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 Περίληψη 

 

 Η παρούσα εργασία διεξήχθη στο πλαίσιο του µεταπτυχιακού προγράµµατος «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας»,  του τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Στόχος της εργασίας ήταν να εξετάσει τη σχέση µεταξύ της νεολαίας και της πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση, υπό τη διάσταση της απαγόρευσης της διάκρισης λόγω ηλικίας της Οδηγίας 

2000/78/ΕΚ. Εκτός της παραπάνω οδηγίας, εξετάστηκαν οι πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αφορούν στις πολιτικές νεολαίας. Για τους σκοπούς της εργασίας, η έρευνα που διεξήχθη ήταν κατά βάση βιβλιογραφική και θεωρητική, µε σκοπό να γίνει διερεύνηση των υπαρχουσών πολιτικών και νοµοθεσιών που αφορούν στη νεολαία. Για την εξαγωγή συµπερασµάτων, εκτός από βιβλιογραφικές πηγές και άρθρα, χρησιµοποιήθηκαν και στατιστικά στοιχεία, τα οποία σκοπό είχαν να αναδείξουν το φαινόµενο της ανεργίας των νέων και της διάκρισης λόγω ηλικίας, ειδικά προς τη νεολαία. Η διπλωµατική αυτή εργασία, στόχο είχε να αναδείξει την έλλειψη αποτελεσµατικών και συνεκτικών πολιτικών νεολαίας στην Ε.Ε. και την Ελλάδα, καθώς και την ανάγκη για λήψη εξειδικευµένων µέτρων για την εξάλειψη της διάκρισης λόγω ηλικίας, ειδικά για τη νεολαία.           
. 
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 Εισαγωγή 

 

 Η εργασία της νεολαίας αποτελεί ένα φαινόµενο µε πολύ σηµαντική κοινωνική διάσταση σε όλες τις χώρες του κόσµου. Η σηµαντικότητά της έγκειται στο γεγονός ότι συνδέει τους νέους µε τα σύγχρονα κοινωνικά ζητήµατα, όπως η ανεργία, και αντανακλά τις ιδιαίτερες ανάγκες και τους στόχους τους καθώς αυτοί βιώνουν τη µετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Επιπλέον, η εργασία των νέων συνδέεται συχνά µε τον εθελοντισµό και µε την καλλιέργεια πολιτισµικής και κοινωνικής συνείδησης, καθώς και µε τα ψυχαγωγικά ενδιαφέροντα των νέων, ενώ παράλληλα συµπληρώνει τις επίσηµες εκπαιδευτικές διαδικασίες, εφοδιάζοντας τους νέους µε εµπειρίες και αρχές που θα τους ακολουθούν στην µετέπειτα ενήλικη ζωή τους. Το φάσµα των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνεται εντός του πλαισίου της εργασίας των νέων είναι αρκετά εκτενές και συνδέεται άµεσα µε την εκπαίδευση, την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την υγεία, την κοινωνική συµπεριφορά, την επαγγελµατική κατάρτισή τους αλλά και µια σειρά άλλα επίπεδα που επηρεάζουν την καλλιέργεια της προσωπικής και κοινωνικής προσωπικότητας των νέων. Συνήθως, η περίοδος εντός της οποίας οι νέοι εργάζονται, αποτελεί ένα προπαρασκευαστικό χρονικό πλαίσιο µέσα στο οποίο οι νέοι αναπτύσσουν την εργασιακή συµπεριφορά τους µε βάση τα ενδιαφέροντα τους. Ο χρόνος αυτός χρησιµοποιείται και σαν ένα διάστηµα πειραµατισµού, ως προς την εργασία, όπου και εξελίσσουν τις πτυχές του χαρακτήρα τους, αποκτούν εµπειρίες, κοινωνικοποιούνται και δραστηριοποιούνται περισσότερο ως πολίτες.  Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας, πεντακόσια εκατοµµύρια νέοι θα προστεθούν στο εργατικό δυναµικό παγκοσµίως µέσα στην επόµενη δεκαετία1, ενώ περίπου 80 εκατοµµύρια2 νέοι άνθρωποι βιώνουν τη µάστιγα της ανεργίας, αριθµός που αναµένεται να αυξηθεί τα επόµενα χρόνια. Το 

                                                 
1 ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας, “Facts on youth employment”(2009). 
2 ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας, “Message by Juan Somavia Director-General of the International 
Labour Office on the occasion of International Youth Day”. 
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γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας είναι µεγαλύτερα ανάµεσα στους νέους, σε σχέση µε τα άτοµα σε µεγαλύτερη ηλικία, αποτελεί ανησυχητικό δείκτη για το µέλλον των νέων παγκοσµίως, αλλά και για το εργατικό δυναµικό γενικότερα.  Στην Ελλάδα τα µεγέθη τις ανεργίας µεταξύ των νέων δεν αποκλίνουν από τα παραπάνω δεδοµένα.  Η ανησυχία για το µέλλον, η αστάθεια της επαγγελµατικής πορείας τους και η εργασιακή ζωή των νέων, ειδικά στα πρώτα τους βήµατα, µπορούν να καλλιεργήσουν κοινωνικό αποκλεισµό και συµπεριφορές που θα βαραίνουν τους νέους και την κοινωνία που διαβιούν. Οι προσπάθειες που γίνονται από την πολιτεία και από θεσµούς κρατικούς, µη κυβερνητικούς, αλλά και διεθνείς, στρέφονται γύρω από την εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση, έτσι ώστε το άτοµο να εφοδιάζεται συνεχώς µε τα στοιχεία εκείνα που θα το καταστήσουν επαρκές και ανταγωνιστικό προκειµένου να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, όσο καλή κι αν είναι η εκπαίδευση και η παιδεία από πλευράς των κρατών, φαίνεται, πως και µε τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες, θα αποβεί αναποτελεσµατική εάν οι νέοι δεν ενταχθούν σε ένα σταθερό και καλά αµειβόµενο εργασιακό περιβάλλον που θα τους επιτρέψει να παράγουν εισόδηµα, να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία, να καλλιεργήσουν τις βάσεις για µια καριέρα και µια αξιοπρεπή οικονοµική κατάσταση, καθώς και να συνεισφέρουν φορολογικά στηρίζοντας τα δηµόσια έξοδα. Η σηµασία της εργασίας των νέων, και το πρόβληµα της ανεργίας αυτών, έχει απασχολήσει όχι µόνο τα ίδια τα κράτη, αλλά και διεθνείς οργανισµούς, περιφερειακές οργανώσεις αλλά και µη κυβερνητικούς οργανισµούς και κοινωνικά κινήµατα. Στη ∆ιακήρυξη της Χιλιετίας, ανάµεσα στους στόχους που έθεσαν οι αρχηγοί των κρατών- µελών του Ο.Η.Ε., ήταν και η µείωση της ανεργίας στο µισό µέχρι το 2015. Παράλληλα το ∆ιεθνές Γραφείο για την Εργασία – µία από τις υπηρεσίες του Ο.Η.Ε. – έχει αφιερωθεί τα τελευταία χρόνια στην καταπολέµηση της ανεργίας των νέων ώστε να καταφέρει να σταµατήσει τον φαύλο κύκλο της ανεργίας της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 
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Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα, οι νέοι µεταξύ 15-25 ετών φτάνουν τα 75.000.0003.  Αν σε αυτούς προσθέσουµε και την ηλικιακή οµάδα των 25-

29, τότε οι νέοι στην Ευρώπη ξεπερνούν τα 120.000.000. Τα ποσοστά της ανεργίας για τους νέους συνεχώς αυξάνονται, φτάνοντας κατά µέσο όρο στην Ε.Ε. των 27 το 15% για τις ηλικίες 15-24, ποσοστά που όµως ποικίλουν από χώρα σε χώρα, φτάνοντας ακόµα και το 25% για χώρες όπως η Ελλάδα4. Η µακροπρόθεσµη ανεργία, η µερική απασχόληση και η προσωρινή εργασία έχουν αντίκτυπο, όχι µόνο στην ανεξαρτητοποίηση και στην προσωπικότητα των νέων, αλλά και στην αποµάκρυνση και τον απογαλακτισµό από τη γονική κατοικία και την αποθάρρυνση από θεσµούς όπως η οικογένεια και η γέννηση παιδιών.  Αυτό που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, και µάλιστα όσο πιο δυνατόν σύντοµα, είναι πως οι νέοι δεν είναι µια στατική και ενιαία διακριτή οµάδα. Οι προσδοκίες, οι ανάγκες και οι αξίες τους εξελίσσονται συνεχώς, καθώς προσαρµόζονται στα σηµεία των καιρών. Η νεολαία σήµερα έχει ανάγκη να ακουστεί, έχει ανάγκη να συµµετέχει, έχει ανάγκη να εκφραστεί και αποτελέσει ένα ενεργό κοµµάτι της κοινωνίας. Για τους παραπάνω λόγους, αλλά για πολλούς άλλους, θα πρέπει να καλλιεργηθούν οι πολιτικές εκείνες που θα τους δώσουν τις κατάλληλες ευκαιρίες προκειµένου να καταφέρουν να αντιµετωπίσουν το σύνολο των προκλήσεων.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή της Eurostat. Για περισσότερες πληροφορίες βλ, Παράρτηµα, Πίνακας 1. 
4 Βλ. Παράρτηµα, Πίνακας 4. Τα στοιχεία είναι από την πρόσφατη έρευνα της Eurostat για τη Νεολαία που εκδόθηκε το 2009. Σύµφωνα µε στοιχεία που αφορούσαν µόνο το πρώτο τρίµηνο του 2009, σε ορισµένες χώρες, όπως η Ισπανία, τα ποσοστά ανεργίας των νέων έφταναν ακόµα και το 30%.  
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Κεφάλαιο 1 Η έννοια και τα ηλικιακά όρια της  Νεολαίας σήµερα 

 

1.1. Η έννοια της Νεολαίας  Σε κάθε εποχή και κοινωνία οι νέοι συνδέονται µε τη βιολογική περίοδο µετάβασης από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή. Ιδιαιτέρως σηµαντικές είναι οι ψυχολογικές και κοινωνικές διαδικασίες για τη µετάβαση αυτή, η οποία εκλαµβάνεται, συνήθως, µε όρους διαφοροποίησης και αντίθεσης της νέας γενιάς προς τις παλαιότερες. Από τον Αριστοτέλη5 µέχρι και τις µέρες µας, ο νεανικός πληθυσµός φαίνεται να χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένα οικουµενικά γνωρίσµατα και εγγενείς τάσεις (όπως αυτές του πειραµατισµού, του αυθορµητισµού, ,της δηµιουργικότητας, της αστάθειας, της άγνοιας, κ.ά.). Υπό αυτή την οπτική, η προσωπικότητα και η ιδιοσυγκρασία των νέων µεταπλάθεται µέσω διαδικασιών και θεσµών κοινωνικοποίησης οι οποίοι σκοπό έχουν την κοινωνική ένταξη των νέων µέσα από την ανάληψη ενεργών ρόλων στην καθηµερινότητά τους. Με αυτή την έννοια, η διαµόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας των νέων αποτελεί ζωτικό στοιχείο για τη συνέχεια και την ανανέωση της κοινωνίας στη ροή του χρόνου.  Η διαµόρφωση της νεανικής ταυτότητας βασίζεται σε αλληλεπιδρώσες ενέργειες που σχετίζονται µε τους φορείς κοινωνικοποίησης. Τέτοιοι φορείς κοινωνικοποίησης είναι η οικογένεια, η εκπαίδευση και η εργασία, φορείς που έχουν διαφορετική επιρροή και δυναµική σε κάθε κοινωνία και συνδέονται µε τρόπο διαφορετικό µε τις διάφορες κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές και πολιτισµικές διεργασίες. Για παράδειγµα, κατά την αρχαιότητα, η ενηλικίωση δεν συνδεόταν πάντοτε µε µια αυστηρά χρονικά καθορισµένη ηλικία, σε αντίθεση µε τις σύγχρονες κοινωνίες, όπου κατά µέσο όρο έχει θεσπιστεί το 

18ο έτος ως το έτος ενηλικίωσης. Ο καθορισµός και η ύπαρξη του συγκεκριµένου ηλικιακού ορίου συνδέεται και µε µεταβολές, τόσο από το ίδιο το άτοµο, αλλά και από την πολιτεία και την κοινωνία, σε τοµείς της εργασίας, της εκπαίδευσης, του τρόπου ζωής των νέων. Με την ενηλικίωση ο νεαρός πληθυσµός µιας χώρας εντάσσεται και νόµιµα στο εργατικό δυναµικό της και 
                                                 
5 Βλ. ενδεικτικά Αριστοτέλης, Ρητορική, Ι. & Π. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1940, σελ. 242-246. 
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ξεκινάει τη διαδικασία ανεξαρτητοποίησής του από την οικογένεια, και τη διαµόρφωση της δικής του κουλτούρας και νοοτροπίας, πέραν των οικογενειακών και µαθητικών του ορίων. Για εκατοµµύρια νέες γυναίκες και νέους άντρες, µια αξιοπρεπής θέση εργασίας ή µια επιτυχηµένη επαγγελµατική πορεία, καθώς και τα οφέλη που απορρέουν από αυτήν, βρίσκονται συχνά  ανάµεσα στα όνειρα τους. Συχνά η εύρεση εργασίας και ευκαιριών απασχόλησης, ειδικά για πρώτη φορά, παρουσιάζει πολλά εµπόδια, κι έτσι οι νέοι καταλήγουν να παραµένουν εξαρτώµενοι από τις οικογένειές τους ή να αναζητούν περιστασιακούς τρόπους που θα τους διασφαλίσουν τη διαβίωσή τους6.  Στα παραπάνω έχουν συµβάλλει αρνητικά η αυξανόµενη αβεβαιότητα, οι ανισότητες και οι αποκλεισµοί που τυγχάνουν οι νέοι σε πολλές αγορές εργασίας παγκοσµίως. Η ανεργία, η υποαπασχόληση και η παράνοµη εργασία αποτελούν τα κύρια βάρη που επωµίζονται οι νέοι εργαζόµενοι σήµερα.  Είναι γεγονός πως η νεολαία είναι η πιο τρωτή κατηγορία ως προς την αγορά εργασίας ειδικά σε περιόδους οικονοµικής κρίσης. Συχνό είναι το φαινόµενο κατά το οποίο νέες και νέοι εργαζόµενοι αναγκάζονται να γίνουν αποδέκτες θέσεων εργασίας µε αβέβαιο µέλλον, µε  χαµηλούς µισθούς, µε προσωρινές συµβάσεις και χωρίς (ικανοποιητική) κοινωνική ασφάλιση. Αυτή η αβεβαιότητα δεν επιτρέπει την καλλιέργεια µιας βιώσιµης βάσης επί της οποίας θα χτιστεί η είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας καθώς και επίσης, επηρεάζει αρνητικά την αυτονοµία και την ανεξαρτησία των νέων.  Στο σηµείο αυτό, και πριν την ανάλυση του φαινοµένου της ανεργίας των νέων, ανάλυση που θα γίνει σε επόµενο κεφάλαιο, κρίνεται απαραίτητη η παράθεση των επικρατέστερων ορισµών της έννοιας της νεολαίας σήµερα, σύµφωνα µε παγκόσµιους και περιφερειακούς οργανισµούς, προκειµένου να 

                                                 
6 X. Gaullier στο Καµπέρης Νίκος, «Κοινωνικές Αναπαραστάσεις των Νέων Εργαζόµενων για την Εργασία και την Εκπαίδευση», (2001), εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, σελ.103 : 
«σε κάθε περίοδο κοινωνικής αλλαγής δεν υπάρχουν ακριβείς λέξεις που να εκφράζουν µια επισφαλή και ασταθή πραγµατικότητα. Τόσο για τους ηλικιωµένους όσο και για τους νέους η δυναµική της αλλαγής προκαλεί τη δηµιουργία νέων ηλικιακών ορίων, τα οποία συνεχώς διαφοροποιούνται και πολλαπλασιάζονται. Όσον αφορά τους νέους, ο Gaullier υποστηρίζει ότι είµαστε αναγκασµένοι να µιλάµε για «µετα-εφηβεία», για «εφηβεία χωρίς τέλος», προκειµένου να περιγράψουµε µια «νέα και µακρά περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας εδραιώνονται νέες σχέσεις ανάµεσα στην οικογένεια προέλευσης, την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη δηµιουργία νέας οικογένειας». 
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δηµιουργηθεί µια σωστότερη αντίληψη γύρω από τον ορισµό της νεολαίας σε διεθνή κλίµακα7. 

 

 

1.2. Ο ηλικιακός προσδιορισµός της Νεολαίας 

1.2.1 Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών Τα Ηνωµένα Έθνη8, ο µεγαλύτερος διεθνής οργανισµός σήµερα, έχει τη δική του Ατζέντα σχετικά µε τη Νεολαία, καθώς και δικά του προγράµµατα και εξειδικευµένα όργανα που αφορούν στην νεολαία. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο Ο.Η.Ε. αντιλήφθηκε την ανάγκη να συνταχθούν πολιτικές που θα αφορούν και θα προστατεύουν τη νεολαία σε διεθνές επίπεδο. Μετά από πρωτοβουλία της Ρουµανίας το 1977, και µετά από τριετή συζήτηση του θέµατος για την καθιέρωση Παγκόσµιου Έτους για τη Νεολαία από την Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε., αποφασίστηκε να οριστεί ως Παγκόσµιο Έτος Νεολαίας το 19859. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση αυτήν, η καθιέρωση ενός Παγκόσµιου Έτους Νεολαίας «θα αποτελούσε µια χρήσιµη και σηµαντική ευκαιρία να στραφεί η προσοχή στην κατάσταση, στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες της νεολαίας»10. Κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής διαδικασίας για το Παγκόσµιο Έτος Νεολαίας (1985), για στατιστικούς λόγους όπως επισηµάνθηκε, ως νεολαία ορίστηκαν τα άτοµα µεταξύ της ηλικίας 15-24. Τον ορισµό αυτό αποδέχτηκε επίσηµα  η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. µε την απόφαση 36/28, 

198111. Ο παραπάνω ορισµός σηµαίνει και τον ορισµό του «παιδιού», που φέρεται να είναι το άτοµο κάτω των 14 ετών. Ωστόσο,  το άρθρο 1 της 

                                                 
7 Βλ. Καµπέρης Νίκος, «Κοινωνικές Αναπαραστάσεις των Νέων Εργαζόµενων για την Εργασία και την Εκπαίδευση», (2001), εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, σελ. 99-106 σχετικά µε τις έννοιες της «γενιάς και της νεανικής κουλτούρας». 
8 Νάσκου- Περράκη Παρούλα, «Το ∆ίκαιο των ∆ιεθνών Οργανισµών: Η θεσµική διάσταση», 
(2005), τέταρτη έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 95-166. 
9 United Nations General Assembly, A/RES/34/151, “International Youth Year: Participation, 
Development, Peace”, (1979). 
10 United Nations General Assembly, A/RES/34/151, “International Youth Year: Participation, 
Development, Peace”, (1979). 
11 United Nations General Assembly, A/RES/36/28, “International Youth Year: Participation, 
Development, Peace”, (1981). 
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Σύµβασης Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού12 ορίζει τα παιδιά ως τα άτοµα µέχρι την ηλικία των 1813. ∆εν θα πρέπει όµως να υπάρχει σύγχυση µεταξύ των δύο αυτών ορισµών, καθώς ο ορισµός του παιδιού ως τα 

18 χρόνια, στα πλαίσια της Συνθήκης για τα δικαιώµατα του Παιδιού, έγινε σκόπιµα δεδοµένου ότι αναµενόταν πως η Συνθήκη θα παρείχε την απαραίτητη προστασία και τα δικαιώµατα σε ένα όσο το δυνατόν µεγαλύτερο ηλικιακό εύρος. Επιπλέον, η ανυπαρξία µιας παρόµοιας Συνθήκης, τουλάχιστον από πλευράς των Ηνωµένων Εθνών, σχετικά µε τα δικαιώµατα της νεολαίας και την προστασία αυτής, καθιστούσε επιτακτική την διασφάλιση των δικαιωµάτων των ατόµων ως και τα 18 έτη, της ηλικίας όπου συνήθως θεωρούνται, τουλάχιστον στις περισσότερες χώρες παγκοσµίως, ως ενήλικα άτοµα14.  Το έτος ενηλικίωσης διαφέρει από χώρα σε χώρα, κι αυτό δυσκόλεψε και τον Ο.Η.Ε. κατά τη διαδικασία σύνταξης των πολιτικών του για τη Νεολαία. Πολλές είναι οι χώρες εκείνες που οριοθετούν την ενηλικίωση του ατόµου στα 

18 έτη, οπότε και το άτοµο τυγχάνει της ίσης µεταχείρισης του νόµου µε τα υπόλοιπα ενήλικα άτοµα, καθώς σταµατάει να θεωρείται «παιδί». Οι διαφορετικοί κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες, που µε τη σειρά τους επηρεάζουν και τους πολιτικούς και οικονοµικούς θεσµικούς παράγοντες, είναι αυτοί που καθορίζουν τη νεολαία σε κάθε χώρα. Επίσης, δεν θα πρέπει αµεληθεί το γεγονός ότι εκτός των χαρακτηρισµών ως «παιδί» και «νέος» υφίστανται επιπλέον ορισµοί εντός των προαναφερθέντων ηλικιακών ορίων, όπως ο ορισµός των εφήβων (13-19) καθώς και ο ορισµός του νέου ενήλικου 

                                                 
12 Υιοθετήθηκε στις 20 Νοεµβρίου 1989 από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. και τέθηκε σε ισχύ στις 2 Σεπτεµβρίου 1992. 
13 Βλ. Νάσκου- Περράκη Παρούλα, «Μηχανισµοί Προστασίας ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ∆ιεθνείς πράξεις, θεωρία και πρακτική», (2008), εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 
, σελ. 243 : «Η Σύµβαση, στο άρθρο 1, δίδει τον ορισµό του παιδιού. Σύµφωνα µ’ αυτόν, 
«παιδί είναι κάθε ανθρώπινο ον κάτω των 18 ετών, εκτός και αν σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας του ενηλικιώνεται νωρίτερα». 
14 Βλ. Νάσκου- Περράκη Παρούλα, ό. π., σελ. 233: 
«Η Σύµβαση αυτή θεωρείται ως η πιο ολοκληρωµένη Σύµβαση που υιοθέτησε ποτέ ο Οργανισµός στον τοµέα των δικαιωµάτων του ανθρώπου, µια και προστατεύει όχι µόνον τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα του παιδιού, αλλά και τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα. Ταυτόχρονα προσπαθεί να ενσωµατώσει όλες τις προηγούµενες διακηρύξεις και διεθνείς ρυθµίσεις που αφορούσαν το παιδί, µε στόχο την προστασία αυτών που καλύπτουν σήµερα το µισό πληθυσµό της γης». 
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(20-24)15. Επιπλέον, καθώς και η αύξηση του ηλικιακού προσδόκιµου ζωής γίνεται όλο και µεγαλύτερη, φυσικό είναι να µεταβάλλονται και τα ηλικιακά όρια που καθορίζουν, τον έφηβο, το παιδί, το νέο.  

1.2.2. Σύµφωνα µε την Αφρικανική Ένωση  Είναι γεγονός, όπως θα δούµε και σε ορισµούς άλλων διεθνών οργανισµών παρακάτω, πως τείνει να υιοθετηθεί ο προσδιορισµός της νεολαίας µεταξύ - κατά µέσο όρο- των ηλικιακών ορίων 15-24/25. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να µην ληφθούν υπόψη, ανά περιοχή και ανά περίπτωση, οι διαφορετικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν το κοµµάτι της νεολαίας και καθορίζουν τα ηλικιακά όριά του. Στην πρόσφατη Έκθεση για την Αφρικανική Νεολαία (2009), όπως τονίζεται στο κοµµάτι που αφορά στον καθορισµό της νεολαίας, στα πλαίσια της έρευνας, αυτή συµµορφώθηκε µε τον ορισµό των Ηνωµένων Εθνών (15-24), ωστόσο αναφέρει πως, η Αφρικανική Ένωση κάνει δεκτή ως νεολαία την οµάδα µεταξύ ηλικίας 15-3516. Και σηµειώνεται χαρακτηριστικά, « η µετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, η διαδικασία καθορισµού µιας νεολαίας, µπορεί να εµφανιστεί σε διαφορετικές ηλικίες και κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων ανάλογα µε το οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό πλαίσιο. Παραδείγµατος χάριν, στις φτωχότερες χώρες, µετά από µερικά έτη εκπαίδευσης, τα παιδιά εισέρχονται την αγορά εργασίας και παντρεύονται. Πρόκειται για βασικές µεταβάσεις ζωής»17. 

1.2.3. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Σύµφωνα µε έρευνα που προηγήθηκε της σύνταξης και έκδοσης το 

2001 της Λευκής Βίβλου18 για τη Νεολαία, και διεξήχθη εκ µέρους του IARD19 

                                                 
15

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική του Ο.Η.Ε. αναφορικά µε τη Νεολαία υπάρχουν στην ηλεκτρονική σελίδα του οργανισµού, απ’ όπου και αντλήθηκαν οι πληροφορίες,  ηλεκτρονική πηγή: http://www.un.org/esa/socdev/unyin/index.html (τελευταία επίσκεψη στις 
19/10/2010). 
16 U.N. Economic Commission for Africa, “African Youth Report 2009” (2009) Addis Ababa, 
Ethiopia, σελ. 11. 
17 U.N. Economic Commission for Africa, “African Youth Report 2009” (2009) Addis Ababa, 
Ethiopia, σελ. 11. 
18 Η Λευκή Βίβλος για τη Νεολαία αποτελεί έγγραφο που περιλαµβάνει προτάσεις κοινοτικής δράσης στον τοµέα της Νεολαίας και έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
19 Το Ινστιτούτο IARD, µε έδρα το Μιλάνο της Ιταλίας, δραστηριοποιείται από το 1961 στον τοµέα της κοινωνιολογικής έρευνας για τον εντοπισµό και τη µελέτη του πολιτισµού, της 
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για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριµένα το διευθυντήριο για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισµό, ως νεολαία, στα πλαίσια των στρατηγικών και των προγραµµάτων της ΕΕ, θεωρείται η ηλικιακή οµάδα από 15 έως 25 χρονών20. Επίσης, στα πλαίσια της έρευνας, ως νεολαία το IARD αποδέχτηκε των παραδοσιακό χαρακτηρισµό ως «την περίοδο της ζωής που ξεκινάει από την επίτευξη της βιολογικής ωριµότητας στην ολοκλήρωση των διάφορων σταδίων της µετάβασης στην ενηλικίωση»21. Είναι γεγονός πως ο ορισµός της νεολαίας και των νέων φαίνεται να µεταβάλλεται ηλικιακά τα τελευταία χρόνια. Παρατηρείται όλο και πιο εµφανώς πως, στις σύγχρονες κοινωνίες υπάρχει µια επέκταση του χρόνου παραµονής των ατόµων στην περίοδο όπου χαρακτηρίζονται ως νεολαία. Ο ορισµός της νεολαίας έχει συνεπώς παρουσιάσει µια ανακολουθία ως προς την ουσία του, καθώς η πραγµατική και βιολογική ενηλικίωση των ατόµων δεν συµβαδίζει µε την κοινωνική ενηλικίωση αυτών22.  

  Σύµφωνα µε την έρευνα που προηγήθηκε της Λευκής Βίβλου για την Νεολαία,  

«σήµερα, όπως πενήντα έτη πριν, ένα πρόσωπο γίνεται αντιληπτό ως ενήλικο µέλος µιας κοινωνίας όταν τελειώσει το σχολείο, έχει εργασία, έχει αφήσει την οικογένεια καταγωγής του, δηµιουργώντας µια νέα οικογένεια και, ενδεχοµένως, έχει παιδιά. Κατά συνέπεια, στο παρελθόν η (χρονική διάρκεια της) νεολαία(ς) διήρκεσε λιγότερα έτη επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι, γύρω από την ηλικία των δεκαπέντε, τουλάχιστον, είχαν τελειώσει το σχολείο και είχαν βρει  εργασία. Σήµερα, αντίθετα, πολλά άτοµα στα είκοσί τους παρακολουθούν ακόµα µαθήµατα στο σχολείο και δεν ξεκινούν την εργασία. Επιπλέον, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, η ηλικία πρώτου γάµου ή πρώτης  συγκατοίκησης, έχει αυξηθεί έντονα τα τελευταία είκοσι χρόνια, και το ίδιο πράγµα ισχύει για την ηλικία στην οποία οι γυναίκες γεννούν το πρώτο παιδί τους. Αυτό το καθιστά δύσκολο να καθοριστεί µε βεβαιότητα ο κύκλος ζωής 

                                                                                                                                            εκπαίδευσης και της κατάρτισης, µε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση που ενσωµατώνει  διάφορες κοινωνικές επιστήµες. Από το 2008 λειτουργεί µε την επωνυµία “Instituto IARD 
RPS” διατηρώντας τα χαρακτηριστικά του και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, αναβαθµίζοντας την ποιότητα της έρευνας αγοράς. 
20 IARD, “Study on the State of Young People and Youth Policy in Europe”, (2001), σελ. 1. 
21 IARD, ο.π., σελ. 37. 
22 IARD, ο.π. σελ. 1. 
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κατά τη διάρκεια του οποίου ένας άνδρας ή µια γυναίκα µπορεί να θεωρηθούν ως νεολαίοι».23  

 Καθώς τα χαρακτηριστικά που φέρουν τα µέλη της νεολαίας σήµερα συνεχώς µεταβάλλονται και επηρεάζονται από κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές και πολιτισµικές συνθήκες, µε τη σειρά τους µεταβάλλουν και τις πολιτικές και τις στρατηγικές για τη Νεολαία, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των κρατών-µελών. Η διαφορετικότητα της δηµογραφικής, κοινωνικής και πολιτισµικής σύστασης των κρατών-µελών της Ένωσης έχει εφοδιάσει την εκάστοτε νεολαία αυτών µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταφέρουν να συγκεράσουν κάτω από µια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τη Νεολαία.  Και καθώς η δυσκολία να οριοθετηθεί αυστηρά ηλικιακά το εύρος της νεολαίας είναι φανερή, το ίδιο δύσκολο είναι να οριοθετηθεί και η διάσταση υπό την οποία θα αντιµετωπιστεί η νεολαία σήµερα · η νεολαία ως ανθρώπινο δυναµικό ή ως πρόβληµα24; Για παράδειγµα, σε κράτη όπου η νεολαία γίνεται αντιληπτή κυρίως ως µια οµάδα κοινωνικά ανηλίκων, υπάρχουν τάσεις που θεωρούν τους νέους ως πιθανό πρόβληµα, ή ως άτοµα, που λόγω της ηλικίας τους και της κοινωνικής τους φάσης, πρέπει να προστατευθούν από τις απειλές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Αντιθέτως, σε κράτη στα οποία η έννοια της νεολαίας εµπίπτει σε µια πιο στενή ηλικιακά άποψη, που τους θεωρεί ως- κυρίως κοινωνικά- ενήλικες, η νεολαία  αντιµετωπίζεται ως πηγή 

(εργατικού και ανθρώπινου δυναµικού) και όχι ως πρόβληµα25.  Η ευρωπαϊκή αντίληψη της νεολαίας είναι αυτή που υιοθετείται στην παρούσα εργασία, και υπό τη διάσταση αυτής θα γίνει η εξέταση των υπαρχουσών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα.  

1.2.4. Σύµφωνα µε το Συµβούλιο της Ευρώπης Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, µπορούµε να αντιληφθούµε γιατί η κατάρτιση µια επαρκούς πολιτικής µε συνοχή αποτελεί περίπλοκο ζήτηµα για τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισµούς που ενδιαφέρονται για τη Νεολαία. Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισµού Ηνωµένων 

                                                 
23 IARD, ο.π., σελ. 1. 
24 IARD, ο.π., σελ. 1. 
25 IARD, ο.π., σελ. 1. 
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Εθνών, ένας άλλος σηµαντικός οργανισµός, ειδικά σε ότι αφορά την προστασία δικαιωµάτων, που ενδιαφέρεται για τη Νεολαία και καταρτίζει προγράµµατα για αυτήν, είναι το Συµβούλιο της Ευρώπης26. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, το ΣτΕ δηµιούργησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Νεολαίας, και τα δύο µε έδρα το Στρασβούργο. Μετά από περίπου 25 χρόνια, ένα δεύτερο κέντρο, αυτή τη φορά µε έδρα τη Βουδαπέστη, εγκαινιάστηκε. Του δεύτερου Ευρωπαϊκού Κέντρου Νεολαίας, είχε προηγηθεί ο Χάρτης για τη συµµετοχή των νέων στην τοπική και περιφερειακή ζωή27. Ο Χάρτης απέβλεπε στην ενίσχυση της συµµετοχής των νέων στις δηµόσιες υποθέσεις και την εφαρµογή διαφορετικών µορφών συµµετοχής, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, για όλους τους νέους αδιακρίτως. Η Επιτροπή Υπουργών µε σύστασή της που εγκρίθηκε το Φεβρουάριο του 1997, επαναβεβαίωσε «τον κεφαλαιώδη ρόλο της συµµετοχής των νέων στην οικοδόµηση της κοινωνίας των πολιτών, εισάγοντας ένα αποφασιστικά θετικό όραµα των νέων, οι οποίοι θεωρούνται πόρος για τη µόνιµη ανανέωση της δηµοκρατικής κοινωνίας»28.   Ως προς τα προγράµµατα για τη Νεολαία, το Συµβούλιο της Ευρώπης έχει να επιδείξει ένα πολύ σηµαντικό έργο και ένα αρκετά καινοτόµο τρόπο να καταρτίζει προγράµµατα και πολιτικές για τη Νεολαία. Προκειµένου να ενθαρρύνει µεγαλύτερη συµµετοχή της νεολαίας στις εξελίξεις που το αφορούν, εφαρµόζει ένα σύστηµα συνδιαχείρισης των πολιτικών και των προγραµµάτων που αφορούν τη Νεολαία. Συγκεκριµένα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί (που αφορούν τη Νεολαία) και κυβερνητικοί εκπρόσωποι από τα κράτη- µέλη του ΣτΕ εργάζονται από κοινού καταρτίζοντας προτάσεις για προγράµµατα και τον προϋπολογισµό αυτών, υποβάλλοντας τις ενώπιον της Επιτροπής των Υπουργών, το οποίο εκδίδει τις αποφάσεις του ΣτΕ.  Το Συµβούλιο της Ευρώπης κινείται στην ίδια λογική µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς τον προσδιορισµό της νεολαίας, αποδεχόµενο το ηλικιακό όριο 15-25. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια διαφόρων προγραµµάτων και πολιτικών από πλευράς του Γενικού ∆ιευθυντηρίου για την Παιδεία, τον 
                                                 
26 Νάσκου- Περράκη Παρούλα, «Το ∆ίκαιο των ∆ιεθνών Οργανισµών: Η θεσµική διάσταση», 
(2005), τέταρτη έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 301-22. 
27 Βλ. Ψήφισµα της ∆ιάσκεψης των Τοπικών Αρχών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης που υιοθέτησε το «Χάρτη για τη Συµµετοχή των Νέων στην Τοπική και Περιφερειακή Ζωή». 
28 Βλ. Σύσταση R (97) 3 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη-µέλη σχετικά µε τη 
«Συµµετοχή της Νεολαίας και το µέλλον της Κοινωνίας των Πολιτών». 



∆ιπλωµατική Εργασία Μ.Π.Σ. «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας» 

Μπρόκου Μαρία, Μ28/09 - 20 - 

Πολιτισµό και την Κληρονοµιά, και τη Νεολαία και τον Αθλητισµό29, έχει παρατηρηθεί πως το όριο αυτό τείνει να αυξάνεται προς τα πάνω. Στην πιο πρόσφατη έρευνα που παρουσιάστηκε στο Συµβούλιο της Ευρώπης, το ανώτερο ηλικιακό όριο έφτασε τα 29 έτη, και οι νέοι που καταγράφηκαν, εντός των ηλικιακών αυτών ορίων ξεπερνούν τα 100 εκατοµµύρια.  

1.2.5. Σύµφωνα µε τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς στην Ελλάδα Εκτός των διεθνών και περιφερειακών οργανισµών και των διάφορων Μη Κυβερνητικών Οργανισµών που ασχολούνται µε τη νεολαία, και οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών- µελών αυτών έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τα όρια εντός των οποίων τα µέλη της κοινωνίας τους λογούνται ως νεολαία. Αναφορικά µε την Ελλάδα, το αρµόδιο όργανο για τη Νεολαία, η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς30, στην πιο πρόσφατη έρευνά της σχετικά µε τη νεολαία στην Ελλάδα, διεξήγαγε ποσοτική έρευνα µε ερωτηµατολόγιο που απευθυνόταν σε άτοµα έως και την ηλικία των 29 ετών, επιµέρους κατηγοριοποιώντας σε οµάδες ηλικίας 15-17, 18-24 και 25-2931. Ο αρµόδιος λοιπόν φορέας για τη Νεολαία στην Ελλάδα, ουσιαστικά έχει υιοθετήσει µεγαλύτερο  ηλικιακό όριο για να χαρακτηρίσει ένα άτοµο ως νεολαίο, σε σχέση µε το όριο των 25 ετών που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-µελών. Φυσικά οι λόγοι που θα δικαιολογήσουν την απόκλιση των 5 ετών µεταξύ Ε.Ε. και Ελλάδας θα πρέπει να αναζητηθούν στις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, σε σχέση 

                                                 
29 Το Γενικό ∆ιευθυντήριο για την Παιδεία, τον Πολιτισµό και την Κληρονοµιά, τη Νεολαία και τον Αθλητισµό του Συµβουλίου της Ευρώπης διαµορφώνει τις οδηγίες, τα προγράµµατα και το πλαίσιο για την ανάπτυξη συνοχικών και αποτελεσµατικών πολιτικών νεολαίας σε τοπικό, εθνικό και τα ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέχει χρηµατοδότηση και υποστήριξη σε διεθνείς δραστηριότητες που αφορούν στη νεολαία, στοχεύοντας στην προώθηση της νεολαίας, την κινητικότητα αυτής και της αξίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του πολιτισµικού πλουραλισµού. Επιδιώκει να συγκεντρώσει και να διαδώσει εµπείριες και  γνώσεις σχετικές µε τις συνθήκες διαβίωσης, τις φιλοδοξίες και τους τρόπους έκφρασης των νέων Ευρωπαίων. 
30 «Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς συστάθηκε το 1982 ως επιτελικό κυβερνητικό όργανο µε κύριο στόχο τη διαµόρφωση, την παρακολούθηση και τον συντονισµό της κυβερνητικής πολιτικής για τη νέα γενιά και τη σύνδεσή της µε την κοινωνία και τους φορείς της. Έτσι, η Ελλάδα εναρµονίστηκε µε την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική, που κρατάει µέχρι σήµερα, για τη δηµιουργία αυτοτελών και ολοκληρωµένων κυβερνητικών υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο, µε αντικείµενο την πολιτική για τους νέους» (από την επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς). 
31 Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, «Περίληψη αποτελεσµάτων του ερευνητικού προγράµµατος 
«Η Νέα Γενιά στην Ελλάδα Σήµερα», (2005), σελ. 4. 
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µε τη µέση κατάσταση στην Ε.Ε., και που κάνουν τη νεολαία της χώρας µας, σύµφωνα µε το ερευνητικό πρόγραµµα, να απαντήσει πως το µεγαλύτερο πρόβληµά της είναι η ανεργία32, καθώς επίσης να θεωρούν ως το βασικό θέµα που τους προβληµατίζει, σε όλες τις ηλικιακές βαθµίδες, να είναι η εκπλήρωση των επαγγελµατικών τους στόχων33. Είναι λοιπόν, φανερό, όπως θα δούµε και στα επόµενα κεφάλαιά µας, πως η εργασία (µε κάθε µορφή της) και η νεολαία αποτελούν ένα στενά συνδεδεµένο µοχλό, του οποίου τα γρανάζια αν δεν λειτουργήσουν σωστά θα οδηγήσουν σε κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες για το σύνολο της κάθε χώρας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως υπερσυνόλου.   

1.2.6. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων  Χαρακτηριστικό παράδειγµα της αλλαγής της αντίληψης του τι θεωρούµε νεολαία σήµερα αποτελεί η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα αποτελεί ένα µέσο που παρέχει εκπτώσεις και προνόµια στους νέους που την προµηθεύονται και ισχύει για 38 χώρες. Ο Οργανισµός για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων34 µετέβαλλε το ηλικιακό όριο αυτών που δικαιούνται τη συγκεκριµένη κάρτα από τα 26 στα 30 έτη. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον στο παραπάνω παράδειγµα, αποτελεί το γεγονός πως σε ένα πληροφοριακό αρχείο35 σχετικά µε το ηλικιακό όριο των δικαιούχων της κάρτας, υπάρχει διαφορετική αντιστοιχία µεταξύ της ηλικίας και της χώρας. Για παράδειγµα, ο Ο.Ε.Κ.Ν. µετέβαλλε το όριο προς τα πάνω, στα 30 έτη, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ανδόρα, η Αρµενία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Γερµανία και άλλες, ενώ διατήρησε το ηλικιακό όριο των 26 σε χώρες όπως η Αυστρία. Επιπροσθέτως, αυτό που µας κίνησε ιδιαίτερα την προσοχή είναι οι διαφοροποιήσεις που ο Ο.Ε.Κ.Ν. κάνει σε χώρες όπως το Βέλγιο και η Ισπανία, όπου αναλόγως την περιφέρεια απ’ όπου προέρχεται ο νέος, 

                                                 
32

 Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, ο.π., σελ. 13. 
33 Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, ο.π., σελ. 14. 
34Πληροφορίες σχετικά µε τον Οργανισµό Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων υπάρχουν στο διαδικτυακό τόπο του οργανισµού.  Ηλεκτρονική πηγή: 
http://www.euro26.org/opencms/opencms/euro26_org/data/public/header/homepage/ 
(τελευταία επίσκεψη στις 17/09/2010). 
35 Το πληροφοριακό αρχείο είναι διαθέσιµο στην ηλεκτρονική σελίδα: 
http://www.euro26.org/opencms/export/sites/default/data_euro26_org/site_downloads/EYCA_
age_limit_Mar2010.pdf (τελευταία επίσκεψη στις 17/09/2010). 
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αντίστοιχα µεταβάλλεται και το ηλικιακό όριο µέχρι το οποίο θεωρείται δικαιούχος της κάρτας. 

1.3. Συµπέρασµα Τα παραπάνω παραδείγµατα αντανακλούν τη σύγχυση να προσδιοριστεί σήµερα ένα αυστηρό όριο για το τι χαρακτηρίζουµε νεολαία. Οι κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες στις χώρες από όπου προέρχονται οι νέοι της Ευρώπης επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την επαγγελµατική τους πορεία, την εργασιακή τους κατάσταση, καθώς και την κοινωνική συµπεριφορά τους. Συνεπώς, οι ανάγκες της νεολαίας κάθε χώρας διαφέρουν, ορισµένες φορές µε µεγάλες αποκλίσεις από χώρα σε χώρα, και έτσι οι προκλήσεις που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι νέοι της Ευρώπης σήµερα, εσωκλείονται εντός ενός συνεχώς µεταβαλλόµενου πλαισίου µε συνεχή ροή εξελίξεων που επηρεάζουν τη ζωή αυτών, κυρίως σε τοµείς όπως η εκπαίδευση και η εργασία. 

 Η συνεχώς µεταβαλλόµενη έννοια της νεολαίας, ποιοτικά και ηλικιακά, αποτελεί κι αυτή έναν παράγοντα που επηρεάζει την επιτυχή εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα των πολιτικών και των στρατηγικών που καταρτίζονται και αφορούν στη νεολαία. Ακόµα, ενώ υπάρχει ένα διεθνώς αποδεκτό θεσµικό και νοµικό πλαίσιο, το οποίο προστατεύει τα παιδιά, όπως εκείνο που εκδόθηκε από τον Ο.Η.Ε., της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων για το Παιδί, δεν υπάρχει αντίστοιχα ένα νοµοθετικό πλαίσιο για την στοχευµένη προστασία των νέων άνω των 18 ετών. Πολιτικές, ιδιαιτέρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και συνεχώς ανανεώνονται µε στόχο να καταστούν πιο εποικοδοµητικά αποτελεσµατικές για τους νέους. Ωστόσο, λόγω της µεταβαλλόµενης έννοιας της Νεολαίας, από χρονική περίοδο σε χρονική περίοδο, αλλά και από χώρα σε χώρα, καθίσταται αδύνατη η  κατάρτιση ενός πλήρως λειτουργικού και αποδοτικού πλαισίου για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας. Τα επόµενα χρόνια, θα πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της νεολαίας, καθώς επίσης, και να αναπροσαρµοστούν τα µέτρα που αφορούν σε αυτήν, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη για διεύρυνση του ηλικιακού ορίου που επισήµως νοείται ως νεολαία από τους περισσότερους διεθνείς οργανισµούς. 
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Κεφάλαιο 2 Η διάκριση λόγω ηλικίας Νοµοθετικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων εντός της Ε.Ε 

 

2.1. Εισαγωγικά Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία κατά των διακρίσεων αποτελεί µια από τις πιο εκτενείς και εµπεριστατωµένες στον κόσµο. Η νοµοπαραγωγική λειτουργία των οργάνων της Ένωσης έχει συµβάλλει στην ύπαρξη µιας πληθώρας κανονισµών και οδηγιών που καθορίζουν όλο περισσότερη σαφήνεια και λεπτοµέρεια τις νοµικές πτυχές της καθηµερινότητας εκατοµµυρίων Ευρωπαίων πολιτών και πολιτών που περνούν από τον κοινοτικό χώρο. Η εµφάνιση νοµοθεσίας που αφορά στην απαγόρευση και στη διαχείριση περιπτώσεων όπου υπάρχει διάκριση, ξεκινάει από τα κείµενα των Συνθηκών και ανανεώνεται συνεχώς, µέχρι και σήµερα, µε πλήθος νοµικών κειµένων. Στην εφαρµογή των διατάξεων αυτών και στην ευρύτερη διαχείριση υποθέσεων στις οποίες υπήρχε διάκριση έχει συµβάλλει σηµαντικά και το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο κλήθηκε πολλές φορές να αποφασίσει επί υποθέσεων που αφορούσαν σε διακριτική µεταχείριση, αλλά και να ερµηνεύσει διατάξεις συνθηκών, κανονισµών και οδηγιών που αφορούσαν στην απαγόρευση των διακρίσεων. 

2.2. Ορισµός της διάκρισης Πολλές είναι οι περιπτώσεις εκείνες όπου κάποιο άτοµο υποστηρίζει πως έχει υποστεί διάκριση, όµως σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να αποσαφηνιστεί το κατά πόσο θεµελιώνεται διάκριση σε κάθε περίπτωση. Πολύ σηµαντικό θα ήταν, στο σηµείο αυτό, να δώσουµε ένα ορισµό για την έννοια της διάκρισης. Η διάκριση αφορά στην περίπτωση που ένα πρόσωπο τυγχάνει µεταχείρισης λιγότερο ευνοϊκής από αυτήν την οποία θα τύγχανε, έτυχε ή θα τύχει άλλο άτοµο σε αντίστοιχη κατάσταση. Αυτή η µορφή διάκρισης καλείται άµεση διάκριση. Εντούτοις, εκτός των περιπτώσεων όπου η διάκριση ήταν άµεση, υπήρχαν κι εκείνες όπου η διάκριση δεν ήταν 
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ξεκάθαρα θεµελιωµένη. Αυτό συνήθως µπορεί να συνέβαινε στην περίπτωση µιας ουδέτερη διάταξης, κριτηρίου ή πρακτικής που όµως µπορούσε να θέσει άτοµα συγκεκριµένων χαρακτηριστικών σε µειονεκτική θέση, σε σχέση µε άλλα πρόσωπα, εκτός αν αυτό δικαιολογείται αντικειµενικά από ένα θεµιτό σκοπό και είναι τα µέσα επίτευξης είναι πρόσφορα και αναγκαία.   

2.3. Η αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων Η αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων36 θεωρείται ως µια από τις θεµελιώδεις  γενικές αρχές του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. Η αρχή αυτή αφορά στον τρόπο αντιµετώπισης παρόµοιων καταστάσεων, όπου, σύµφωνα µε την αρχή αυτήν, δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται ο τρόπος διαχείρισής τους, εκτός αν η διαφορετικότητα δικαιολογείται αντικειµενικά. Η αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, δεν αποτελεί απλώς µια κοινά παραδεχτή αρχή δικαίου, αλλά θεµελιώνεται και σε διατάξεις συνθηκών της Ένωσης και της νοµικής παραγωγής της.  Όλα τα κράτη µέλη της Ε.Ε. διαθέτουν διατάξεις στα εθνικά τους Συντάγµατα, οι οποίες κατοχυρώνουν την ισότητα και καταδικάζουν τις διάφορες µορφές διακρίσεων37. Τα Συντάγµατα των περισσοτέρων κρατών-µελών καλύπτουν µε ρητές απαγορεύσεις τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας και πεποιθήσεων, αλλά και τις διακρίσεις που αφορούν στα άτοµα µε αναπηρία. Τα νοµικά συστήµατα των κρατών-µελών, ακόµα και πριν τη κατάρτιση κοινοτικών Οδηγιών, είχαν συµπεριλάβει κανονιστικές διατάξεις για την ισότητα της µεταχείρισης και τη µη διάκριση, σε διάφορες πτυχές του δικαίου και κυρίως στον τοµέα της απασχόλησης. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. δεν διέθεταν πλήρη νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής 

                                                 
36 Allen Robin QC, Κεφάλαιο 2, “Article 13 EC, evolution and current contexts” στο Meenan 
Helen (edi) “Equality Law in an Enlarged European Union- Understanding the Article 13 
Directives”, (2007), University Press, Cambridge, σελ. 74. 
37 Εξαίρεση αποτελεί το Ηνωµένο Βασίλειο, το οποίο δε διαθέτει γραπτό Σύνταγµα, αλλά το άγραφό του Σύνταγµα απαγορεύει τις διακρίσεις. Στα περισσότερα κράτη-µέλη, όπως την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Σλοβακία, την Φιλανδία, τα Συντάγµατά τους καθιερώνουν ενδεικτικούς καταλόγους µε ρήτρες που απαγορεύουν τις διακρίσεις γενικά, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, προσωπική ή κοινωνική. Βλ.  σχετικά «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε ορισµένα κοινοτικά µέτρα για την καταπολέµηση των διακρίσεων», COM (1999), 564 τελικό, 
25/11//1999 και «Έκθεση  του Συµβουλίου της Ευρώπης κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας». Ηλεκτρονική πηγή: 
 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/art21/default_en.html#6 . 
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καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισµού. Η αρχή της µη διάκρισης στην κοινοτική έννοµη τάξη κατοχυρώνεται µε βάση διατάξεις που κατηγοριοποιούνται σε δύο οµάδες. Η πρώτη οµάδα διατάξεων, περιλαµβάνει τις περισσότερες διατάξεις και αφορά στην υποχρέωση των κρατών-µελών να τηρούν την συγκεκριµένη αρχή προκειµένου να υλοποιηθούν οι τέσσερις θεµελιώδεις οικονοµικές ελευθερίες, εκείνες της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων38, των προσώπων39, των υπηρεσιών40 και των κεφαλαίων41. Στην οµάδα αυτήν ανήκουν και οι διατάξεις για τον ελεύθερο ανταγωνισµό42, τη δίκαιη φορολόγηση43, την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση κατά τρόπο ισότιµο µε των ανδρών44. Η δεύτερη οµάδα διατάξεων για την αρχή της µη διάκρισης, περιλαµβάνει διατάξεις για την υποχρέωση της τήρησης της αρχής της ισότητας από τα κοινοτικά όργανα, στο πλαίσιο των κοινών πολιτικών που ασκούν µε βάση τις αρµοδιότητες και τους όρους των ιδρυτικών Συνθηκών, όπως εκείνες του άρθρου 12 ΣΕΚ και του άρθρου 34 ΣΕΚ45. Η αρχή της ισότητας και της µη διάκρισης, διέπεται από το αξίωµα ότι παρόµοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να τυγχάνουν διαφορετικής µεταχείρισης, καθώς και διαφορετικές περιπτώσεις δεν πρέπει να λαµβάνουν ίσης µεταχείρισης, εκτός αν η διαφορετική ή η ίση µεταχείριση µπορεί να δικαιολογηθεί από αντικειµενικούς λόγους. Με την παρέµβαση του κοινοτικού δικαστή, «η αρχή της ισότητας εισδύει στην έννοµη τάξη και διαπλάθεται σε θεµελιώδες δικαίωµα, καταλαµβάνοντας µαζί µε τις επιµέρους εκφάνσεις της θέση στον άγραφο κατάλογο του κοινοτικού ∆ικαστηρίου»46.  

                                                 
38 Άρθρο 30 και 31 ΣΕΚ. 
39 Άρθρο 39 και 43 ΣΕΚ. 
40 Άρθρο 50 και 54 ΣΕΚ. 
41 Άρθρο 56 ΣΕΚ. 
42 Άρθρο 81 και 86 ΣΕΚ. 
43 Άρθρο 90 ΣΕΚ. 
44 Άρθρο 141 ΣΕΚ. 
45 Στάγκος Πέτρος στο Στάγκος Π.Ν, Μακρίδου Π, Μάρκου Σ., «Η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην κοινοτική έννοµη τάξη- Η νοµολογία του ∆ικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Ιανουάριος 1998- Ιούνιος 2000», (2001), εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ.829.  
46 Βλ. Μάρκου Σταυρούλα, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή µε θέµα «Το άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πλαίσιο κατοχύρωσης της αρχής της µη διάκρισης στην ευρωπαϊκή έννοµη τάξη» (2008), σελ. 104.. 
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Η αρχή της ισότητας «συνοδεύτηκε από την ανάδειξη της αρχής αυτής σε κύριο εργαλείο άσκησης και υλοποίησης, από το νοµοθέτη του παράγωγου κοινοτικού δικαίου»47, γεγονός που καταδεικνύει τη σηµαντικότητα του να διασφαλιστεί η τήρηση και η προστασία της αρχής αυτής από πλευράς της Ένωσης, µιας και πρόκειται για τη βάση επί της οποίας θεµελιώνονται οι πολιτικές της ΕΕ. Στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η αρχή αυτή βρίσκεται σε πολλά άρθρα και διατάξεις, όπως για παράδειγµα στο άρθρο 12 της Συνθήκης  για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(ΣΕΚ), σύµφωνα µε το οποίο απαγορεύεται ρητά η διάκριση λόγω ιθαγένειας48.  

2.4. Η απαγόρευση των διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Το άρθρο 13 ΣΕΚ και το άρθρο 21 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ε.Ε.  

2.4.1. Το άρθρο 13 Εισαγωγικά Για αρκετά χρόνια, η πολιτική και η νοµική κατεύθυνση εντός της Ένωσης, στρεφόταν προς την καταπολέµηση και την αποτροπή συµπεριφορών που βασίζονταν σε διάκριση λόγω φύλου ή λόγω υπηκοότητας. Ωστόσο, η ενεργή δράση και η εντατική πρακτική προς την κατεύθυνση της εξάλειψης διακρίσεων εντός της Ένωσης ήρθε µετά το1997, όταν τα κράτη µέλη ενέκριναν οµόφωνα τη Συνθήκη του Άµστερνταµ. Το άρθρο 13 αυτής της Συνθήκης του Άµστερνταµ εφοδίαζε τα όργανα της Ένωσης µε νέες αρµοδιότητες και απέδιδε ενεργό ρόλο σε αυτά προκειµένου να καταπολεµηθεί η διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής προέλευσης, θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισµού. Η τοποθέτηση του συγκεκριµένου άρθρου στο κοµµάτι των αρχών της Συνθήκης φανερώνει και τη σηµασία που αυτό κατέχει, ιδιαίτερα ως δικαίωµα ανάµεσα στους πολίτες της Ένωσης. Επιπλέον, η 
                                                                                                                                            
 
47 Στάγκος Πέτρος, «Η ∆ικαστική Προστασία των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στην Κοινοτική Έννοµη Τάξη, Η Σχέση της µε τη Συνταγµατική Εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (2004), εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε, Αθήνα, σελ. 96. 
48 « Εντός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας συνθήκης και µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας. Το Συµβούλιο αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251, δύναται να λαµβάνει µέτρα για την απαγόρευση των διακρίσεων αυτών». Νάσκου- Περράκη Παρούλα, «∆ίκαιο των ∆ιεθνών Οργανισµών», (2005), σειρά Κείµενα ∆ιεθνούς Πρακτικής, εκδόσεις Αντώνη Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 850. 
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υιοθέτηση του άρθρου 13 ως νοµικής βάσης για τις δράσεις της Κοινότητας για την εξάλειψη των διακρίσεων, αντανακλά και την ανάγκη να αναπτυχθεί µια συνεκτική και ολοκληρωµένη προσέγγιση προς την κατεύθυνση αυτήν της καταπολέµησης των διακρίσεων49.  Στη νέα Μεταρρυθµιστική Συνθήκη της Λισσαβόνας για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 13 ΣΕΚ αριθµείται ως 19 και τροποποιείται ως προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το άρθρο τοποθετείται στο κοµµάτι της Συνθήκης µε τον τίτλο «Απαγόρευση διακρίσεων και ιθαγένεια της Ένωσης50.  

2.4.1.1. Το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 13  Το άρθρο 13 αποτελεί τη νοµική και θεσµική βάση για την θέσπιση πολιτικών και τη ανάληψη δράσεων που θα εξαλείψουν τις διακρίσεις51. Το συγκεκριµένο άρθρο έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρµογής το οποίο ωστόσο, δεν είναι άµεσα εφαρµοστέο. «Εποµένως, δεν γεννά δικαίωµα προς ίση µεταχείριση για τους πολίτες και αποτελεί µόνο τη νοµική βάση, η οποία παρέχει στο Συµβούλιο την εξουσιοδότηση να αναλάβει δράση κατά των διακρίσεων λόγω του απαριθµούµενου αιτιών»52. Η διάταξη του άρθρου 13 που αναφέρεται στην εφαρµογή αυτού, µε τη επιφύλαξη των ειδικών διατάξεών της και εντός του πλαισίου εφαρµογή της Συνθήκης αφορά σε όλες τις πιθανές νοµικές βάσεις εντός των οποίων θα θεµελιώνονται οι κοινοτικές πράξεις53. «Κατά την κρατούσα άποψη, όπου υφίσταται ειδικότερη νοµική βάση για κάποια πράξη σε θέµατα καταπολέµησης των διακρίσεων, χρησιµοποιείται εκείνη ως lex specialis (π.χ. α.141 ΣΕΚ), µε συνέπεια και τη διαφοροποίηση στη διαδικασία λήψης απόφασης(ενισχυµένη πλειοψηφία αντί οµοφωνίας)»54. Τα παραπάνω µας οδηγούν στο συµπέρασµα πως το άρθρο 

                                                 
49 Βλ. Πράσινη Βίβλος «Ισότητα και µη διακριτική µεταχείριση στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση», COM (2004) 279 τελικό, 28.05.2004, Βρυξέλλες. 
50 Βλ. «Συνθήκη Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας». Ε.Ε C 306/0,1 τελικό, 2007.  Ηλεκτρονική πηγή: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0001:0010:EL:PDF.  
51 Παπαστεριάδου Ν, στο «Ερµηνεία Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα»,(2003) Βασίλειος Σκουρής, επιµ. Μεγγλίδου Σ., Μπουγιούκα Κ., Μουαµελετζή Ε., Γώγος Κ., εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 310. 
52 Παπαστεριάδου Ν, ό. π. , σελ. 311. 
53 Allen Robin QC, ό.π., σελ. 44-5. 
54 Βλ. Παπαστεριάδου Ν., ό. π., σελ. 312. 
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13 της ΣΕΚ θα εφαρµοστεί µόνο όταν δεν υφίσταται εξουσιοδότηση που απορρέει από άλλο άρθρο της ΣΕΚ. Η δυνατότητα εφαρµογής της διάταξης είναι περιορισµένη και αφορά τοµείς όπου υπάρχει, µε βάση τη ΣΕΚ, σαφής αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να λάβει µέτρα. Οι δράσεις και τα µέτρα που δύναται η Κοινότητα να λάβει αφορά, σε πρώτο επίπεδο, την έκδοση κοινοτικών πράξεων, και σε δεύτερο επίπεδο, αφορά στη θέσπιση προγραµµάτων προώθησης, εκπαίδευσης συνεργασίας, µέσα πληροφόρησης κ.α55.  Το άρθρο 13 επιφορτίζει το Συµβούλιο να αναλάβει τις δράσεις που θεωρεί ως κατάλληλες προκειµένου να καταπολεµηθούν οι διακρίσεις, χωρίς όµως να το υποχρεώνει, στερούµενο, σύµφωνα µε την ισχύουσα άποψη, άµεσου αποτελέσµατος. Αυτοµάτως λοιπόν, περιορίζεται η αξία του άρθρου 

13, καθώς «η ενδεχόµενη αδυναµία των κρατών µελών να λάβουν οµόφωνα κατάλληλα µέτρα, δεν θα µπορεί να υποκατασταθεί από τη νοµολογία των κοινοτικών δικαστηρίων56». Σε σχέση µε τα άρθρα 12 και 14 ΣΕΚ, το άρθρο 

13 υστερεί ως προς το αποτέλεσµα, καθώς τα δύο αυτά άρθρα έχουν άµεσο αποτέλεσµα δίνοντας αυξηµένη προστασία στα θύµατα που έχουν υποστεί διάκριση57.  Αναφορικά µε το πεδίο εφαρµογής ratione personae, το άρθρο 13 καλύπτει τα φυσικά και τα νοµικά πρόσωπα, ενώ κατά µια άποψη φαίνεται να µην αποκλείονται και οι υπήκοοι τρίτων χωρών58. Οι διακρίσεις εκείνες που το άρθρο 13 καλείται µε τις κατάλληλες δράσεις να εξαλείψει είναι συγκεκριµένες59, όπως φαίνεται και στη διατύπωση του, και  µπορούν να είναι τυπικές, αλλά και ουσιαστικές ως προς το περιεχόµενο καθώς, «είναι σκόπιµο να συµπεριληφθούν στην έννοια της διάκρισης και εκείνες οι οποίες αποτελούν διακρίσεις στην πράξη, λόγω της ανισότητας των ευκαιριών που παρέχονται στα µειονεκτούντα άτοµα στις δεδοµένες πραγµατικές συνθήκες 

                                                 
55 Βλ. Παπαστεριάδου Ν., ό. π., σελ. 312. 
56 Κούσης Πάνος, «Οι θεσµικές διευθετήσεις της Συνθήκης του Άµστερνταµ», (1999), Κ∆ΕΟ∆, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, σελ. 50. 
57 Στάγκος Πέτρος Ν., ό. π., σελ. 452. 
58 Βλ. Κουκιάδης Ι., «Οι νεότερες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τοµέα των διακρίσεων και της ξενοφοβίας», (2002) Κ∆ΕΟ∆, Τιµή ∆ηµητρίου Ευρυγένη, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή ,σελ. 15. 
59 Το φάσµα των διακρίσεων είναι συγκεκριµένο, πράγµα που δικαιολογεί την περιοριστική αρίθµησή τους, η οποία επιβάλλεται και λόγω της οµοφωνίας που η διάταξη προβλέπει. 
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και περιστάσεις»60. Το πεδίο εφαρµογής των πολιτικών και των δράσεων που θεµελιώνονται µε βάση το άρθρο 13 αφορά φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων, µε νοµική προσωπικότητα ή χωρίς, και υπήκοοι τρίτων κρατών, 

«καθότι από τη διατύπωση του ά.13 ΣΕΚ προκύπτει η πρόθεση του κοινοτικού νοµοθέτη για την καταπολέµηση των διακρίσεων µεταξύ των ανθρώπων συνολικά»61.  

2.4.1.2. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων βάση του άρθρου 13 Το άρθρο 13 προβλέπει τη θέσπιση µέτρων που πρέπει να ληφθούν προκειµένου να καταπολεµηθούν και την απαγόρευση των διακρίσεις που περιλαµβάνονται στις διατάξεις του. «Ο όρος απαγόρευση είναι ισχυρότερος από τον όρο καταπολέµηση, αφού οι διακρίσεις λόγω ιθαγένειας αποτελούσαν ιστορικά αυτές που έπρεπε να εξαφανισθούν κατά προτεραιότητα, ενώ οι διακρίσεις του άρθρου 13 αποτελούν διακρίσεις 

«νεότερης γενεάς», που πρέπει προοδευτικά να εξαλειφθούν62». Τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν προκειµένου να καταπολεµηθούν και να απαγορευθούν οι παραπάνω διακρίσεις λαµβάνονται κυρίως µε βάση τη διαδικασία της οµοφωνίας από το Συµβούλιο. Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί, ξεκινά µε την πρόταση της Επιτροπής, συνεχίζει µε τη γνωµοδότηση επί αυτής από τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καταλήγει ενώπιον του Συµβουλίου των Υπουργών, το οποίο δύναται να την υιοθετήσει, να την απορρίψει µαζί µε τις τυχόν τροποποιήσεις από πλευράς του Κοινοβουλίου. « Με τη Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2003, ενισχύθηκε το άρθρο 1 µε την προσθήκη δεύτερης παραγράφου, σύµφωνα µε την οποία το Συµβούλιο αποφασίζει µε τη διαδικασία της συναπόφασης του άρθρου 251 ΣΕΚ κατά τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων ενθάρρυνσης (προγράµµατα δράσης, ανακοινώσεις, ενηµερώσεις κλπ), αλλά όχι µέτρων εναρµόνισης των εθνικών νοµοθεσιών63».  

                                                 
60 Βλ. Παπαστεριάδου Ν., ό. π., σελ. 312. 
61 Βλ. Παπαστεριάδου Ν., ό. π., σελ. 314. 
62 Κρεµλής Γιώργος στο Γκουλούσης ∆., Κρεµλής Γ., Μαργέλλος Θ., Παπαγιαννίδης Α., Παππάς Σ., Τριδήµας Τ., Φραγκάκης Ν., Χριστογιαννόπουλος Ν.,  «Ερµηνεία κατ’ Άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας , ΙΙ Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Άρθρα 1-80)», (2004), εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κοµοτηνή, σελ. 77. 
63 Βλ. Κρεµλής Γιώργος ό. π., σελ. 77 και  Μάρκου Σταυρούλα, ό.π., σελ. 138-141. 
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Μετά την τροποποίηση που έγινε µε τη Μεταρρυθµιστική Συνθήκη, στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 17, η νοµοπαραγωγική διαδικασία εµπλουτίζεται µε την καθιέρωση της διαδικασίας της συναπόφασης64.  

2.4.1.3. Τα µέτρα καταπολέµησης των διακρίσεων βάση του άρθρου 13 ΣΕΚ Η κατάλληλη δράση την οποία αναφέρει το άρθρο 13 πως το Συµβούλιο µπορεί να λάβει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που παρέχονται στην Κοινότητα και την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της ΣΕΚ, επιτρέπει την λήψη µέτρων µε διαφορετική µορφή και εµβέλεια κάθε φορά65. Τα µέτρα αυτά δεν χρειάζεται, ανάλογα και των περιπτώσεων, να καταλήγουν αναγκαστικά στην απαγόρευση των διακρίσεων, αλλά στην προοδευτική εξαφάνισή τους. Επιπλέον, εκτός των µέτρων που απαγορεύουν ή οδηγούν στην καταπολέµηση και εξαφάνιση των διακρίσεων, το άρθρο 13 δεν αποκλείει τη λήψη θετικών µέτρων από πλευράς των εθνικών νοµοθετών προκειµένου να προστατεύσουν αποτελεσµατικότερα τις οµάδες πληθυσµού που έχουν ανάγκη να θωρακιστούν απέναντι σε διακριτικές συµπεριφορές. « Τα µέτρα της παραγράφου 1 είναι καταρχήν µέτρα εναρµόνισης, πράγµα που προκύπτει σε αντιδιαστολή µε την παράγραφο 2. Η τελευταία επιτρέπει τη λήψη κοινοτικών µέτρων ενθάρρυνσης, υποστηρικτικών των δράσεων των κρατών µελών και προϋποθέτει ότι σχετικές δράσεις έχουν αναληφθεί σε εθνικό επίπεδο. ∆εν διευκρινίζεται πάντως αν αυτές οι δράσεις είναι αποτέλεσµα των µέτρων εναρµόνισης της παραγράφου 1 ή αν πρόκειται για εθνικά µέτρα (δράσεις των κρατών) που δεν έχουν κοινοτική προέλευση, αν και η πρώτη εκδοχή φαίνεται ορθότερη αφού η παράγραφος 1 δεν επιβάλλει στα κράτη µέλη υποχρέωση ανάληψης δράσεων σε εθνικό επίπεδο66». 

                                                 
64 Βλ. Κανελλόπουλος Ι. Παναγιώτης, «Το ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», (2003), τέταρτη έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ.  313-9.  
65 Το άρθρο 13 ΣΕΚ είχε χαρακτηριστεί ως «ο κοιµώµενος γίγαντας» (“the sleeping giant”), καθώς, µετά την υιοθέτησή του και την αναθεώρησή του µε τις Συνθήκες του Άµστερνταµ και της Νίκαιας, δεν φάνηκε να γίνεται χρήση αυτού για πολιτικές και στρατηγικές της Ένωσης κατά των διακρίσεων. Για αρκετά χρόνια, το άρθρο 13 δεν είχε φανερώσει τη δυναµική που κουβαλούσε στις διατάξεις του, και σ’ αυτό συµφωνούσαν οι ειδικοί που είχαν λάβει µέρος σε διάφορες οµάδες συζητήσεων που είχαν συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλ. Allen 
Robin QC, Κεφάλαιο 2, “Article 13 EC, evolution and current contexts” στο Meenan Helen 
(edi) “Equality Law in an Enlarged European Union- Understanding the Article 13 Directives”, 
(2007), University Press, Cambridge, σελ.58.  
66 Βλ. Κρεµλής Γιώργος ό. π., σελ. 78 
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2.4.2. Το άρθρο 21 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ε.Ε Εισαγωγικά  Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ε.Ε εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Κορυφής της Νίκαιας και υπεγράφη από το Συµβούλιο, τη Επιτροπή και το Κοινοβούλιο στις 7 ∆εκεµβρίου του 2000. Αρχικά ο Χάρτης δεν είχε δεσµευτική ισχύ, αλλά αποτελούσε µια διακήρυξη αρχών, άνευ νοµικής αξίας.  Με την ενσωµάτωση του Χάρτη στη Συνθήκη της Λισσαβόνας, και τη θέση της Συνθήκης σε ισχύ, τα κράτη-µέλη και τα κοινοτικά όργανα είναι πια νοµικά υποχρεωµένα να τον σέβονται. Η απαγόρευση κατά των διάφορων µορφών διακρίσεων θεµελιώνεται και στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 21 απαγορεύει «κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονηµάτων ή κάθε άλλης γνώµης, ιδιότητας µέλους εθνικής µειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού»67. Σύµφωνα µε τις επεξηγήσεις του Χάρτη, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 21 αντλεί τις βάσεις της στο άρθρο 13 ΣΕΚ, στο άρθρο 14 ΕΣ∆Α και στο άρθρο 11 της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και τη Βιοϊατρική όσον αφορά στη γενετική κληρονοµιά68. Το άρθρο 21 στην πρώτη παράγραφο, εισάγει νέα κριτήρια που µπορούν να αποτελέσουν λόγω διάκρισης, αφήνοντας εκείνα της ιθαγένειας και της εθνικής καταγωγής στη δεύτερη παράγραφο. Τα κριτήρια διάκρισης εµπλουτίζονται µε εκείνα της κοινωνικής προέλευσης, των γενετικών χαρακτηριστικών, της γλώσσας, των πολιτικών φρονηµάτων ή κάθε άλλης γνώµης, της ιδιότητας µέλους εθνικής µειονότητας, της περιουσίας και της γέννηση.  

2.4.2.1. Το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 21  Το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 21 εµφανίζεται διευρυµένο, σε σχέση µε το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 13 ΣΕΚ. Το άρθρο 21 σε συνδυασµό µε 
                                                 
67 Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 21.  
68 Charter 4473/00, Convent 49, «Σχέδιο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Κείµενο επεξηγήσεων σχετικά µε το πλήρες κείµενο του Χάρτη», 11.10.2000. Το πλήρες κείµενο είναι διαθέσιµο στην ηλεκτρονική σελίδα: 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_el.pdf 
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το άρθρο 51 §1 του Χάρτη, το οποίο ορίζει ότι οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα όργανα και τους οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και µε βάση την αρχή της επικουρικότητας, περιλαµβάνει πράξεις των κοινοτικών οργάνων που υιοθετούνται στα πλαίσια του δεύτερου και τρίτου πυλώνα, καθώς και πράξεις των κρατών µελών που εφαρµόζουν το κοινοτικό δίκαιο. Αν και το πεδίο εφαρµογής είναι αρκετά διευρυµένο, σε σχέση µε το άρθρο 13, δεν περιλαµβάνει ωστόσο, τους υπηκόους τρίτων χωρών. Επιπλέον, «(…) η απαγόρευση στο άρθρο 21 µπορεί να θεωρηθεί, αν ιδωθεί αποµονωµένα, ότι συνεπάγεται µόνο την «αρνητική» προστασία, χωρίς να απαιτούνται πολιτικές που συνεπάγονται τη δράση ή τη θετική κρατική παρέµβαση69». 

2.4.2.2. Η απαγόρευση των διακρίσεων βάσει του άρθρου 21 Η διατύπωση του άρθρου 21 είναι κατηγορηµατική σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις. Η εµβέλεια της απαγόρευσης είναι ευρύτερη εκείνης του άρθρου 

13 ΣΕΚ σε ό,τι αφορά το φάσµα των διακρίσεων και τη ρυθµιστική ισχύ για να απαγορευθούν αυτές70. «Πρώτον, η διατύπωση της διάταξης χρησιµοποιεί τον όρο «ιδίως» καθιστώντας ενδεικτική την απαρίθµηση των διακρίσεων που απαγορεύονται· δεύτερον, το φάσµα των απαγορευµένων διακρίσεων είναι κατά πολύ ευρύτερο των αντίστοιχων του άρθρου 13 ΣΕΚ, των οποίων η απαρίθµηση είναι περιοριστική· τρίτον, η απαγόρευση είναι ρητή και άµεση71». Αυτό σηµαίνει πως το αποτέλεσµα που δηµιουργεί η εν λόγω διάταξη είναι άµεσο υπέρ των ιδιωτών.  

2.5. Η διάκριση λόγω ηλικίας 

2.5.1. Η διάκριση λόγω ηλικίας στο άρθρο 13 ΣΕΚ Ανάµεσα στα κριτήρια που έχουν απαριθµηθεί στο άρθρο 13 και στοιχειοθετούν λόγους επί των οποίων θεµελιώνεται διάκριση, βρίσκεται και εκείνο της ηλικίας. « Η ηλικία ως κριτήριο διάκρισης, εµφανίζει την ιδιαιτερότητα και τη µοναδικότητα ότι σε κάποιο στάδιο της ζωής απασχολεί ή 

                                                 
69 Μάρκου Σταυρούλα, ό. π., σελ. 338. 
70 Mc Crudden Christopher and Kountouros Haris, Κεφάλαιο 3, “Human Rights and European 
Equality Law” στο Meenan Helen (ed.) “Equality Law in an Enlarged European Union- 
Understanding the Article 13 Directives”, (2007), University Press, Cambridge, σελ. 100-1. 
71 Κρεµλής Γιώργος, ό. π., σελ. 79. 
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πρόκειται να απασχολήσει κάθε µέλος του κοινωνικού συνόλου72».Καθώς τα δηµογραφικά δεδοµένα στην Ευρώπη δείχνουν πως η γήρανση του πληθυσµού αποτελεί πρόβληµα µε κοινωνικές και οικονοµικές διαστάσεις, επηρεάζοντας σαφώς και τον τοµέα της εργασίας και της απασχόλησης. Το ζήτηµα απασχόλησε τα κοινοτικά όργανα, τα οποία µέσω ψηφισµάτων τους στράφηκαν σε πολιτικές που θα προστάτευαν τα ηλικιωµένα άτοµα από συµπεριφορές µε διάκριση, κυρίως σε τοµείς όπως το συνταξιοδοτικό και το εργασιακό. Όµως, η ενσωµάτωση του κριτηρίου της ηλικίας ως λόγο διάκρισης, δηµιούργησε ερωτηµατικά σχετικά µε το εάν παιδιά εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης. «Με δεδοµένο όµως, ότι και τα νεαρά άτοµα καθίστανται θύµατα διακρίσεων σε τοµείς όπως η εκπαίδευση και η επαγγελµατική κατάρτιση, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η Κοινότητα οφείλει να αναλάβει κατάλληλη δράση και ως προς τα ζητήµατα αυτά, εµπνεόµενη από τη ∆ιεθνή Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού»73.  Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 13, υιοθετήθηκαν δύο οδηγίες οι οποίες αφορούσαν την απαγόρευση των διακρίσεων. Η πρώτη, η οδηγία 

2000/43/ΕΚ, αφορούσε στην αρχή της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, και η δεύτερη, η 2000/78/ΕΚ αφορούσε σ’ ένα γενικό πλαίσιο για ίση µεταχείριση στην εργασία και την απασχόληση. Η οδηγία 2000/78/ΕΚ περιλαµβάνει και το κριτήριο της ηλικίας, ως λόγο επί του οποίου µπορεί να θεµελιωθεί διάκριση στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας. Η σηµασία των όσων εισάγονται στις διατάξεις της οδηγίας 

2000/78/ΕΚ, όπως θα δούµε και στο επόµενο κεφάλαιο, είναι ιδιαίτερα σηµαντική, τόσο για τα άτοµα νεαρής ηλικίας, όσο και για τα ηλικιωµένα, καθώς είναι οι οµάδες εκείνες του πληθυσµού που έχουν την ανάγκη να προστατευτούν περισσότερο σε ό,τι αφορά την απασχόληση και την εργασία, καθώς και του συναφείς µε αυτές τοµείς.  

                                                 
72 Meenan H., “Age Equality after the employment directive”, (2003) Maastricht Journal of 
European and Comparative Law,  σελ.9. 
73 Μάρκου Σταυρούλα, ό. π., σελ. 157. 
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2.5.2. Η διάκριση λόγω ηλικίας µεταξύ του ευρωπαϊκού πληθυσµού Η διάκριση λόγω ηλικίας δεν αφορά µόνο µια συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα, αλλά απασχολεί, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, όλες τις οµάδες του πληθυσµού. Παρά το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή νοµοθεσία απαγορεύει, ανάµεσα σε άλλες, και τη διάκριση λόγω ηλικίας, και φροντίζει να προστατέψει τα άτοµα που έχουν πέσει θύµατα άνισης µεταχείρισης, δεν καταφέρνει ωστόσο να είναι τελείως αποτελεσµατική. Κι αυτό συµβαίνει γιατί, εντός των ηλικιακών ορίων όπου κινείται το εργατικό δυναµικό κάθε χώρας, δηµιουργούνται υπο-οµάδες που φέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και έχουν ανάγκη από διαφορετική αντιµετώπιση. Η διάκριση λόγω ηλικίας αποτελεί τη δεύτερη µορφή διακρίσεως την οποία καλούνται να αντιµετωπίσουν οι πολίτες της Ένωσης. Σύµφωνα µε έρευνα του Ευρωβαρόµετρου για το 2009,  η διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνικής προέλευσης έρχεται πρώτη στην κατάταξη µε ποσοστό 61%, ενώ ακολουθεί η διάκριση λόγω ηλικίας µε ποσοστό 58% και έπεται η διάκριση λόγω αναπηρίας µε 53%. Με βάση την παραπάνω έρευνα, το ποσοστό των πολιτών της Ένωσης που δήλωσαν ότι έχουν υποστεί διάκριση που βασιζόταν στην ηλικία έχει αυξηθεί κατά 16 ποσοστιαίες µονάδες µέσα σε ένα έτος. Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε την έρευνα του Ευρωβαρόµετρου για το 

2009, κατά το προηγούµενο έτος (2008), περιπτώσεις διακρίσεως λόγω ηλικίας και λόγω αναπηρίας θεωρούνταν ως οι ελάχιστα εµφανίσιµες σε υποθέσεις διακρίσεων. Η πεποίθηση αυτή έχει µεταβληθεί πολύ εντός ενός έτους, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας για το 2009, και µάλιστα, οι ερωτηθέντες θεωρούν πως, τα ποσοστά της εµφάνισης συµπεριφορών που θεµελιώνονται µε βάση διάκριση λόγω ηλικίας ή αναπηρίας έχουν αρχίσει να µεταβάλλονται αυξητικά.   Αρκετά ενδιαφέρουσα είναι και η καταγεγραµµένη από την έρευνα πεποίθηση των ερωτηθέντων, όσον αφορά την διάκριση που υπέστησαν κατά το τελευταίο έτος. Το 16% των ερωτηθέντων δήλωσε πως νιώθει ότι έχει υποστεί, κατά τη διάρκεια του 2009, έστω µία φορά, διάκριση. Το 6% αυτών απάντησε πως τα ηλικιακά δεδοµένα τους ήταν αυτά επί των οποίων βασίστηκε η διάκριση και ακολουθεί µε 3% η διάκριση λόγω φύλου. 
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Σύµφωνα µε την έρευνα για τις διακρίσεις στην Ευρώπη για το 2009, και ειδικότερα, σε ότι αφορά την διάκριση λόγω ηλικίας, εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσµατα για τα δύο άκρα των εργαζοµένων, τη νεολαία και τους ηλικιωµένους. Τα αποτελέσµατα που σχετίζονται µε τη στάση των ερωτηθέντων απέναντι στην κατοχή των υψηλών πολιτικών θέσεων από νέους ή ηλικιωµένους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συγκεκριµένα, κλήθηκαν να απαντήσουν πόσο άνετοι θα ήταν µε κάποιο πρόσωπο ηλικίας κάτω από 30 ή ένα πρόσωπο ηλικίας πάνω από 75 σε υψηλά πολιτική θέση. Τα στατιστικά στοιχεία έδειξαν ότι, τα επίπεδα άνεσης απέναντι στις παραπάνω περιπτώσεις ήταν σχετικά χαµηλό. Στα µάτια των ερωτηθέντων, φαίνεται πολύ πιο ανησυχητικό να κατέχει κάποιο άτοµο κάτω των 30 ή επάνω από 75 ένα υψηλό πολιτικό αξίωµα σε µια χώρα, παρά σενάριο που παρουσιάζει την κατοχή κάποιου  αξιώµατος από µια θρησκευτική µειονότητα ή µιας γυναίκας.  Μεταξύ των δύο επιλογών, ενός νέου ατόµου κάτω των 30 και ενός ηλικιωµένου άνω των 75, οι Ευρωπαίοι είναι - κατά µέσον όρο πιο άνετοι µε την ιδέα του ατόµου ηλικίας κάτω 30 (5,9%) παρά µε άτοµο  ηλικίας πάνω από 75 (4,8%) σε αυτήν την θέση. Συγκεκριµένα, οι χώρες που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά µη ανεκτικότητας ενός νεαρού ατόµου σε υψηλή πολιτική θέση είναι η Κροατία (7,8%) Ρουµανία (7,7%), Πολωνία (7,3%) και ∆ανία (7,2%), ενώ το χαµηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Γερµανία 

(4%)74.  

 

2.6. Συµπέρασµα Εντός της ευρωπαϊκής έννοµης τάξης, η προστασία απέναντι στις διακρίσεις βασίζεται πρωτίστως στο άρθρο 13 ΣΕΚ, ενώ αναµένεται τα επόµενα χρόνια να θεµελιωθούν πολιτικές και µε βάση το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 13 διαµορφώνει το πλαίσιο για την προστασία των πολιτών της Ένωσης απέναντι σε διακριτική µεταχείριση, και έρχεται να καλύψει τυχόν κενά στο 

                                                 
74 Τα ποσοστά προέρχονται από την έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της Έκθεσης για τη ∆ιάκριση στην Ευρώπη για το 2009 από το Ευρωβαρόµετρο.  Ηλεκτρονική πηγή: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm . 
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εθνικό δίκαιο των κρατών-µελών. Καθώς οι νέοι αποτελούν µια ευαίσθητη οµάδα και συχνά γίνονται θύµατα διακριτικής συµπεριφοράς, το άρθρο 13 ΣΕΚ και το παράγωγο, µε βάση αυτό, δίκαιο, δίνουν τη δυνατότητα να προστατευτούν αποτελεσµατικότερα απέναντι σε διακρίσεις που υφίστανται εντός της εργασίας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε αυτές. Το γεγονός ότι τα ποσοστά της διάκρισης λόγω ηλικίας έχουν αυξηθεί κατά τα τελευταία χρόνια µεταξύ του ευρωπαϊκού πληθυσµού, φανερώνει πως υπάρχει πρόβληµα, του οποίου οι διαστάσεις δεν επηρεάζουν µόνο µια συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα, αλλά ένα ευρύ φάσµα του πληθυσµού. Για το λόγο αυτό, η προστασία απέναντι στη διάκριση λόγω ηλικίας θα πρέπει να ενισχυθεί µε περαιτέρω µέτρα, και προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσουν τα άρθρα 13 ΣΕΚ και 21 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, που αποτελούν τη νοµική βάση επί των οποίων θα καταρτιστούν οι πολιτικές και οι δράσεις της κοινότητας.  Η διάκριση λόγω ηλικίας διαφέρει από τις άλλες µορφές διάκρισης καθώς δεν υπάρχει συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα, τα µέλη της οποίας να αποτελούν το τιθέµενο υπό διάκριση σύνολο. Κάθε ένας από εµάς έχει ηλικία, η οποία, εντός του εργατικού χώρου, µπορεί να αποτελέσει λόγω διάκρισης. Είναι σαφώς δύσκολο λοιπόν, να προσδιοριστεί ένα κλειστό διάστηµα ηλικίας εντός του οποίου µπορούµε να κάνουµε λόγω για συχνά φαινόµενα διάκρισης. Υπάρχουν για παράδειγµα περιπτώσεις όπου, είθισται να προτιµάται η διασφάλιση της εργασίας των µεγαλύτερων σε ηλικία, συχνά εις βάρος των νεότερων, όπως επίσης, υπάρχουν και παραδείγµατα όπου η νεαρή ηλικία ενός εργαζόµενου αποτελεί το πλεονέκτηµα που θα του δώσει το προβάδισµα για τη διεκδίκηση ή την παραµονή σε θέση εργασίας έναντι ενός µεγαλύτερου σε ηλικία.  Η αύξηση των ποσοστών που αφορούν τη διάκριση λόγω ηλικίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί φαινόµενο ανησυχητικό, καθώς αντανακλά την αντίληψη και την πεποίθηση, ιδιαίτερα για τα άτοµα νεαρότερης ηλικίας, ότι είναι πολύ πιθανό να πέσουν θύµατα διάκρισης. Ειδικά σε ό,τι αφορά στους νέους, το γεγονός πως θεωρούνται λιγότερο αξιόπιστοι για υψηλά πολιτικά πόστα, αλλά γενικά, και για θέσεις εργασίας, δυσχεραίνει όχι µόνο την πρόσβαση αυτών στην αγορά εργασίας, αλλά δηµιουργεί ένα κλίµα ανασφάλειας και ανισότητας γύρω από αυτήν την πολύ σηµαντική κοινωνική 
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οµάδα. Η στέρηση θέσεων εργασίας σε άτοµα, µε γνώµονα την ηλικία τους, απαντάται συχνά στις ηµέρες µας, και ιδιαιτέρα οι νέοι αντιµετωπίζουν υποτιµητικές συµπεριφορές στο χώρο εργασίας τους. Η σχετική αντίληψη για το πόσο µικρός ή µεγάλος σε ηλικία είναι κάποιος, σαφώς και εξαρτάται από το αντικείµενο της εργασίας ή της απασχόλησης, και για τον λόγο αυτόν είναι δύσκολο να θεµελιωθεί ένα γενικό ηλικιακό όριο εντός του οποίου θα εµπίπτουν όσοι υφίστανται διάκριση. Με βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό γιατί συνεχώς δυσχεραίνονται οι προσπάθειες για θέσπιση νοµοθεσιών και λήψη µέτρων που θα απαγορεύουν, θα αποτρέπουν και θα προλαµβάνουν συµπεριφορές που θεµελιώνονται σε διάκριση λόγω ηλικίας. Τέλος, η διάκριση λόγω ηλικίας σε τοµείς της εργασίας και της απασχόλησης απαιτεί την συντονισµένη προσπάθεια µεταξύ της Ε.Ε. και των κρατών-µελών, καθώς κάθε κοινωνία αντιµετωπίζει διαφορετικές κοινωνικές και οικονοµικές συγκυρίες και τάσεις, και για το λόγο αυτό, η εξειδικευµένη πολιτική σε κάθε χώρα θα είναι ίσως ό µόνος τρόπος για να καταπολεµηθεί το περίπλοκο αυτό φαινόµενο της διάκρισης λόγω ηλικίας των νέων στην πρόσβαση στην εργασία και την απασχόληση.  
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Κεφάλαιο 3 

Οι οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ 

 

3.1. Εισαγωγικά Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, από τις πιο σηµαντικές κινήσεις προς την κατεύθυνση απαγόρευσης και εξάλειψης των διακρίσεων στον ευρωπαϊκό χώρο αποτελεί η κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2008 να ανανεώσει την ηµερήσια διάταξή της, σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική της, και να υιοθετήσει ένα πακέτο µέτρων που περιλάµβανε  πρόταση για µια νέες οδηγίες για την ίση µεταχείριση η οποία απαγόρευε τη διάκριση µε τη δικαιολογία της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, της ηλικίας, της αναπηρίας, του σεξουαλικού προσανατολισµού και της θρησκείας ή των πεποιθήσεων. Οι οδηγίες αυτές στόχο είχαν να θεµελιώσουν την απαγόρευση των παραπάνω µορφών διακρίσεων στους χώρους απασχόλησης και να καθιερώσουν πρακτικές προκειµένου να ενισχυθεί η δράση ενάντια στις διακρίσεις και να προωθηθεί η ισότητα των ευκαιριών. Το 2000, η το Συµβούλιο, βασιζόµενο στο άρθρο 13 της Συνθήκης του Άµστερνταµ, υιοθέτησε δύο οδηγίες, µε αρκετά ευρύ φάσµα αναφοράς, για να απαγορεύσει τη διάκριση στον εργασιακό χώρο η οποία µπορεί να βασίζεται στη φυλετική ή εθνική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον σεξουαλικό προσανατολισµό. Όσον αφορά στη φυλετική και εθνική προέλευση, αυτή η νοµοθεσία επεκτείνεται σε άλλες πτυχές της καθηµερινής ζωής, όπως η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Πρόκειται για τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000 και 
2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεµβρίου 2000. Η Οδηγία 2000/43/ΕΚ75 αναφέρεται στην ισότητα ως προς το φύλο και εφαρµόζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των προσώπων ανεξάρτητα από τη φυλετική ή 
                                                 
75 Βλ. αναλυτικότερα «Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής» , Επίσηµη Εφηµερίδα, L 180, σελ. 22-26. Ηλεκτρονική Πηγή:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:HTML  
(τελευταία επίσκεψη στις 11/09/2010). 
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εθνική προέλευση, ενώ η Οδηγία 2000/78/ΕΚ76 αφορά στην ισότητα απασχόλησης και θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση µεταχείριση στον τοµέα της εργασίας και του επαγγέλµατος. Οι οδηγίες αυτές, καθώς και πλήθος άλλων οδηγιών που  έχουν εγκριθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1975, στόχο έχουν να προωθήσουν την ισότητα µεταξύ των γυναικών και των ανδρών στο χώρο εργασίας και την εξάλειψη διακρίσεων που µπορεί  να ανακύπτουν εντός αυτού.  Εκτός των παραπάνω Οδηγιών, επί του άρθρου 13 θεµελιώθηκε και η απόφαση 2000/750/ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για τα έτη 2000-2006, καθώς και η Οδηγία 2004/113/ΕΚ για την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών. ∆εδοµένου του αντικειµένου της διπλωµατικής εργασίας, θα γίνει ανάλυση των Οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 
2000/78/ΕΚ. Η ύπαρξη διακριτικής µεταχείρισης είναι δυνατόν να θεµελιώνεται επί περισσότερων από ένα λόγω διάκρισης, και παρά το γεγονός ότι στην παρούσα εργασία δίνεται έµφαση στη διάκριση λόγω ηλικίας, θεωρήθηκε ορθό να γίνει ανάλυση και των δύο Οδηγιών, καθώς υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστούν συνδυαστικά κάποιες µορφές διακρίσεων.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Βλ. αναλυτικότερα «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία», Επίσηµη Εφηµερίδα L 303, σελ. 16-22.  Ηλεκτρονική Πηγή: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:HTML 
(τελευταία επίσκεψη στις 10/09/2010). 
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3.2. Η Οδηγία 2000/43/ΕΚ  

3.2.1. Σκοπός της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ Η εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων, η οποία αναφέρεται στην Οδηγία 2000/43/ΕΚ αποσκοπεί στην απαγόρευση των άµεσων διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής και αφορά τις σχέσεις µεταξύ πολιτών, αλλά και τις σχέσεις µεταξύ πολιτών και πολιτείας. Με την Οδηγία 2000/43/ΕΚ επιδιώκεται η επίτευξη ισότητας στην πράξη κι όχι ως απλή, τυπική77, νοµική έννοια. 

3.2.2. Άµεση και Έµµεση ∆ιάκριση και Παρενόχληση στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ 

3.2.2.1. Άµεση ∆ιάκριση Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Οδηγίας, άµεση διάκριση υφίσταται όταν για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής σ’ ένα πρόσωπο επιφυλάσσεται µεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε άλλο πρόσωπο, σε ανάλογη κατάσταση78. Ο ορισµός της διάκρισης, και της έµµεσης και της άµεσης, στηρίζεται σε σύγκριση µε άλλο πρόσωπο, πραγµατικό ή υποθετικό. 

3.2.2.2. Έµµεση ∆ιάκριση Έµµεση διάκριση, κατά τις διατάξεις της Οδηγίας, συντρέχει όταν µια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη ή πρακτική ή κριτήριο µπορεί να δηµιουργήσει καταστάσεις µειονεκτικές για πρόσωπα συγκεκριµένης φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, σε σύγκριση πάντα µε άλλα πρόσωπα. Ωστόσο, αν η συγκεκριµένη διάταξη ή πρακτική ή κριτήριο, η οποία είναι ουδέτερης φύσεως, δικαιολογεί τα µέσα επίτευξης ενός θεµιτού στόχου ως πρόσφορα και αναγκαία, τότε δεν συντρέχει κατάσταση έµµεσης διάκρισης. 

                                                 
77 Schiek D., “A new framework on equal treatment of persons in EC Law? Directives 
2000/43/EC, 2000/78/EC and 2002/???/EC changing Directive 76/202/EEC in 
context”,(2002), European Law Journal, σελ. 290-5.  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.2002.8.issue-2/issuetoc 
78 Ο παραπάνω ορισµός είναι αυτός που έχει αποδεκτεί και το ∆ΕΚ κατά την εξέταση των υποθέσεων που καλείται να διαχειριστεί. Βλ. Allen Robin QC, Κεφάλαιο 2, “Article 13 EC, 
evolution and current contexts” στο Meenan Helen (edi) “Equality Law in an Enlarged 
European Union- Understanding the Article 13 Directives”, (2007), University Press, 
Cambridge, σελ.46.  
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3.2.2.3. Παρενόχληση  Ως παρενόχληση, συνίσταται η συµπεριφορά όπου συνδέεται η εθνοτική ή φυλετική καταγωγή µε προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού ή εξευτελιστικού ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. «Η συµπεριφορά µπορεί να λάβει διάφορες µορφές, από προφορικές ενοχλήσεις και χειρονοµίες έως και την παραγωγή, την απεικόνιση ή την κυκλοφορία κειµένων, εικόνων ή άλλου υλικού και, για να εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας πρέπει να είναι σοβαρής µορφής, ώστε να πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις τόσο της προβολής της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, όσο και της δηµιουργίας ενοχλητικού ή εχθρικού περιβάλλοντος για το θιγόµενο πρόσωπο. Αυτό σηµαίνει ότι ένα µεµονωµένο περιστατικό µάλλον δύσκολα θα είναι ικανό για τη στοιχειοθέτηση της παρενόχλησης79».  

3.2.3. Το πεδίο εφαρµογής της 2000/43/ΕΚ 

 Το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ αφορά στην εξάλειψη της διάκρισης σε τοµείς που αφορούν την πρόσβαση στην απασχόληση, αυτοαπασχόληση και εργασία, στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, στην επαγγελµατική κατάρτιση, τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, στις κοινωνικές παροχές, στην εκπαίδευση κ.α.80 Σύµφωνα µε το άρθρο 3, η Οδηγία εφαρµόζεται εντός των ορίων των εξουσιών που απονέµονται στην Κοινότητα. Η εφαρµογή αφορά σε πρόσωπα φυσικά και νοµικά, στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένου και των δηµόσιων φορέων. Ειδικά για τα νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα µε το προοίµιο της Οδηγίας, τα κράτη µέλη πρέπει να παρέχουν προστασία στα νοµικά πρόσωπα όταν υφίσταται διακριτική µεταχείριση προς σ ’αυτά, βασιζόµενη στην εθνοτική ή φυλετική καταγωγή µέλους ή µελών τους. Επίσης, η Οδηγία φαίνεται να εφαρµόζεται «και σε περιπτώσεις όπου κάποιος υφίσταται διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και όχι του ίδιου, αλλά για 

                                                 
79 Μάρκου Σταυρούλα, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή µε θέµα «Το άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πλαίσιο κατοχύρωσης της αρχής της µη διάκρισης στην ευρωπαϊκή έννοµη τάξη» (2008), σελ.174. 
80 Βλ. αναλυτικότερα Άρθρο 3 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ. 
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παράδειγµα, του συζύγου του81». Ακόµα, «µε σχετική πρόβλεψη στο προοίµιο αποκλείεται από το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας η πρόσβαση των υπηκόων τρίτων χωρών στην απασχόληση και την επαγγελµατική δραστηριότητα, ενισχύοντας τη θλιβερή διαπίστωση ότι οι µετανάστες παραγκωνίζονται από την Ευρώπη-φρούριο, η οποία δέχεται ευχαρίστως τη συµβολή τους ως εργατικό δυναµικό, αλλά αρνείται να τους αναγνωρίσει ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, που θα έπρεπε να απολαµβάνουν όλοι οι άνθρωποι82». 

3.2.3.1. Οι τοµείς του πεδίου εφαρµογής της 2000/43/ΕΚ Στο πλαίσιο της εφαρµογής της Οδηγίας, το εύρος των τοµέων στους οποίους επιδιώκεται η κατάργηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και αφορούν την ίση µεταχείριση στην εργασία και την απασχόληση είναι αρκετά µεγάλο. Εντός του πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 

2000/43/ΕΚ περιλαµβάνονται και οι όροι πρόσβασης στην απασχόληση, την αυτοαπασχόληση και την εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελµατικής ιεραρχίας, ακόµα και των προαγωγών. Ο δεύτερος τοµέας αφορά στους όρους πρόσβασης σε όλα τα είδη επαγγελµατικού προσανατολισµού, επαγγελµατικής κατάρτισης, επιµόρφωσης και επαγγελµατικού επαναπροσανατολισµού και πρακτικής επαγγελµατικής πείρας. Ο τρίτος τοµέας αφορά στις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων των απολύσεων και των αµοιβών και ο τέταρτος, στην ιδιότητα του µέλους και τη συµµετοχή σε οργανώσεις εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα µέλη της οποίας ασκούς ένα συγκεκριµένο επάγγελµα, συµπεριλαµβανοµένων και των πλεονεκτηµάτων που χορηγούνται από τέτοιες οργανώσεις. Ο πέµπτος τοµέας αφορά στην ίση µεταχείριση ως προς την κοινωνική προστασία, συµπεριλαµβάνοντας και την κοινωνική ασφάλιση και την υγειονοµική περίθαλψη και ο έκτος τις κοινωνικές παροχές83. Τέλος, στο πεδίο εφαρµογής 

                                                 
81 Jones T. στο Μάρκου Σταυρούλα, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή µε θέµα «Το άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πλαίσιο κατοχύρωσης της αρχής της µη διάκρισης στην ευρωπαϊκή έννοµη τάξη» (2008), σελ.176. 
82 Μάρκου Σταυρούλα, ό. π., σελ. 181. 
83 «Ως κοινωνικές παροχές ή κοινωνικά πλεονεκτήµατα, κατά πάγια νοµολογία, νοούνται όλα εκείνα τα πλεονεκτήµατα, τα οποία ασχέτως αν συνδέονται µε σύµβαση εργασίας ή όχι, αναγνωρίζονται γενικά στους ηµεδαπούς εργαζόµενους, λόγω κυρίως της αντικειµενικής 
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περιλαµβάνεται και η εκπαίδευση και η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιµα στο κοινό, και την παροχή αυτών, συµπεριλαµβανοµένης και της στέγασης. 

3.2.4. Οι µορφές θετικών δράσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας 

2000/43/ΕΚ Στο άρθρο 5 της Οδηγίας, οι συντάκτες της Οδηγίας δέχονται ως συµβατές προς το κοινοτικό δίκαιο ορισµένες µορφές θετικών δράσεων84, νοµιµοποιώντας τες, µάλλον ως εξαίρεση ως προς τις βασικές διατάξεις της Οδηγίας που απαγορεύουν κάθε µορφή διάκρισης λόγω εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής στην απασχόληση και την εργασία, καθώς και στους τοµείς που αναφέρθηκαν παραπάνω85. Οι θετικές αυτές δράσεις σκοπό θα πρέπει να έχουν την πρόληψη ή την αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Στο άρθρο 6, προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν κατάργηση εθνικών διατάξεων που προσφέρουν ανώτερο επίπεδο προστασίας απέναντι στις εν λόγω διακρίσεις, σε σχέση µε τις διατάξεις της Οδηγίας, υπάρχει τυποποιηµένη διάταξη «µη οπισθοδρόµησης» προβλέποντας ότι η εφαρµογή της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ δεν µπορεί να αποτελέσει αφορµή µείωσης υφιστάµενων επιπέδων εθνικών νοµοθεσιών86.  

3.2.5. Τα ένδικα βοηθήµατα στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ Στο κεφάλαιο ΙΙ της Οδηγίας προβλέπονται και διατάξεις σχετικά ένδικα βοηθήµατα που δύνανται να χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση θεµελίωσης διάκρισης αφορούν σε διαδικασίες δικαστικές, διοικητικές ή συνδιαλλαγής προκειµένου να πραγµατωθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία. Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση της πρόσβασης 
                                                                                                                                            ιδιότητας των τελευταίων ως εργαζοµένων ή λόγω του ότι έχουν απλώς την κατοικία τους στο εθνικό έδαφος, και των οποίων η χορήγηση κατ’ επέκταση και στους εργαζόµενους, υπηκόους άλλων κρατών µελών, εµφανίζεται ικανή να διευκολύνει την κινητικότητά τους εντός της Κοινότητας. Ως τέτοιες, έχουν οριστεί από τον κοινοτικό δικαστή παροχές οικονοµικής ή πολιτιστικής φύσης, οι οποίες χορηγούνται είτε από δηµόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισµούς. Παραδείγµατα τέτοιων παροχών είναι η επιδότηση εισιτηρίων στις δηµόσιες µεταφορές, τα µειωµένα εισιτήρια για πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις και τα επιδοτούµενα γεύµατα σε σχολεία για παιδιά οικογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα, ενώ έχει κριθεί ότι καλύπτει παροχές ανεργίας και έξοδα κηδείας». Βλ. Μάρκου Σταυρούλα, ό. π., σελ. 178. 
84 Allen Robin QC, Κεφάλαιο 2, “Article 13 EC, evolution and current contexts” στο Meenan 
Helen (edi) “Equality Law in an Enlarged European Union- Understanding the Article 13 
Directives”, (2007), University Press, Cambridge, σελ. 69. 
85 Βλ. Μάρκου Σταυρούλα, ό. π., σελ. 182. 
86 Μάρκου Σταυρούλα, ό. π., σελ. 183. 
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στα ένδικα βοηθήµατα είναι τα κράτη- µέλη. Επιπλέον, το άρθρο 7 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ υποχρεώνει τα κράτη-µέλη να διασφαλίζουν ότι τα νοµικά πρόσωπα, οι οργανώσεις και οι ενώσεις µπορούν να κινήσουν διαδικασίες δικαστικές ή/ και διοικητικές διαδικασίες προκειµένου να ισχύσουν οι υποχρεώσεις µε βάση την παρούσα Οδηγία.   Σε περίπτωση χρήσης κάποιου βοηθήµατος, ένδικου ή άλλου, στα πλαίσια της εν λόγω διατάξεως, το βάρος της αποδείξεως βαραίνει τον εναγόµενο87, ο οποίος καλείται να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, ότι δεν θεµελιώθηκε δηλαδή διάκριση, αντικρούοντας τα πραγµατικά περιστατικά όπως υποχρεούται ο ενάγων να παρουσιάσει ενώπιον του δικαστηρίου88. Ένα πρόσωπο που θεωρεί ότι υπέστη διάκριση «οφείλει µόνο και τεκµηριώσει την καταγγελία του prima 

facie, αποδεικνύοντας τα πραγµατικά περιστατικά από τα οποία µπορεί να συναχθεί ότι έλαβε χώρα η διάκριση. Στη συνέχεια, ο εναγόµενος πρέπει να αποδείξει ότι δεν υφίσταται παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, κατά το πρότυπο της Οδηγίας 97/80/ΕΚ. δεδοµένου ότι η εξεύρεση αποδείξεων σε περιπτώσεις διάκρισης µπορεί να είναι προβληµατική για τον ενάγοντα, στο µέτρο που τα σχετικά στοιχεία βρίσκονται συνήθως στα χέρια του εναγόµενου»89.  Επιπλέον, το άρθρο 9 της Οδηγίας, προκειµένου να προλάβει τυχόν αντίποινα από πλευράς του εναγόµενου προς τον ενάγοντα, καλεί τα κράτη-µέλη να λάβουν τα µέτρα που εκείνα θεωρούν απαραίτητα προκειµένου να µην τύχει η ενάγουσα πλευρά δυσµενούς µεταχείρισης, ως απόρροια της καταγγελίας που έχει καταθέσει για να προασπιστεί την αρχή της ίσης µεταχείρισης.  

3.2.6. ∆ιαδικασίες ενηµέρωσης και ενίσχυσης κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ. Το άρθρο 10 της Οδηγίας αφορά στην ανάγκη ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων και την υποχρέωση των κρατών-µελών για διάδοση των 

                                                 
87 Τα κράτη έχουν την ευχέρεια να εισάγουν κανόνες περί αποδείξεως ευνοϊκότερους για τους ενάγοντες, ενώ ο κανόνας περί αντιστροφής του βάρους απόδειξης είναι δυνατό να µην ισχύσει σε διαδικασίες στις οποίες εναπόκειται στο δικαστήριο ή στον αρµόδιο φορέα να διερευνήσει τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης. 
88  Βλ. αναλυτικότερα Άρθρο 8 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ. 
89 Μάρκου Σταυρούλα, ό. π., σελ. 184. 
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σχετικών µε την Οδηγία 2000/43/ΕΚ και την αρχή της ίσης µεταχείρισης πληροφοριών. Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι πολύ σηµαντικός και δρα επιτελικά µε τις διατάξεις της Οδηγίας για να ενισχύσει την προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας, τα κράτη-µέλη προκειµένου να ενισχύσουν την προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, θα πρέπει να ορίσουν φορείς, σε εθνικό επίπεδο, επιφορτισµένοι µε αρµοδιότητες όπως τη σύνταξη εκθέσεων, διατύπωση συστάσεων προς εθνικούς φορείς και οργανισµούς, την πραγµατοποίηση ερευνών και την παροχή συµβουλών και υποστήριξης προς άτοµα που έχουν υποστεί διάκριση.  

3.2.7. Οι διατάξεις της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ και οι εθνικές διατάξεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 14, τα κράτη-µέλη υποχρεώνονται να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την κατάργηση κάθε νοµοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης που αντιβαίνει στην αρχή της ίσης µεταχείρισης, καθώς και για την κήρυξη αυτών ως άκυρες ή την τροποποίηση αυτών που είναι αντίθετες προς τις κοινοτικές διατάξεις της Οδηγίας. Ως διατάξεις που είναι αντίθετες προς τις κοινοτικές περιλαµβάνονται κι εκείνες που εµπεριέχονται σε καταστατικά οργανώσεων, εσωτερικούς κανονισµούς επιχειρήσεων καθώς επίσης, και σε συλλογικές ή ατοµικές συµβάσεις και συµφωνίες. Τέλος, το άρθρο 15, αφορά στις κυρώσεις που τα κράτη πρέπει να επιβάλουν, σε περίπτωση παραβίασης εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας. Επίσης, στο άρθρο 15 αναφέρεται η υποχρέωση των κρατών-µελών να καθορίζουν κανόνες επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που  θεσπίζονται κατά την εφαρµογή της Οδηγίας. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές και ανάλογες της παράβασης ή των παραβάσεων, και να λειτουργούν αποτρεπτικά για το µέλλον.  
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3.3. Η Οδηγία 2000/78/ΕΚ 

3.3.1. Σκοπός της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ Η δεύτερη Οδηγία που θεµελιώνεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 

13 είναι η 2000/78/ΕΚ90 που εκδόθηκε στις 27 Νοεµβρίου 2000. Η Οδηγία αυτή στόχο έχει να διαµορφώσει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία απαγορεύοντας κάθε µορφή διάκρισης λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Η Οδηγία περιλαµβάνει όλους εκείνους τους λόγους διάκρισης, όπως καθορίστηκαν στο άρθρο 13, εκτός του φύλου και της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής91, χωρίς όµως να παρέχονται ορισµοί για τις έννοιες του γενετήσιου προσανατολισµού και της αναπηρίας. 

3.3.2. Το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ Η Οδηγία 2000/78/ΕΚ κινείται στην ίδια λογική µε την Οδηγία 

2000/43/ΕΚ, αφορά στο ίδιο πεδίο εφαρµογής και εστιάζει στην προστασία των ιδιωτών εντάσσοντας όµως περισσότερους λόγους επί των οποίων µπορεί να θεµελιωθεί διάκριση. Στο άρθρο 2 της Οδηγίας ορίζεται η έννοια της άµεσης και έµµεσης διάκρισης και της παρενόχλησης καθώς επίσης, δεν θίγει εθνικά µέτρα που έχουν ληφθεί εντός των κρατών-µελών και αφορούν την ασφάλεια, την προάσπιση της τάξης και την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας και των δικαιωµάτων και ελευθεριών άλλων. «Η διάταξη αυτή, που δεν έχει αντίστοιχη στο υπόλοιπο κοινοτικό δίκαιο κατά των διακρίσεων, γεννά ερωτηµατικά και δηµιουργεί ανασφάλεια έναντι της κρατικής εξουσίας καθώς συνιστά την απόλυτη δικαιολογία για κάθε είδους διάκριση- µε δεδοµένη και την πρόβλεψη στο άρθρο 4 της δυνατότητας των κρατών-µελών να παρεκκλίνουν της αρχής της ίσης µεταχείρισης λόγω της φύσης συγκεκριµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων- καθώς φαίνεται να νοµιµοποιεί τη διατήρηση διακρίσεων και στερεοτυπικών θεωρήσεων, µε την επίκληση του επιχειρήµατος ότι τέτοιου είδους συµπεριφορές δικαιολογούνται 
                                                 
90 Βλ. αναλυτικότερα «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία», Επίσηµη Εφηµερίδα L 303, σελ. 16-22. 
 
91 Τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής καλύπτει η Οδηγία 2000/43/ΕΚ. 
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για λόγους που ανάγονται σε αφηρηµένες έννοιες, όπως η ασφάλεια ή η προάσπιση της τάξης και η πρόληψη ποινικών παραβάσεων»92.  

3.3.3. Άµεση και Έµµεση ∆ιάκριση και Παρενόχληση στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ 

3.3.3.1. Άµεση ∆ιάκριση Άµεση διάκριση υπάρχει όταν υπάρχει συµπεριφορά λιγότερο ευνοϊκή από ότι άλλα άτοµα τυγχάνουν ή θα ετύγχαναν υπό παρόµοιες συνθήκες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα άµεσης διάκρισης είναι η αναγγελία θέσης εργασίας όπου αποκλείει ρητά συγκεκριµένη οµάδα, όπως οι νέοι, π.χ. αναφέροντας πως «δεν γίνονται δεκτά άτοµα κάτω των 30 ετών». Το πρόβληµα στην προκειµένη περίπτωση έγκειται στο να εντοπιστεί κατά πόσο στην πραγµατικότητα υπάρχει άµεση διάκριση, καθώς θα πρέπει να βρεθεί το άτοµο εκείνο που οι συνθήκες του µπορούν να συγκριθούν µε τις συνθήκες ατόµου που ισχυρίζεται ότι είναι θύµα διάκρισης. Μόνο αν υφίστανται οι ίδιες ή παρόµοιες συνθήκες µπορεί να γίνει σύγκριση και να θεµελιωθεί διάκριση. 

3.3.3.2. Έµµεση ∆ιάκριση Στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ, έµµεση διάκριση υφίσταται όταν µια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή  πρακτική ενδέχεται να προκαλέσει µειονεκτική µεταχείριση ενός προσώπου που ανήκει σε προστατευόµενη οµάδα µε χαρακτηριστικά ορισµένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Ωστόσο, η συγκεκριµένη διάταξη της Οδηγίας θεµελιώνει διάκριση εκτός αν πρόκειται για κριτήριο ή πρακτική η οποία δικαιολογείται αντικειµενικά από ένα θεµιτό στόχο και τα µέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία. Όµως, όπως και στην περίπτωση της άµεσης διάκρισης, ο εντοπισµός του κατάλληλα συγκρίσιµου παράγοντα που θεµελιώνει έµµεση διάκριση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ένα παράδειγµα είναι µιας εκ πρώτης όψεως ουδέτερη πρακτική στον εσωτερικό κανονισµό µιας εταιρείας που απαιτεί ένα συγκεκριµένο κώδικα ενδυµασίας, πχ κουστούµι για τους άντρες και ταγιέρ για γυναίκες. Η εν λόγω ουδέτερη διάταξη δεν φαίνεται 
                                                 
92 Βλ. Μάρκου Σταυρούλα, ό. π., σελ. 192-3. 
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να στοιχειοθετεί από µόνη της διάκριση, ωστόσο είναι δυνατόν να οδηγήσει σε έµµεση διάκριση αν ο συγκεκριµένος κώδικας ενδυµασίας αποκλείει ένα άτοµο ή µια οµάδα ατόµων, όπως άτοµα µουσουλµανικής θρησκείας που έχουν επιρροές της θρησκείας τους στην ενδυµασία τους. 

3.3.3.3. Παρενόχληση   Εκτός της έµµεσης και της άµεσης διάκρισης που αναφέρονται στο άρθρο 2, η Οδηγία εισάγει κι άλλον έναν όρο που µπορεί να θεωρηθεί ως διάκριση και περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα ανεπιθύµητων συµπεριφορών. Πρόκειται για την παρενόχληση, ένα νέο είδος διάκρισης, σε σχέση µε αυτά που είχαµε σε προηγούµενα νοµοθετήµατα του κοινοτικού δικαίου. Ως παρενόχληση, ορίζεται η ανεπιθύµητη συµπεριφορά που συνδέεται µε ένα από τους λόγους διάκρισης µε σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.  

3.3.4. Το φάσµα εφαρµογής της 2000/78/ΕΚ Το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2000/78/EΚ αφορά άτοµα, στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, καθώς και τους δηµόσιους φορείς. Η Οδηγία εφαρµόζεται εντός των πεδίων των όρων πρόσβασης σε απασχόληση, αυτοαπασχόλησης και εργασία, των όρων πρόσληψης, των όρων προαγωγής, της πρόσβασης σε όλα τα είδη επαγγελµατικού προσανατολισµού, πρακτικής επαγγελµατικής πείρας, των εργασιακών συνθηκών και των όρων απασχόλησης, των όρων απολύσεων και αµοιβών, καθώς και την ιδιότητα µέλους και τη συµµετοχή σε οργάνωση εργοδοτών ή εργαζοµένων ή συγκεκριµένων επαγγελµατιών.  Η εν λόγω Οδηγία έχει ένα ευρύ φάσµα εφαρµογής, καθώς δεν περιορίζεται µόνο σε θέµατα που αφορούν την πρόσληψη σε εργασία ή την πρόσβαση σε αυτήν, ή σε απασχόληση ή σε αυτοπασχόληση, αλλά απαγορεύει τις διακρίσεις και σε θέµατα που αφορούν τον ευρύ τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας. Εντούτοις, οι διατάξεις της 2000/78/ΕΚ δεν ισχύουν στα δηµόσια συστήµατα των κρατών µελών που αφορούν την 



∆ιπλωµατική Εργασία Μ.Π.Σ. «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας» 

Μπρόκου Μαρία, Μ28/09 - 49 - 

κοινωνική ασφάλιση και προστασία93, τοµέα που τα κράτη-µέλη εφαρµόζουν το διατάξεις της εθνικής έννοµης τάξης.  Με βάση το άρθρο 3§3 της κοινοτικής Οδηγίας, η διαφορετική µεταχείριση λόγω ηλικίας στις πάσης φύσεως παροχές που καταβάλλουν τα δηµόσια σχέδια ή τα εξοµοιούµενα προς τα δηµόσια σχέδια, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων σχεδίων κοινωνικής ασφάλειας ή σχεδίων κοινωνικής προστασίας, εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας. Επιπρόσθετα, µε βάση το άρθρο 3§3, δεν συνιστά διάκριση λόγω ηλικίας ο καθορισµός ηλικίας για την ένταξη ή την αποδοχή σε παροχές συνταξιοδότησης ή αναπηρίας στα επαγγελµατική συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού διαφορετικού ορίου ηλικίας για εργαζόµενους ή για οµάδες ή κατηγορίες εργαζοµένων και της χρήσης στο πλαίσιο των συστηµάτων αυτών κριτηρίων ηλικίας στους αναλογιστικούς υπολογισµούς. ∆εν πρέπει, ωστόσο, αυτό να καταλήγει σε διακρίσεις λόγω φύλου. Εξαίρεση υφίσταται για τη διάκριση λόγω ηλικίας και ειδικών αναγκών στις ένοπλες δυνάµεις94. Επιπλέον, η Οδηγία δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις που αφορούν την εισδοχή και παραµονή, καθώς και τη νοµική κατάσταση υπηκόων τρίτων χωρών και απατρίδων εντός της επικράτειας των κρατών-µελών95. 

3.3.5. Τα κριτήρια εξαίρεσης της ηλικίας ως λόγου διάκρισης. Υπάρχουν διατάξεις της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ που επιτρέπουν και κάποιες εξαιρέσεις, θέτοντας ωστόσο αυστηρά κριτήρια96. Οι εξαιρέσεις αυτές αφορούν στην ουσιαστική και καθοριστική επαγγελµατική προϋπόθεση, τις θετικές δράσεις, τις εύλογες προσαρµογές για τα άτοµα µε αναπηρίες, ενώ υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τη διάκριση λόγω ηλικίας. Οι εξαιρέσεις που αφορούν στη διάκριση λόγω ηλικίας καταγράφονται στο άρθρο 6 της Οδηγίας 

                                                 
93 Βλ. αναλυτικά Άρθρο 3, §3 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ. 
94 Βλ. αναλυτικά Άρθρο 3, §4 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ. Στόχος για την παρέκκλιση αυτή, σύµφωνα µε το προοίµιο, είναι η διατήρηση των ικανοτήτων αυτών των δυνάµεων. Ωστόσο, η γενική αυτή εξαίρεση, ουσιαστικά δίνει στα κράτη-µέλη τη δυνατότητα να αποκλείσουν τα συγκεκριµένα άτοµα ακόµα και από θέσεις που δεν είναι µάχιµες.  
95 Βλ. αναλυτικά Άρθρο 3, §2 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ. 
96 Meenan Helen, Κεφάλαιο 9, “Age Discrimination- Of Cinderella and the Golden Bough” στο  
“Equality Law in an Enlarged European Union- Understanding the Article 13 Directives”, 
(2007), University Press, Cambridge, σελ.297-9. 
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και αναφέρουν τα κριτήρια επί των οποίων µπορεί να δικαιολογηθεί τυχόν διάκριση λόγω ηλικίας.  Η διαφορετική µεταχείριση λόγω ηλικίας δεν αποτελεί σπάνιο φαινόµενο, καθώς συχνά υφίστανται περιπτώσεις όπου η ηλικία χρησιµοποιείται ως κριτήριο ένταξης σε κάποιο συγκεκριµένο επάγγελµα ή θέση. Επίσης, υπάρχουν θέσεις όπου απαιτείται ορισµένος αριθµός ετών εµπειρίας προκειµένου να διεκδικήσει κάποιος προαγωγή. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει διάκριση λόγω ηλικίας προς τα νεαρότερα άτοµα, καθώς λόγω του νεαρού της ηλικίας τους τα αποκλείει από την υποψηφιότητα για προαγωγή. Σε περίπτωση που υφίσταται διάκριση λόγω ηλικίας, είτε είναι άµεση είτε έµµεση, µπορεί να θεωρηθεί δικαιολογηµένη, αφού ικανοποιηθούν συγκεκριµένες και αυστηρές προϋποθέσεις.  Η διαφορετική µεταχείριση λόγω ηλικίας δεν συνιστά διάκριση, εφόσον δικαιολογείται αντικειµενικά και λογικά από ένα θεµιτό στόχο, ιδίως αναφορικά µε την πολιτική στον τοµέα της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και της επαγγελµατικής κατάρτισης και τα µέσα επίτευξης του στόχου αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία. Απαραίτητες προϋποθέσεις µε βάση τα πιο πάνω, για την εφαρµογή ορίου ηλικίας χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί διάκριση, είναι η ύπαρξη θεµιτού στόχου, η αντικειµενική αιτιολογία του στόχου αυτού, η επιλογή πρόσφορων και αναγκαίων µέσων προς επίτευξη του θεµιτού στόχου.  Κατά την επιλογή των µέσων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, ούτως ώστε αυτά να είναι πρόσφορα και αναγκαία, πρέπει να αποδεικνύεται επιπρόσθετα, σύµφωνα και µε την αρχή της αναλογικότητας κάποια δεδοµένα. Το πρώτο που θα πρέπει να αποδειχθεί είναι πως δεν υπήρχε εναλλακτικό κριτήριο, λιγότερο διακριτικό κατά την εφαρµογή του, προς επίτευξη του θεµιτού στόχου, πως δηλαδή δεν υπήρχε τρόπος να γίνει η επιλογή για τη θέση ή το επάγγελµα µε κριτήριο που να µην καθόριζε διακριτά όρια ηλικίας. Επιπλέον, το συγκεκριµένο κριτήριο που χρησιµοποιήθηκε  θα πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσµατικό. Αυτό σηµαίνει πως ο θεµιτός στόχος θα πρέπει να αποδειχθεί ότι έχει επιτευχθεί µε βάση το κριτήριο αυτό, το οποίο ενέχει στοιχεία διάκρισης.  Τέλος, τα πλεονεκτήµατα από την επίτευξη του στόχου θα πρέπει µε αποδείξεις να είναι σηµαντικά περισσότερα από τα µειονεκτήµατα που 
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δηµιουργεί η εφαρµογή κριτηρίου που ενέχει στοιχεία διάκρισης. Τα παραπάνω κριτήρια πρέπει να υφίστανται σωρευτικά προκειµένου να κριθεί ως δικαιολογηµένη η διάκριση λόγω ηλικίας. Αυτό σηµαίνει πως, σε περίπτωση που έστω και ένα από τα παραπάνω κριτήρια δεν µπορεί να στοιχειοθετηθεί µε αποδείξεις, τότε η διάκριση λόγω ηλικίας δεν κρίνεται δικαιολογηµένη και συνεχίζει να υφίσταται97.  Σε περιπτώσεις όπου η µεταχείριση µε άµεση διάκριση λόγω ηλικίας µπορεί να κριθεί ως δικαιολογηµένη εξειδικεύονται περαιτέρω,  στο άρθρο 6α. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Οδηγία,  

 

«Η διαφορετική µεταχείριση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), µπορεί να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων - 

(α) Την καθιέρωση ειδικών συνθηκών για την πρόσβαση στην απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση, για την απασχόληση και την εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των ορών απόλυσης και αµοιβής, για τους νέους, τους ηλικιωµένους και τους εργαζοµένους που συντηρούν άλλα πρόσωπα, προκειµένου να ευνοείται η επαγγελµατική τους ένταξη ή να εξασφαλίζεται η προστασία τους, 
(β) τον καθορισµό ελάχιστων ορίων ηλικίας, επαγγελµατικής εµπειρίας ή αρχαιότητας στην απασχόληση ή σε ορισµένα πλεονεκτήµατα που συνδέονται µε την απασχόληση, 

(γ) τον καθορισµό του ανώτατου ορίου ηλικίας για την πρόσληψη, µε βάση την απαιτούµενη κατάρτιση για τη συγκεκριµένη θέση εργασίας ή την ανάγκη εύλογης περιόδου απασχόλησης πριν από τη συνταξιοδότηση.
98

» Η παράγραφος 1α του άρθρου 7 αναφέρεται σε καθιέρωση ειδικών συνθηκών, οι οποίες, εφόσον τεθούν σε εφαρµογή από τον εργοδότη µπορεί να συνιστούν ευνοϊκότερη µεταχείριση στην απασχόληση, είτε νέων είτε ηλικιωµένων ατόµων, µε στόχο την πρόληψη ή αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων που παρουσιάζονται σε σχέση µε την ηλικία τους. Ωστόσο, η πρόνοια αυτή δεν υποχρεώνει τον εργοδότη να προβεί σε τέτοια θετικά µέτρα, αλλά διασφαλίζει ότι, εφόσον αυτά ληφθούν, η διαφορετική και ευνοϊκότερη µεταχείριση της οποίας θα τυγχάνουν οι οµάδες αυτές των εργαζοµένων, δεν θα αποτελεί διάκριση. 

                                                 
97 Τα παραπάνω κριτήρια που θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά προκειµένου να δικαιολογηθεί διάκριση λόγω ηλικίας αποτελούν το λεγόµενο «τεστ αντικειµενικής αιτιολόγησης» (objective justification test) το οποίο πρέπει να εφαρµόζεται αυστηρά, ώστε να αποφεύγεται η άδικη µεταχείριση των ατόµων συγκεκριµένης ηλικίας.  
98

 Βλ. αναλυτικά Άρθρο 6, §1 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ. 
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Οι παραπάνω διατάξεις βρίσκουν κυρίως εφαρµογή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει άµεση διάκριση. Υπάρχουν όµως και πολλές περιπτώσεις έµµεσης διάκρισης οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν προκειµένου να δούµε αν µπορούν τα παραπάνω κριτήρια που «επιτρέπουν» µεταχείριση µε βάση διάκριση λόγω ηλικίας, να εφαρµοστούν και σε περιπτώσεις έµµεσης διάκρισης. Όπως είδαµε και παραπάνω, ως έµµεση διάκριση λογίζεται η διαφορετική µεταχείριση λόγω ηλικίας η οποία προκύπτει από την χρήση µιας εκ πρώτης όψεως ουδέτερης πρακτικής, διάταξης ή κριτηρίου. Σε περιπτώσεις έµµεσης διάκρισης, αυτή µπορεί να κριθεί δικαιολογηµένη εφόσον η συγκεκριµένη πρακτική, διάταξη ή το κριτήριο το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί δικαιολογείται αντικειµενικά από ένα θεµιτό στόχο και τα µέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία. Εφαρµόζεται, δηλαδή, και εδώ το τεστ αντικειµενικής αιτιολόγησης, όπως αυτό περιγράφεται πιο πάνω. 

3.3.6. Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της Οδηγίας 

2000/78/ΕΚ. Στο προοίµιο της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ, ορίζεται ρητά πως οι διατάξεις αυτής δεν θίγουν τις εθνικές νοµοθεσίες που αφορούν τοµείς όπως την οικογενειακή κατάσταση και τις παροχές που σχετίζονται και εξαρτώνται από αυτήν. Εξαιρέσεις γίνονται αποδεκτές και για τις ένοπλες δυνάµεις, τις αστυνοµικές και σωφρονιστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες έκτακτων αναγκών. Η Οδηγία επιτρέπει στις εθνικές αρχές να προσλαµβάνουν ή να διατηρούν σε θέσεις απασχόλησης πρόσωπα χωρίς την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια, για την άσκηση καθηκόντων στα οποία ενδέχεται να κληθούν, λαµβάνοντας υπόψη το θεµιτό στόχο να διατηρηθεί η επιχειρησιακή ετοιµότητα των υπηρεσιών αυτών. Η διάταξη του άρθρου 4§2 εισάγει τη δυνατότητα παρέκκλισης από την αρχή της ίσης µεταχείρισης στοχεύοντας στην επίτευξη ισορροπίας µεταξύ των αξιών της ισότητας και της θρησκευτικής ελευθερίας. Η εν λόγω διάταξη επιτρέπει στα κράτη-µέλη τη διατήρηση διατάξεων εθνικής νοµοθεσίας που ισχύει κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της Οδηγίας ή την δυνατότητα να γίνει πρόβλεψη για µελλοντική νοµοθεσία που να αφορά σε ισχύουσες εθνικές πρακτικές. Οι διατάξεις αυτές αφορούν στις επαγγελµατικές δραστηριότητες 
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εκκλησιών ή άλλων δηµόσιων ή ιδιωτικών ενώσεων που η ιδεολογία τους βασίζεται στη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις. Η παρέκκλιση από την αρχή της ίσης µεταχείρισης και η διαφορετική συµπεριφορά που θεµελιώνεται µε βάση το θρήσκευµα ή τις πεποιθήσεις ενός προσώπου, δεν συνιστά διάκριση όταν, 

«λόγω της φύσης των εν λόγω δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός του οποίου ασκούνται, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις αποτελούν επαγγελµατική απαίτηση ουσιώδη, θεµιτή και δικαιολογηµένη, λαµβάνοντας υπόψη τη δεοντολογία της οργάνωσης. Αυτή η διαφορετική µεταχείριση ασκείται τηρουµένων των συνταγµατικών διατάξεων και αρχών των κρατών µελών, καθώς και των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου και πάντως ρητά δεν µπορεί να αιτιολογεί διάκριση, η οποία βασίζεται σε άλλους λόγους, για παράδειγµα στο φύλο ή το γενετήσιο προσανατολισµό99».   Εκτός των παραπάνω εξαιρέσεων, το άρθρο 15 επιτρέπει τη διαφορετική µεταχείριση σχετικά µε την πρόσληψη προσωπικού στις αστυνοµικές υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού υποστήριξης των υπηρεσιών αυτών100. 

3.3.7. Θετική δράση και ειδικά µέτρα στο πλαίσιο της οδηγίας 

2000/78/ΕΚ. Όπως και στην Οδηγία 2000/43/ΕΚ, οι κοινοτικές διατάξεις επιτρέπουν στα κράτη-µέλη να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν ειδικά µέτρα µε σκοπό την πρόληψη ή την αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων που βασίζονται σε έναν ή περισσότερους από τους λόγους που θεµελιώνουν διάκριση. Ειδική αναφορά υπάρχει για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όπου οι διατάξεις της Οδηγίας δεν εµποδίζουν την διατήρηση ή εισαγωγή νέων διατάξεων στην εθνική νοµοθεσία που θα εξασφαλίζουν και θα ενισχύουν την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ανάλογες διατάξεις µπορούν να εφαρµοστούν και για τις προϋποθέσεις ή διευκολύνσεις 

                                                 
99 Βλ. σχετικά, Μάρκου Σταυρούλα, ό. π., σελ. 197. 
100 Το άρθρο 15 της Οδηγίας εντάχθηκε ειδικά για την περίπτωση της Βόρειας Ιρλανδίας, και προκειµένου να µην υπονοµευθεί η διαδικασία ειρήνευσης. Μέσω της εξαίρεσης που εισάγει το άρθρο αυτό, θα ήταν δυνατόν να αντιµετωπιστεί η χαµηλή εκπροσώπηση των Καθολικών στις αστυνοµικές υπηρεσίες. Επίσης, οι διατάξεις σχετικά µε τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις δεν εφαρµόζονται στην πρόσληψη εκπαιδευτικών στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Βόρειας Ιρλανδίας. Βλ. σχετικά, Μάρκου Σταυρούλα, ό. π., σελ. 198. 
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µε σκοπό τη διαφύλαξη ή την ενθάρρυνση της ένταξης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στον κόσµο της εργασίας101. 

3.3.8. Τα ένδικα βοηθήµατα στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ. Τα ένδικα µέσα που προβλέπονται για την προστασία των θυµάτων διάκρισης στο πλαίσιο της 2000/78/ΕΚ αναφέρονται στο άρθρο 9 της Οδηγίας και κινούνται στην ίδια λογική µ’ εκείνα της οδηγίας 2000/43/ΕΚ. Τα ένδικα βοηθήµατα που δύνανται να χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση θεµελίωσης διάκρισης αφορούν σε διαδικασίες δικαστικές, διοικητικές ή συνδιαλλαγής προκειµένου να πραγµατωθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία. Τα κράτη-µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση στα ένδικα αυτά µέσα, όχι µόνο ατόµων, αλλά και ενώσεων, οργανώσεων και άλλων νοµικών προσώπων που έχουν έννοµο συµφέρον να διασφαλίσουν την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της Οδηγίας. Σε περίπτωση χρήσης κάποιου βοηθήµατος, ένδικου ή άλλου, στα πλαίσια των διατάξεων της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ, όπως και για την Οδηγία 2000/43/ΕΚ, το βάρος της αποδείξεως βαραίνει τον εναγόµενο102, ο οποίος καλείται να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, ότι δεν θεµελιώθηκε δηλαδή διάκριση, αντικρούοντας τα πραγµατικά περιστατικά όπως υποχρεούται ο ενάγων να παρουσιάσει ενώπιον του δικαστηρίου. Το άρθρο 11 της Οδηγίας υποχρεώνει τα κράτη-µέλη  να απαγορεύουν τα αντίποινα και έχουν υποχρέωση να υιοθετήσουν µέτρα απαραίτητα για την προστασία ατόµων από δυσµενείς συνέπειες (όπως η απόλυση) σαν αντίδραση σε καταγγελία ή διαδικασίες που στοχεύουν στην εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης (π.χ. καταγγελία για διάκριση ή υποστήριξη κάποιου συναδέλφου που υπέβαλε καταγγελία), προκειµένου να προλάβουν ανεπιθύµητες, προσβλητικές και εκφοβιστικές συµπεριφορές προς τα άτοµα που προβαίνουν σε καταγγελίες. «Ειδικά µε σε σχέση µε το βάρος απόδειξης, πέρα από τη διάταξη του άρθρου 10, που είναι παρόµοια µε την αντίστοιχη της οδηγίας 2000/43, στο προοίµιο προβλέπεται ότι ο εναγόµενος δεν είναι 
                                                 
101 Βλ. Άρθρο 7 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ.  
102 Τα κράτη έχουν την ευχέρεια να εισάγουν κανόνες περί αποδείξεως ευνοϊκότερους για τους ενάγοντες, ενώ ο κανόνας περί αντιστροφής του βάρους απόδειξης είναι δυνατό να µην ισχύσει σε διαδικασίες στις οποίες εναπόκειται στο δικαστήριο ή στον αρµόδιο φορέα να διερευνήσει τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης. 
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υπεύθυνος να αποδείξει ότι ο ενάγων πιστεύει σε δεδοµένη θρησκεία, έχει δεδοµένες πεποιθήσεις, παρουσιάζει δεδοµένο µειονέκτηµα, έχει δεδοµένη ηλικία ή δεδοµένο γενετήσιο προσανατολισµό103». 

3.3.9. ∆ιαδικασίες ενηµέρωσης και ενίσχυσης κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ. Στα άρθρα 13 και 14 της Οδηγίας, ο κοινοτικός νοµοθέτης τονίζει για άλλη µια φορά την ανάγκη ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων και την υποχρέωση των κρατών-µελών για διάδοση των σχετικών µε την Οδηγία 

2000/78/ΕΚ και την αρχή της ίσης µεταχείρισης πληροφοριών, καθώς επίσης, και εξαίρει τη σηµαντικότητα του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων να δρουν επιτελικά µε τις διατάξεις της Οδηγίας για να ενισχύσει την προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Ωστόσο, σε σχέση µε την προηγηθείσα Οδηγία 2000/43/ΕΚ, ο κοινοτικός νοµοθέτης δεν εισήγαγε διατάξεις σχετικά µε την υποχρέωση των κρατών- µελών για ενίσχυση της προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης µέσω συγκρότησης φορέων.  

3.3.10.  Οι διατάξεις της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και οι εθνικές διατάξεις. Το άρθρο 16 της Οδηγίας περιλαµβάνει διατάξεις σχετικές µε την υποχρέωση των κρατών-µελών να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την κατάργηση κάθε νοµοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης που αντιβαίνει στην αρχή της ίσης µεταχείρισης, καθώς και για την κήρυξη αυτών ως άκυρες ή την τροποποίηση αυτών που είναι αντίθετες προς τις κοινοτικές διατάξεις της Οδηγίας. Ως διατάξεις που είναι αντίθετες προς τις κοινοτικές περιλαµβάνονται κι εκείνες που εµπεριέχονται σε καταστατικά οργανώσεων, εσωτερικούς κανονισµούς επιχειρήσεων καθώς επίσης, και σε συλλογικές ή ατοµικές συµβάσεις και συµφωνίες. Όπως και στην Οδηγία 2000/43/ΕΚ, στην Οδηγία 2000/78/ΕΚ περιλαµβάνονται διατάξεις που αφορούν στις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται µε βάση τις διατάξεις της Οδηγίας. Συγκεκριµένα, το άρθρο 17 αφορά στις κυρώσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές και 
                                                 
103 Βλ. σχετικά, Μάρκου Σταυρούλα, ό. π., σελ. 199. 
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ανάλογες της παράβασης ή των παραβάσεων, και να λειτουργούν αποτρεπτικά για το µέλλον.  

 

3.4. Νοµολογία του ∆ΕΚ σχετικά µε την διάκριση λόγω ηλικίας Η νοµολογία του ∆.Ε.Κ. έχει αρκετές υποθέσεις που αφορούν στη διάκριση λόγω ηλικίας, αν και οι περισσότερες αφορούν σε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, συνήθως σε όριο συνταξιοδότησης, και πιο σπάνια σε άτοµα πολύ νεαρής ηλικίας. Αυτό συµβαίνει γιατί συνήθως υπάρχει ανώτατο όριο στην πρόσληψη κάποιου ή στους όρους πρόσβασης στην απασχόληση, κι έτσι, όσο η ηλικία κάποιο αυξάνεται, αυξάνονται και οι πιθανότητες να θιχτεί κάποιο από τα δικαιώµατά του. Ακόµα, η ύπαρξη κυρίως νοµολογίας που αφορά στη διάκριση λόγω ηλικίας, καταλαµβάνεται κατά βάση από υποθέσεις σχετικές µε τη συνταξιοδότηση, καθώς υπάρχει η τάση να χάνεται κάποιο δικαίωµα εργασίας, επιδόµατα, άδειες κ.α., καθώς πλησιάζει κάποιος προς τα έτη συνταξιοδότησης.  Από τις πρώτες υποθέσεις που αφορούν στην διάκριση λόγω ηλικίας είναι οι C-144/04, Werner Mangold κατά Rüdiger Helm 104 και C-411/05, Félix 

Palacios de la Villa κατά Cortefiel Servicios SA 105, όπου το ∆ικαστήριο προσδιόρισε µε τις αποφάσεις του τις περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης λόγω ηλικίες για τις οποίες τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να διασφαλίζουν τη πλήρη αποτελεσµατικότητα των επιταγών των κοινοτικών διατάξεων106. Από τις πιο πρόσφατες υποθέσεις που αφορούν άτοµα σε νεότερη ηλικία και τους όρους πρόσληψης και πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση, είναι οι υποθέσεις C-88/08, David Hütter κατά Technische Universität Graz και C-

229/08 Colin Wolf κατά Stadt Frankfurt am Main, των οποίων οι ενάγοντες ήταν κάτω της ηλικίας των 30 ετών. Στο παρόν κεφάλαιο, έχει γίνει επιλογή ενδεικτικής νοµολογίας του ∆ΕΚ, λαµβάνοντας κυρίως υπόψη εκείνες τις 
                                                 
104 Αίτηµα προδικαστικής παραποµπής,22.11.2005, Υπόθεση C-144/0, Werner Mangold κατά 
Rüdiger Helm. Συλλογή 2005.Η υπόθεση είναι διαθέσιµη στην ηλεκτρονική σελίδα : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0144:EN:HTML 
105 Αίτηµα προδικαστικής παραποµπής,13.10.2007, Υπόθεση 411/05, Félix Palacios de la 
Villa κατά Cortefiel Servicios SA. Συλλογή 2007.Η υπόθεση είναι διαθέσιµη στην ηλεκτρονική σελίδα:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0411:EN:HTML 
106 Σχετικά µε την υπόθεση Mangold, βλ. Schmidt M., “The Principle of Non-Discrimination in 
respect of age: Dimensions of the ECJ’s Mangold Judgment”,(2006) German Law Journal, σελ. 505-520.  
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υποθέσεις που αφορούσαν διάκριση λόγω ηλικίας σε άτοµα νεαρότερης ηλικίας. Η εξέταση των υποθέσεων γίνεται  µε χρονολογική σειρά, ανάλογη της έκδοσης της απόφασης από το ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

3.4.1. Υπόθεση C-229/08, Colin Wolf κατά Stadt Frankfurt am Main Η Υπόθεση C-229/08 Colin Wolf κατά Stadt Frankfurt am Main107 είναι µια από τις πιο πρόσφατες που τέθηκαν ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αφορά τη διάκριση λόγω ηλικίας.  

3.4.1.1. Αντικείµενο της Υπόθεσης C-229/08 Αντικείµενο της αίτησης ήταν η έκδοση προδικαστικής απόφασης σχετικά µε την ερµηνεία του άρθρου 6§1 και 6§17 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου και πιο συγκεκριµένα, την απαγόρευση διακρίσεων λόγω ηλικίας σχετικά µε διάταξη της εθνικής νοµοθεσίας της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, διάταξη που ορίζει στα 30 έτη ως ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη δηµοσίων υπαλλήλων στο πυροσβεστικό σώµα. 

3.4.1.2. Τα πραγµατικά γεγονότα της Υπόθεσης C-229/08 Ο εναγών, C. Wolf, έκανε αίτηση για πρόσληψη σε θέση µέσης βαθµίδας των τεχνικών υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώµατος, αίτηση η οποία δεν έγινε δεκτή από το ∆ήµο της Φρανκφούρτης (Stadt Frankfurt am 

Main) λόγω του ότι ο κύριος Wolf είχε υπερβεί το όριο ηλικίας των 30 ετών. Ο κύριος Wolf, γεννηµένος το ∆εκέµβρη 1976, υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2006 µε επιστολή του, αίτηση για πρόσληψη σε θέσεις µέσης βαθµίδας των τεχνικών υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώµατος. Μέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης, ο ενάγων δεν είχε συµπληρώσει το 30ο έτος. Ενώ, αρχικά η πρόσληψη των υποψηφίων θα γινόταν την 1η Αυγούστου 2007, ο ∆ήµος της Φρανκφούρτης ενηµέρωσε τον κύριο Wolf ότι η ηµεροµηνία για τη διαδικασία πρόσληψης θα ήταν η 1η Αυγούστου και η περίοδος πρόσληψης µετατέθηκε για την 1η Φεβρουαρίου 2008. 

                                                 
107 Το πλήρες κείµενο της υπόθεσης, όπως τέθηκε ενώπιον του ∆ΕΚ, υπάρχει διαθέσιµο στην ηλεκτρονική σελίδα:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0229:EN:HTML 
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Το Φεβρουάριο του 2007, ο ∆ήµος της Φρανκφούρτης ενηµέρωσε µε έγγραφό του τον κύριο Wolf ότι η υποψηφιότητά του για τις θέσεις εργασίας που είχε αιτηθεί δεν µπορούσε να ληφθεί υπόψη, καθώς είχε συµπληρώσει και υπερβεί, κατά το Φεβρουάριο του 2007, το 30ο έτος ηλικίας, το οποίο αποτελούσε και το ανώτερο όριο ηλικίας για την πρόσληψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις τεχνικές υπηρεσίες αυτής.  

20      Στις 12 Απριλίου 2007, ο C. Wolf ζήτησε από την Stadt Frankfurt am 

Main αποζηµίωση δυνάµει του άρθρου 21 του AGG108. Το ποσό της αιτουµένης αποζηµιώσεως αντιστοιχούσε στο τριπλάσιο του µηνιαίου µισθού που θα εισέπραττε αν είχε προσληφθεί. Εφόσον η αίτηση αυτή απορρίφθηκε µε απόφαση της 4ης Μαΐου 2007, ο C. Wolf άσκησε προσφυγή ενώπιον του 

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main µε αίτηµα την ακύρωση των αποφάσεων της 4ης Μαΐου και της 10ης Οκτωβρίου 2007 και την καταδίκη της ∆ήµου της Φρανκφούρτης να του καταβάλει αποζηµίωση, υποστηρίζοντας ότι η FeuerwLVO( η νοµοθετικές διατάξεις σχετικά µε την πρόσληψη στις τεχνικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής) αντίκειται στον γερµανικό Γενικό Νόµο για την Ίση Μεταχείριση (AGG). Έτσι, το γερµανικό δικαστήριο ανέστειλε τη διαδικασία της δίκης ενώπιόν του και αποφάσισε να υποβάλλει προδικαστικά ερωτήµατα ενώπιον του ∆ΕΚ για να αποσαφηνίσει την σχέση των άρθρων 6 και 7 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και των γερµανικών διατάξεων για την πρόσληψη στην τεχνική υπηρεσία της Πυροσβεστικής109.    

3.4.1.3. Η απόφαση του ∆ικαστηρίου  Οι δικαστές δέχτηκαν ότι για την άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η υπό εξέταση θέση απαιτούνται ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές σωµατικών ικανοτήτων. «Οι υψηλές αυτές προδιαγραφές συνδέονται άρρηκτα µε την ηλικία, καθώς και µε τις αναπνευστικές ικανότητες, το µυϊκό σύστηµα και τη αντοχή του ατόµου µειώνονται µε την πάροδο του χρόνου. Συνεπώς, η 
                                                 
108 Συντοµογραφία από τον όρο “Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz” (Γενικός Νόµος για την Ίση Μεταχείριση).Πρόκειται για νοµοθεσία που υιοθετήθηκε από το γερµανικό Κοινοβούλιο και ενσωµάτωσε τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ. Ο Γενικός Νόµος για την Ίση Μεταχείριση αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες διατάξεις κατά των διακρίσεων που υπήρχαν διάσπαρτες στη γερµανική νοµοθεσία και θέτει νέες υποχρεώσεις και όρους για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται ή θα δραστηριοποιηθεί στη Γερµανία.  
109 Βλ. Τσαδήρας Αλέξανδρος, «Σχολιασµένη Νοµολογία ∆ΕΕ- Γε∆ΕΕ»(2010), Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, Τόµος 30, 1/2010, Ιανουάριος- Μάρτιος, Κέντρο ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου και ∆ικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Φίλιππος Εκδοτική Β. Ελλάδος, σελ. 80-1. 
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ηλικία δικαίως αποτελεί ουσιαστική καθοριστική επαγγελµατική προϋπόθεση για την εκτέλεση των καθηκόντων της επίµαχης θέσης». Το ∆ικαστήριο τόνισε πως η διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιµότητας και της εύρυθµης λειτουργίας του πυροσβεστικού σώµατος συνιστά θεµιτό σκοπό και το εφαρµοζόµενο όριο ηλικίας είναι πρόσφορο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Έτσι, το δικαστήριο, στην τελική του απόφαση, σηµείωσε πως ο ορισµός του 30ου έτους ως ανώτατου ορίου ηλικίας για την πρόσληψη στις τεχνικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος δεν αντίκειται στις κοινοτικές διατάξεις και επιταγές της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ. 

3.4.2. Υπόθεση C-88/08, David Hütter κατά Technische 

Universität Graz. Από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις ατόµων νεαρής ηλικίας που υπέστησαν διάκριση λόγω ηλικίας και οι υποθέσεις τους εξετάστηκαν ενώπιον του ∆ικαστηρίου, µέσω της διαδικασίας της προδικαστικής παραποµπής, είναι η Υπόθεση C-88/08, David Hütter κατά Technische Universität Graz110. 

3.4.2.1. Αντικείµενο της Υπόθεσης Πρόκειται για αίτηση προδικαστικής παραποµπής εκ µέρους του Ανώτατου ∆ικαστηρίου της Αυστρίας σχετικά µε την Οδηγία 2000/78/ΕΚ και τον αποκλεισµό συµβασιούχου δηµόσιου υπάλληλου από µισθολογική κλίµακα και τον αποκλεισµό της επαγγελµατικής πείρας που αυτός είχε αποκτήσει πριν την ενηλικίωσή του στα 18 έτη. Στην υπόθεση αυτή το ∆ΕΚ κλήθηκε να εξετάσει εθνική νοµοθετική ρύθµιση η οποία δεν επέτρεπε να λαµβάνεται υπόψη περίοδος απασχολήσεως που έχει λάβει χώρα πριν από την συµπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας για τον καθορισµό του ύψους του µισθού, αλλά να λαµβάνεται υπόψη µόνο η πείρα που αποκτήθηκε µετά τα 18 έτη.  

3.4.2.2. Τα πραγµατικά γεγονότα Σύµφωνα µε την Υπόθεση C-88/08, ο κ. Hütter και µια συνάδελφος του προσελήφθησαν την ίδια χρονική στιγµή στην ίδια θέση στο δηµόσιο τοµέα 

                                                 
110 Το κείµενο της υπόθεσης, τα πραγµατικά γεγονότα, οι γνώµες των δικαστών και η απόφαση είναι διαθέσιµα στην ηλεκτρονική σελίδα: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0088:EN:NOT  
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και τοποθετήθηκαν, στη βάση νοµοθετικής ρύθµισης της Αυστρίας, σε διαφορετικά κλιµάκια µισθού. Ο κ. Hütter και η συνάδελφος του είχαν την ίδια επαγγελµατική πείρα, αφού συµµετείχαν στο ίδιο πρόγραµµα µαθητείας και απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας, για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Ωστόσο, επειδή η συνάδελφος του κ. Hütter ήταν κατά 22 µήνες µεγαλύτερη του, η περίοδος µαθητείας την οποία διένυσε η ίδια αφότου ενηλικιώθηκε ανερχόταν σε 28,5 µήνες έναντι 6,5 περίπου µηνών του κ. Hütter. Η εφαρµογή της εν λόγω διάταξης για την ισχύ της επαγγελµατικής πείρας µετά την ενηλικίωση, είχε ως αποτέλεσµα η πρώτη να τοποθετηθεί σε υψηλότερη µισθολογική κλίµακα από τον κ. Hütter. Ο κ. Hütter κατέφυγε στα αυστριακά δικαστήρια, ασκώντας αγωγή ενώπιον του Εθνικού ∆ικαστηρίου για Αστικές Υποθέσεις, στο Γκρατζ (Landesgericht für Zivilrechtsachen Graz). Ζήτησε να του καταβληθεί αποζηµίωση ίση µε τη µισθολογική διαφορά της οποίας υπήρξε αποδέκτης λόγω της ηλικίας του την οποία θεωρεί αδικαιολόγητη και αντίθετη τόσο προς τον B-GIBG όσο και προς την οδηγία 2000/78. Η εν λόγω µισθολογική διαφορά αντιστοιχεί στο ποσό των 69,60 ευρώ. Κατόπιν της δικαιώσεως του D. Hütter, και πρωτοδίκως όσο και κατ’ έφεση, το Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Γκρατζ (Technische Universität Graz) άσκησε αναίρεση ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου. Το εν λόγω δικαστήριο διατύπωσε το ερώτηµα αν προσκρούει στο άρθρο 6 της οδηγίας 2000/78 το εν λόγω εθνικό µέτρο που παρέχει στους εργοδότες τη δυνατότητα να µη συνυπολογίζουν περιόδους επαγγελµατικής πείρας που έχουν αποκτηθεί πριν από την ενηλικίωση, προκειµένου να αποφεύγεται η δυσµενής µεταχείριση των προσώπων που πραγµατοποίησαν σπουδές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, να µην ωθούνται οι µαθητές στο να αποφεύγουν τη µορφή αυτή σπουδών και, γενικότερα, στο να µην καθίσταται επαχθής, για τον δηµόσιο τοµέα, η µαθητεία, ώστε να ευνοείται η ένταξη των νέων µαθητευοµένων στην αγορά εργασίας. Ενώπιον του ∆ικαστηρίου τέθηκαν µια σειρά ισχυριζόµενων ως 

«θεµιτών στόχων» από τους εναγοµένους προκειµένου να δικαιολογήσουν τη συγκεκριµένη διάκριση λόγω ηλικίας που είχε εφαρµοστεί στην περίπτωση του κ. Hütter. Αρχικά, οι εναγόµενοι υποστήριζαν πως το εν λόγω σύστηµα επιτρέπει στις δηµόσιες υπηρεσίες τη δυνατότητα να κάνουν χρήση σαφούς και ενιαίας δοµής για τον καθορισµό των αµοιβών των συµβασιούχων 
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υπαλλήλων και πως η βούληση του νοµοθέτη ήταν να µην καταστήσει υψηλότερο για τον δηµόσιο τοµέα το κόστος της επαγγελµατικής µαθητείας και να ευνοήσει µε τον τρόπο αυτό την ένταξη των νέων που ακολούθησαν τη µορφή αυτή καταρτίσεων στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, προκειµένου να µην τίθενται σε δυσµενέστερη θέση τα πρόσωπα που φοίτησαν στη δευτεροβάθµια γενική εκπαίδευση, σε σχέση µε τους προερχόµενους από την επαγγελµατική εκπαίδευση, και για να ενθαρρύνονται για συνέχιση των σπουδών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση θεωρήθηκε πως ο µη συνυπολογισµός των περιόδων απασχολήσεως που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ενηλικίωση τους αποτελεί µέτρο που οδηγεί προς την κατεύθυνση αυτήν.  

3.4.2.3. Η απόφαση του ∆ικαστηρίου Με τη σειρά του, το ∆ικαστήριο τόνισε ότι ο πρώτος στόχος που τέθηκε είναι σαφώς θεµιτός, ωστόσο, το µέσο που χρησιµοποιήθηκε για την επίτευξη του δεν είναι ούτε κατάλληλο ούτε αναγκαίο, αφού συνεπάγεται διαφορετική µεταχείριση δύο προσώπων τα οποία ακολούθησαν τις ίδιες σπουδές και απέκτησαν την ίδια επαγγελµατική πείρα αποκλειστικά µε γνώµονα την αντίστοιχη ηλικία τους. Σε ό,τι αφορά τους δύο επόµενους στόχους, όπως καταγράφονται πιο πάνω, αυτοί κρίθηκαν αντιφατικοί αφού ο ένας στοχεύει στο να ενθαρρύνονται οι µαθητές να ακολουθούν δευτεροβάθµια γενική παιδεία αντί της επαγγελµατικής, ενώ ο άλλος στοχεύει στο να ευνοείται η πρόσληψη των προσώπων που ακολούθησαν επαγγελµατική παιδεία έναντι εκείνων που προέρχονται από τη γενική.  Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι, µε δεδοµένο ότι το κριτήριο της ηλικίας, κατά την οποία είχε αποκτηθεί η πείρα, εφαρµόζεται ανεξαρτήτως της µορφής εκπαίδευσης, δεν είναι κατάλληλο ούτε στη µια περίπτωση ούτε στην άλλη και επισήµανε ότι η επιβράβευση της αποκτηθείσας επαγγελµατικής πείρας, η οποία παρέχει στον εργαζόµενο τη δυνατότητα να εκπληρώνει καλύτερα τα καθήκοντα του, αναγνωρίζεται κατά κανόνα ως θεµιτός στόχος. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, στη συγκεκριµένη περίπτωση, η υπό εξέταση εθνική ρύθµιση δεν περιορίζεται στο να ανταµείβει την πείρα αλλά εγκαθιδρύει διαφορετική µεταχείριση σε περίπτωση ισότιµης πείρας, µε µόνο γνώµονα την ηλικία κατά την οποία η εν λόγω πείρα έχει αποκτηθεί, γεγονός που δεν 
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δικαιολογείται αντικειµενικά και, ως εκ τούτου, αντιτίθεται στις διατάξεις της των άρθρων 1,2 και 6 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ. 

 

3.4.3. Υπόθεση C- 427/06, Birgit Bartsch κατά Bosch und 

Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH. 

 Η συγκεκριµένη υπόθεση που τέθηκε ενώπιον του ∆ΕΚ είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, καθώς εξετάζει και διευκρινίζει το πεδίο εφαρµογής της γενικής αρχής του δικαίου όσον αφορά την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας. Στην υπόθεση C-427/06, η διάκριση αφορούσε στην παροχή, µε βάση το επαγγελµατικό συνταξιοδοτικό σύστηµα της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, σύνταξης σε χήρα εργαζόµενου στην εταιρεία 

Bosch- Siemens. Η εταιρεία αρνούταν να αποδώσει τη σύνταξη στη χήρα του εργαζόµενου, καθώς αυτή ήταν νεότερη εκείνου κατά 15 έτη, γεγονός που προσέκρουε σε ρήτρα που υφίσταται στο επαγγελµατικό συνταξιοδοτικό σύστηµα της Γερµανίας.  

3.4.3.1. Αντικείµενο της Υπόθεσης C- 427/06  Η συγκεκριµένη υπόθεση που τέθηκε ενώπιον του ∆ΕΚ είχε ως αντικείµενο την εξέταση αίτησης εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως, δυνάµει του άρθρου 234 ΣΕΚ, που υπέβαλε το Bundesarbeitsgericht 

(Γερµανία) 

3.4.3.2. Τα πραγµατικά γεγονότα Η B. Bartsch, η οποία γεννήθηκε το 1965, παντρεύτηκε το 1986 τον  κ. 

Bartsch, ο οποίος γεννήθηκε το 1944 και απεβίωσε στις 5 Μαΐου 2004. Στις 

23 Φεβρουαρίου 1988, ο κ. Bartsch είχε συνάψει σύµβαση εργασίας µε την εταιρία Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH για την οποία εργαζόταν ως πωλητής από 1ης Μαρτίου 1988 µέχρι τον θάνατό του. Η εταιρεία Bosch-

Siemens και το Ταµείο Πρόνοιας αυτής, είχε αναλάβει τη δέσµευση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που είχε η εταιρεία για τη χορήγηση σύνταξης στους δικαιούχους µετά το θάνατο του κ. Bartsch. Η σχέση εργασίας µεταξύ του κ. Bartsch και της Bosch-Siemens διεπόταν από τις κατευθυντήριες γραµµές και, ειδικότερα, από το άρθρο 6, 
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όπως αυτό καθοριζόταν από τη σύµβαση που είχε υπογραφεί µεταξύ εργαζόµενου και εργοδότη.  Το Ταµείο Πρόνοιας της εταιρείας, όσον αφορά στις διατάξεις για το συνταξιοδοτικό σύστηµα της εταιρείας, είχε περιλάβει ρήτρα που προέβλεπε ορισµένη διαφορά ηλικίας µεταξύ των συζύγων, προκειµένου να αποδοθεί η σύνταξη, οριζόµενη στα 15 έτη. Μετά τον θάνατο του συζύγου της, η B. Bartsch ζήτησε από το Ταµείο Πρόνοιας της εταιρείας, τη χορήγηση σύνταξης χηρείας βάσει των κατευθυντήριων γραµµών, αίτηµα το οποίο απορρίφθηκε. Η B. Bartsch προσέφυγε στο γερµανικό Εργατικό ∆ικαστήριο (Arbeitsgericht), υποστηρίζοντας ότι το εν λόγω Ταµείο Πρόνοιας ήταν υποχρεωµένο να της χορηγήσει σύνταξη κατ’ εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών. Αφού το ∆ικαστήριο απέρριψε το αίτηµά της, η ενδιαφερόµενη προσέφυγε στο Περιφερειακό ∆ικαστήριο 

(Landesarbeitsgericht), το οποίο επικύρωσε την απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου. Η ενάγουσα άσκησε αναίρεση κατά της αποφάσεως του Εθνικού Αστικού ∆ικαστηρίου του Οµοσπονδιακού Γερµανικού ∆ικαστηρίου 

(Bundesarbeitsgericht), το οποίο αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο ∆ικαστήριο αίτηση προδικαστικής παραποµπής.  Η αίτηση προδικαστικής παραποµπής περιελάµβανε τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήµατα: 

«1)      α)     Περιλαµβάνει το πρωτογενές δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας, της οποίας την εφαρµογή πρέπει να διασφαλίζουν τα δικαστήρια των κρατών µελών, ακόµη και στην περίπτωση που η δηµιουργούσα ενδεχοµένως διάκριση συµπεριφορά δεν έχει καµία σχέση µε το κοινοτικό δίκαιο; 

         β)     Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο ερώτηµα 1α: 

                  ∆ηµιουργείται αυτή η σχέση µε το κοινοτικό δίκαιο µέσω του άρθρου 13 ΕΚ ή µέσω της οδηγίας 2000/78 […], και πριν από τη λήξη της προθεσµίας για τη µεταφορά της στο εσωτερικό δίκαιο; 

2)      Ισχύει η βάσει του κοινοτικού δικαίου απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας που θα µπορούσε να συναχθεί από την απάντηση στο πρώτο ερώτηµα και µεταξύ εργοδοτών στον ιδιωτικό τοµέα, αφενός, και των εργαζοµένων τους ή των συνταξιούχων και των επιζώντων τους, αφετέρου; 

3)      Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο δεύτερο ερώτηµα: 

         α)     Καταλαµβάνεται από αυτήν την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας η ρύθµιση ενός επαγγελµατικού συνταξιοδοτικού συστήµατος, βάσει της οποίας δεν 
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χορηγείται σύνταξη χηρείας στον επιζώντα σύζυγο εάν αυτός είναι πλέον των δεκαπέντε ετών νεότερος από τον αποβιώσαντα εργαζόµενο; 

         β)     Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο ερώτηµα 3α: 

                  Μπορεί να αποτελέσει δικαιολογητικό λόγο µιας τέτοιας ρύθµισης το γεγονός ότι είναι προς το συµφέρον του εργοδότη ο περιορισµός των κινδύνων που απορρέουν από τη χορήγηση συντάξεων; 

         γ)     Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο ερώτηµα 3β: 

                  Έχει απεριόριστη αναδροµική ισχύ η τυχόν απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας στο πλαίσιο της νοµοθεσίας για τις συντάξεις που χορηγούν οι επιχειρήσεις ή περιορίζεται για τον παρελθόντα χρόνο και, αν ναι, µε ποιον τρόπο;». 

 Τα παραπάνω προδικαστικά ερωτήµατα είχαν τεθεί ενώπιον των γερµανικών δικαστηρίων ενώ δεν είχε ενσωµατωθεί η Κοινοτική Οδηγία 

2000/78/ΕΚ, κι ενώ δεν είχε λήξει η προθεσµία που είχε θέσει η Επιτροπή για τη µεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στα εθνικά δίκαια των κρατών-µελών.  

3.4.3.3. Η απόφαση του ∆ικαστηρίου Το ∆ΕΚ επικαλούµενο παλαιότερη νοµολογία του, υποστήριξε ότι, όταν µια εθνική ρύθµιση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, το ∆ικαστήριο, µέσω της προδικαστικής παραποµπής, οφείλει να παρέχει όλα τα στοιχεία ερµηνείας που είναι αναγκαία προκειµένου το εθνικό δικαστήριο να εκτιµήσει αν η ρύθµιση αυτή είναι συµβατή µε τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου. Εντούτοις, ούτε η οδηγία 2000/78/ΕΚ ούτε το άρθρο 13 ΕΚ καθιστά δυνατή τη σύνδεση µιας κατάστασης, όπως η επίµαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, µε το πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου. Αφενός, οι κατευθυντήριες γραµµές δεν συνιστούν µέτρο για την εφαρµογή της οδηγίας 

2000/78/ΕΚ και, αφετέρου, ο θάνατος του κ. Bartsch επήλθε πριν από τη λήξη της προθεσµίας για τη µεταφορά της οδηγίας αυτής στο εσωτερικό δίκαιο του γερµανικού οµοσπονδιακού κράτους. Ακόµα, το ∆ΕΚ, ισχυρίστηκε πως το άρθρο 13 ΕΚ, το οποίο παρέχει στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη δυνατότητα να λαµβάνει, εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων που παρέχονται από τη Συνθήκη ΕΚ, τα αναγκαία µέτρα για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας, δεν εντάσσει αυτό καθαυτό στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου καταστάσεις, όπως αυτή στην υπόθεση της κύριας δίκης, οι οποίες δεν 
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εµπίπτουν στο πλαίσιο των µέτρων που λαµβάνονται βάσει του εν λόγω άρθρου και, ειδικότερα, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ πριν από τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται για τη µεταφορά της στην εθνική έννοµη τάξη, µε σκοπό την απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω ηλικίας. 

 Το ∆ΕΚ ακολουθώντας την πρακτική προηγούµενων υποθέσεων, όπως της υπόθεσης Mangold, επικύρωσε την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας, ως γενικής αρχής του κοινοτικού δικαίου. Τα εθνικά δικαστήρια, τόνιζε το ∆ικαστήριο, οφείλουν να εφαρµόζουν και να ελέγχουν το συµβατό της αρχής της ίσης απαγόρευσης των διακρίσεων µόνο εφόσον οι διατάξεις εθνικών ρυθµίσεων εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της Συνθήκης111. Στην υπόθεση C-427/06, η εν λόγω ρύθµιση που διέπει το συνταξιοδοτικό σύστηµα της εταιρείας 

Bosch- Siemens, δεν εµπίπτει στο πλαίσιο των µέτρων που λαµβάνονται µε βάση τις διατάξεις 2000/78/ΕΚ και το άρθρο 13 ΣΕΚ. Η εν λόγω διαφορά ηλικίας που προέβλεπε το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα της εταιρείας Bosch- 

Siemens, δεν έχει καµία σχέση µε το κοινοτικό δίκαιο και δεν αποτελεί απαγορευµένη δυσµενή διάκριση που κυρώνεται µε βάση τις κοινοτικές διατάξεις. Με την παραπάνω απόφαση, το ∆ΕΚ διευκρινίζει ότι το περιθώριο που δίνεται στα κράτη- µέλη για την εφαρµογή της αρχής της µη διάκρισης περιορίζεται µόνο στους τοµείς που εµπίπτουν στη νοµοθετική αρµοδιότητα της Κοινότητας. 

3.4.4. Υπόθεση C-411/05, Felix Palacios de la Villa κατά Cortefiel 

Servicios SA. Η διάκριση λόγω ηλικίας απαντάται κυρίως σε πιο µεγάλες ηλικίες, και κυρίως σε ηλικίες που είναι κοντά στα όρια συνταξιοδότησης. Οι περιπτώσεις όπου υφίστανται διάκριση λόγω ηλικίας είναι περισσότερες για άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, παρά για νεότερες ηλικίες. Χαρακτηριστική περίπτωση 

                                                 
111 Ιωαννίδου Στέλλα, «Σχολιασµένη Νοµολογία ∆ΕΚ- ΠΕΚ», (2009), Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, Τόµος 29, 1/2009, Ιανουάριος- Μάρτιος, Κέντρο ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου και ∆ικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Φίλιππος Εκδοτική Β. Ελλάδος, σελ.95-96. 
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τέτοιας υπόθεσης που τέθηκε ενώπιον του ∆.Ε.Κ. είναι η Υπόθεση C-411/05 

Felix Palacios de la Villa κατά Cortefiel Servicios SA112.  

3.4.4.1. Αντικείµενο της Υπόθεσης C-411/05 Η συγκεκριµένη υπόθεση αφορούσε σε ρύθµιση σε συλλογική σύµβαση η οποία προέβλεπε την αυτοδίκαια λύση της συµβάσεως εργασίας όταν ο εργαζόµενος συµπλήρωνε το 65ο έτος της ηλικίας του, την ηλικία, δηλαδή, συνταξιοδότησης. Στην κρίση του κοινοτικού δικαστή τέθηκε ο έλεγχος της συµβατότητας του κοινοτικού δικαίου και ρύθµισης του ισπανικού νόµου, βάσει της οποίας θεωρούνται έγκυροι οι όροι των συλλογικών συµβάσεων περί υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, για την οποία τίθενται ως µόνες προϋποθέσεις η συµπλήρωση ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση και πλήρωση των προϋποθέσεων περί κοινωνικής ασφάλισης για τη θεµελίωση δικαιώµατος συνταξιοδότησης113.  Ενώπιον του ∆ΕΚ τέθηκαν δύο προδικαστικά ερωτήµατα, τα οποία ανέκυψαν στο πλαίσιο της αγωγής που άσκησε ο Ισπανός Felix Palacios de 

la Villa κατά της αυτοδίκαιης λύσης σύµβασης εργασίας επειδή είχε συµπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής συνταξιοδότησης. 

3.4.4.2. Τα πραγµατικά γεγονότα Σύµφωνα µε τα πραγµατικά γεγονότα, ο ενάγων, Felix Palacios de la 

Villa, που γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1940, εργάστηκε στην επιχείρηση 

Cortefiel Servicios, S.A. από τις 17 Αυγούστου 1981, ως διευθυντής οργανώσεως µέχρι τις 18 Ιουλίου 2005, όταν και η επιχείρηση του ανακοίνωσε την απόλυσή του µε τη δικαιολογία ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθεί, αφού είχε συµπληρώσει την υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης. Η συλλογική σύµβαση του κλάδου εµπορίας προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας της Μαδρίτης, η οποία διέπει τις σχέσεις µεταξύ του εργαζόµενου και του εργοδότη, ορίζει ότι «για τους σκοπούς της προώθησης της απασχόλησης, συµφωνείται ως όριο ηλικίας για 

                                                 
112 Το κείµενο της υπόθεσης, τα πραγµατικά γεγονότα, οι γνώµες των δικαστών και η απόφαση είναι διαθέσιµα στην ηλεκτρονική σελίδα: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0411:EN:HTML . 
113 Στη Ισπανία η υποχρεωτική συνταξιοδότηση αρχικά ίσχυσε από το 1980 ως το 2001 και χρησιµοποιήθηκε ως µηχανισµός προώθησης της διαγενεακής απασχόλησης. Βλ. σχετικά  Μάρκου Σταυρούλα, ό. π., σελ. 237. 
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τη συνταξιοδότηση το 65ο έτος, εκτός αν ο εργαζόµενος δεν έχει καλύψει το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για τη θεµελίωση δικαιώµατος συνταξιοδοτήσεως οπότε µπορεί να εξακολουθήσει να παρέχει τις υπηρεσίες του µέχρι να συµπληρώσει το εν λόγω χρονικό διάστηµα». Σύµφωνα µε τον συνήγορο του κ. Palacios de la Villa, αν ο ενάγων είχε συνταξιοδοτηθεί στις 

18 Ιουλίου 2005, όταν απολύθηκε από την επιχείρηση, θα δικαιούτο συντάξεως από το σύστηµα κοινωνικής ασφαλίσεως σε ποσοστό 100 % επί των ασφαλιστέων αποδοχών του ύψους 2 347,78 ευρώ, µε την επιφύλαξη των ανωτάτων ορίων που προβλέπει ο νόµος.  

 Κατά τη διάρκεια δίκης στα ισπανικά δικαστήρια, ο κ. Palacios de la 

Villa υποστήριξε ότι η απόλυσή του είναι άκυρη διότι παραβιάζει θεµελιώδη δικαιώµατα. Εκτός του ότι υποστηρίζει ότι υπέστη παρενόχληση, ισχυρισµό τον οποίο το ισπανικό δικαστήριο έκρινε αβάσιµο, ο ενάγων υποστήριξε ότι υπέστη δυσµενή διάκριση λόγω του ότι συµπλήρωσε το 65 έτος της ηλικίας και γι’ αυτό και προσέβαλλε το έγγραφο απολύσεως του. Το ισπανικό δικαστήριο, κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υποθέσεως, µεταξύ άλλων, υποστήριξε πως, το άρθρο 13 ΣΕΚ και το άρθρο 2§1 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ είναι σαφή και δεν εξαρτώνται από αιρέσεις και µπορούν να τύχουν απ’ ευθείας εφαρµογής στην υπόθεση που εκκρεµεί ενώπιόν. Προκειµένου όµως να διαµορφωθεί µε µεγαλύτερη βεβαιότητα ερµηνεία των παραπάνω διατάξεων, το ισπανικό δικαστήριο υπέβαλε στο ∆ΕΚ αίτηµα προδικαστικής παραποµπής µε δυο ερωτήµατα· το πρώτο ερώτηµα αφορούσε στον ισπανικό εθνικό νόµο και στο κατά πόσο αυτός είναι αντίθετος προς την αρχή της ίσης µεταχείρισης, και αν υποχρεούται το ισπανικό εθνικό δικαστήριο, σύµφωνα µε την αρχή της ίσης µεταχειρίσεως, η οποία απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω ηλικίας και η οποία κατοχυρώνεται από το άρθρο 13 ΕΚ και από το άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας 2000/78, να απόσχει από την εφαρµογή στην υπόθεση της διάταξης του ισπανικού νόµου 14/2005. 

3.4.4.3. Οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Στις προτάσεις του ο Γενικός Εισαγγελέας114 εκφράζει τη διαφωνία του σχετικά µε προηγούµενη κρίση του ∆ΕΚ στην υπόθεση Mangold, και 
                                                 
114 Βλ. Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα JÁN MAZÁK, διαθέσιµες στην ηλεκτρονική σελίδα: 
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επισηµαίνει πως η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας πρέπει να θεωρηθεί γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου. Ακόµα, ο Γενικός Εισαγγελέας πιστεύει πως η εν λόγω διάταξη του ισπανικού νόµου επιδιώκει το θεµιτό στόχο της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση µεταξύ των γενεών. Επιπλέον, «το µέτρο δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι  συνιστά υπέρµετρη προσβολή των θεµιτών προσδοκιών των εργαζοµένων που συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά λόγω του ότι συµπλήρωσαν το προβλεπόµενο όριο ηλικίας, εφόσον η σχετική νοµοθεσία δε στηρίζεται µόνο σε συγκεκριµένη ηλικία, αλλά αξιολογεί επίσης, το γεγονός ότι οι ενδιαφερόµενοι λαµβάνουν µετά τη λήξη της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας σηµαντικό αντιστάθµισµα υπό τη µορφή σύνταξης, όπως αυτή που προβλέπει η επίδικη στην κύρια δίκη ρύθµιση, το επίπεδο της οποίας είναι εύλογο»115.  

3.4.4.4. Η απόφαση του ∆ΕΚ Σύµφωνα µε το ∆ΕΚ, η εθνική νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία  η συµπλήρωση της ηλικίας που καθορίζεται για συνταξιοδότηση συνεπάγεται και την αυτοδίκαια λύση της συµβάσεως εργασίας, επηρεάζει τη διάρκεια της σχέσεως εργασίας που συνδέει τον εργαζόµενο µε τον εργοδότη. Επίσης, επηρεάζει γενικότερα την άσκηση από τον εργαζόµενο της επαγγελµατικής δραστηριότητας του, εµποδίζοντας τη συµµετοχή του στην ενεργό ζωή στο µέλλον. Κατά συνέπεια, µια νοµοθεσία τέτοιας φύσεως πρέπει να θεωρηθεί ως θεσπίζουσα κανόνες που αφορούν τις εργασιακές συνθήκες και όρους απασχόλησης και ως επιβάλλουσα άµεσα λιγότερη ευνοϊκή µεταχείριση στους εργαζόµενους που συµπληρώνουν την ηλικία αυτή σε σύγκριση µε άλλα πρόσωπα που εξακολουθούν να εργάζονται. Από πλευράς των εναγόµενων, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ως θεµιτός στόχος προβλήθηκε η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση µε την καλύτερη κατανοµή της µεταξύ των γενεών, µε σκοπό ιδίως της µείωσης της ανεργίας και την επίτευξη υψηλού επιπέδου 

                                                                                                                                            
 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005C0411:EL:HTML#Footref7 
115 Βλ. Μάρκου Σταυρούλα, ό. π., σελ. 243. 
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απασχόλησης, στόχος, δηλαδή, ο οποίος αφορά στην πολιτική απασχόλησης κι την αγορά εργασίας. Το ∆ΕΚ αποφάνθηκε ότι δεν απαγορεύεται εθνική νοµοθεσία δυνάµει τις οποίας θεωρούνται έγκυρες οι ρήτρες υποχρεωτικής συνταξιοδότησης που περιλαµβάνονται σε συλλογικές συµβάσεις και οι οποίες απαιτούν, ως µοναδικές προϋποθέσεις, ότι ο εργαζόµενος συµπληρώνει το όριο ηλικίας που καθορίζεται στο 65ο έτος από την εθνική νοµοθεσία για τη συνταξιοδότηση και πληροί τα λοιπά κριτήρια κοινωνικής ασφαλίσεως, ώστε να θεµελιώνει δικαίωµα συντάξεως, εφόσον βέβαια το µέτρο είναι αντικειµενικό και λογικά δικαιολογηµένο στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου. Αυτό σηµαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει θεµιτός στόχος που να αφορά στην πολιτική απασχολήσεως και στην αγορά εργασίας και τα µέσα που εφαρµόζονται για την επίτευξη αυτού του γενικού συµφέροντος στόχου να είναι πρόσφορα και αναγκαία. Στην απόφασή του το ∆ΕΚ τόνισε ότι δεν είναι παράλογο να θεωρούν οι αρχές ενός κράτους µέλους ότι η υποχρεωτική συνταξιοδότηση, λόγω του ότι ο εργαζόµενος συµπληρώνει το προβλεπόµενο όριο ηλικίας, µπορεί να είναι πρόσφορο και αναγκαίο µέτρο για την επίτευξη του θεµιτού στόχου της εθνικής πολιτικής απασχολήσεως που είναι η προώθηση της πλήρους απασχόλησης µε τη διευκόλυνση της στην αγορά εργασίας116. Η προώθηση των προσλήψεων συνιστά αναµφισβήτητα στόχο κοινωνικής πολιτικής απασχολήσεων των κρατών µελών και η εκτίµηση αυτή εφαρµόζεται σε εργαλεία της εθνικής πολιτικής περί της αγοράς εργασίας που σκοπούν τη βελτίωση των ευκαιριών εντάξεως ορισµένων κατηγοριών εργαζοµένων στην ενεργό βίο.  Επιπλέον, σύµφωνα µε την απόφαση του ∆.Ε.Κ., το µέτρο δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά υπέρµετρη προσβολή των θεµιτών προσδοκιών των εργαζοµένων που συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά, εφόσον η σχετική νοµοθεσία δεν στηρίζεται µόνο σε συγκεκριµένη ηλικία, αλλά λαµβάνει επίσης υπόψη το γεγονός ότι οι ενδιαφερόµενοι λαµβάνουν µετά τη λήξη της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας τους σηµαντικό αντιστάθµισµα υπό τη µορφή συντάξεως, το επίπεδο της οποίας είναι εύλογο. 

                                                 
116 Βλ. Μάρκου Σταυρούλα, ό. π., σελ. 239. 
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Τέλος, στην απόφασή του το ∆.Ε.Κ. διευκρίνισε ότι εναπόκειται στις αρµόδιες αρχές του κάθε κράτους µέλους να εξισορροπήσουν τα διάφορα εµπλεκόµενα συµφέροντα, µεριµνώντας µε τρόπο ώστε τα εθνικά µέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο αυτό να µην υπερβαίνουν το πρόσφορο και αναγκαίο µέτρο για την επίτευξη του στόχου που επιδιώκει το κράτος µέλος. Το ∆ΕΚ, µε την παραπάνω απόφαση, «απέφυγε να βρεθεί στη δύσκολη θέση να αναφερθεί σε οριζόντιο άµεσο αποτέλεσµα είτε της οδηγίας είτε της εξαχθείσας γενικής απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας, δεδοµένου ότι µετά την απάντηση περί συµβατότητας της εθνικής ρύθµισης προς την κοινοτική οδηγία, παρείλκε η εξέταση του δεύτερου προδικαστικού ερωτήµατος117».  

3.5. Συµπέρασµα Το παραγόµενο, µε βάση το άρθρο 13 ΣΕΚ, κοινοτικό δίκαιο περιλαµβάνει δύο Οδηγίες µε µεγάλο φάσµα εφαρµογής και πολλά κριτήρια διακρίσεων, καλύπτοντας νοµοθετικά κενά του παρελθόντος. Η Οδηγία 

2000/43/ΕΚ αποτέλεσε µια καλή προσπάθεια προς την κατεύθυνση της καταπολέµησης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η Οδηγία απαγόρευε τη διάκριση λόγω εθνοτικής και φυλετικής καταγωγής στην απασχόληση και την εργασία, συµπεριλαµβάνοντας έναν αριθµό τοµέων που εφαρµόζονται οι διατάξεις της 2000/43/ΕΚ, ερχόµενη να ενισχύσει και να συµπληρώσει τα υφιστάµενα εθνικά συστήµατα των κρατών-µελών. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, η σηµασία της Οδηγίας είναι ιδιαιτέρως µεγάλη, καθώς µέχρι τη στιγµή της έκδοσης της εν λόγω Οδηγίας, δεν υπήρχε εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο ικανό να προστατέψει πρόσωπα που δέχονταν διακρίσεις λόγω της εθνοτικής ή της φυλετικής τους καταγωγής.  Η Οδηγία 2000/78/ΕΚ παρά το γεγονός ότι εισήγαγε διατάξεις που απαγόρευαν µεγαλύτερο πλήθος διακρίσεων, σε σχέση µε την 2000/43/ΕΚ, επιφυλάσσει επίπεδο προστασίας χαµηλότερο από εκείνο της προηγηθείσας Οδηγίας, καθώς δεν εισάγει διατάξεις σχετικές µε µηχανισµούς προστασίας, όπως την συγκρότηση φορέων στα κράτη-µέλη, διατάξεις που είχαν περιληφθεί στην Οδηγία 2000/43/ΕΚ. Η διάκριση λόγω ηλικίας φαίνεται να βρίσκεται ιεραρχικά ανώτερα µεταξύ των διακρίσεων που απαγορεύει η 
                                                 
117 Βλ. Μάρκου Σταυρούλα, ό. π., σελ. 241. 
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Οδηγία, καθώς εισάγονται ειδικές διατάξεις σχετικά µε την απαγόρευση και τις εξαιρέσεις ίσης µεταχείρισης µε βάση την ηλικία. Ειδικές διατάξεις εισήχθησαν και για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, χωρίς όµως να περιλαµβάνουν µηχανισµό υποστήριξης αυτών στην πρόσβαση στην εργασία. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι πως συµπεριλήφθηκαν διατάξεις ειδικές για τη Βόρεια Ιρλανδία, αντανακλώντας έτσι την ανοµοιοµορφία µεταξύ των εθνικών διατάξεων και καταδεικνύοντας την έλλειψη ενός οµοιόµορφου νοµοθετικού πλαισίου µεταξύ των κρατών-µελών, ικανού να λειτουργήσει απαγορευτικά και προστατευτικά σε περιπτώσεις διακριτικής συµπεριφοράς και άνισης µεταχείρισης. Η Οδηγία 2000/78/ΕΚ ενώ κατοχυρώνει ένα σύστηµα προστασίας ενάντια στις διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού, δεν παρέχει συνδροµή και προνόµια σε άτοµα ή οµάδες κοινωνικά ευαίσθητες, ως προς την πρόσβαση αυτών στην εργασία και την απασχόληση.    Στην Υπόθεση C-411/05 Felix Palacios de la Villa κατά Cortefiel 

Servicios SA, το ∆ΕΚ διαπίστωσε τη συµβατότητα της ισπανικής ρύθµισης που καθιέρωνε την υποχρεωτική συνταξιοδότηση λόγω συµπλήρωσης του υποχρεωτικού ορίου ηλικίας, θεωρώντας πως οι διατάξεις του εν λόγω νόµου δεν ήταν παραβίαζαν εκείνες της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ,  αποφεύγοντας έτσι. να προσφύγει στην επίκληση της γενικής αρχής της ίσης µεταχείρισης. Στην υπόθεση C-427/06, το δικαστήριο επιβεβαίωσε την εφαρµογή της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας ως γενικής αρχής του κοινοτικού δικαίου συνεισφέροντας στη δηµιουργία δικαιωµάτων κατά τη διαπίστωση άµεσων και έµµεσων διακρίσεων. Η εν λόγω θέση που πήρε το ∆ικαστήριο στην υπόθεση αυτή, είναι σηµαντική διότι προωθεί την κατανόηση και τη διεύρυνση της αντίληψης σχετικά µε τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου. Οι δύο πιο πρόσφατες αποφάσεις του ∆ΕΚ, είναι από τις λίγες που έχουν προέλθει από άτοµα ηλικίας κάτω των 30, άτοµα που ανήκουν στην Νεολαία, όπως αυτή ορίστηκε στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας. Οι εν λόγω υποθέσεις, αντανακλούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νέοι ως προς τους όρους πρόσβασης στην εργασία, την απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση.   Όπως φαίνεται και από τη νοµολογία του ∆ΕΚ, η διάκριση λόγω ηλικίας αποτελεί ένα αρκετά σύνθετο φαινόµενο, καθώς στον τοµέα της εργασίας, της 
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απασχόλησης και της συνταξιοδότησης υφίστανται διαφορετικές ηλικιακές προσεγγίσεις από τα κράτη-µέλη και οι συνθήκες πρόσληψης, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δηµόσιο τοµέα, διαφέρουν ανάλογα και µε τη φύση και το αντικείµενο της εργασίας ή της απασχόλησης. Είναι για παράδειγµα εύκολο να θεµελιωθεί διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού ή θρησκευτικών πεποιθήσεων αν κάποιος εργοδότης αρνηθεί να δώσει αύξηση σε εργαζόµενο που έχει κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, αλλά µπορεί να αρνηθεί αύξηση λόγω ηλικίας καθώς αυτό ίσως επιτρέπεται µε βάση την εθνική νοµοθεσία.  

  Ωστόσο, η διάκριση αυτή θα πρέπει να δικαιολογείται από ένα θεµιτό στόχο και τα µέσα επίτευξης του στόχου αυτού να είναι απαραίτητα και ανάλογα της φύσης του στόχου. Συνήθως υπάρχουν διατάξεις της κάθε εθνικής νοµοθεσίας που αφορούν στον καθορισµό ελάχιστου ορίου ηλικίας, επαγγελµατικής εµπειρίας ή αρχαιότητας στην εργασία ή στην πρόσβαση σε αυτήν, όρια που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για του λόγους αυτούς είναι ιδιαίτερα δύσκολο, και παρά τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, να εξασφαλιστεί η προστασία των ατόµων που θεωρούν ότι έχουν πέσει θύµατα άνισης µεταχείρισης λόγω διάκρισης που θεµελιώθηκε µε βάση την ηλικία τους. 
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Κεφάλαιο 4 

Πολιτικές Νεολαίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

4.1. Εισαγωγικά Καθώς η σύγχρονη ευρωπαϊκή νεολαία αποτελεί µια γενιά που ζει εντός ενός συνεχώς µεταλλασσόµενου κοινωνικά, τεχνολογικά και δηµογραφικά περιβάλλοντος, οι στόχοι, οι προσδοκίες, οι ανάγκες και οι προκλήσεις που καλούνται να αντιµετωπίσουν µεταλλάσσονται µε ραγδαίες ταχύτητες. Το συνεχώς εξελισσόµενο σύνολο των προκλήσεων και των αναγκών της ευρωπαϊκής νεολαίας σήµερα καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψει µέσω των πολιτικών, των δράσεων και των προγραµµάτων της.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να επιδείξει µια σειρά πολιτικών που αφορούν στη νεολαία και στην κοινωνική ενσωµάτωση αυτής στις σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης. Οι πολιτικές νεολαίας που έχουν καταρτιστεί, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία, περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα τοµέων επί των οποίων εφαρµόζονται και µια πληθώρα προγραµµάτων που αφορούν σε αυτούς τους τοµείς και τους νέους.  

«Το µέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από τους νέους της.. Ωστόσο, οι δυνατότητες πολλών νέων χάνονται άδικα». Σε αυτό το συµπέρασµα καταλήγει η ανακοίνωση της Επιτροπής για την «Ανανεωµένη κοινωνική ατζέντα»118 η οποία επιδιώκει τη δηµιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους πολίτες της ΕΕ, τη βελτίωση της πρόσβασης όλων σε ευκαιρίες και την έκφραση αλληλεγγύης119». 

4.2. Η νοµοθετική βάση της Πολιτικής Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική για τη νεολαία συγκαταλέγεται στους τοµείς όπου οι αποφάσεις λαµβάνονται µε τη διαδικασία της συναπόφασης120. Η νοµική βάση επί των οποίων 

                                                 
118 COM(2008) 412 τελικό, 02.07.2008, Βρυξέλλες. 
119 COM(2009) 200 τελικό, 27.04.2009, Βρυξέλλες. 
120 Βλ. Στάγκος Πέτρος Ν., Σαχπεκίδου Ευγενία Ρ. , « ∆ίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»(2000), εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, σελ. 177-
181:  «Η διαδικασία της συναπόφασης καθιερώθηκε µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ σε 
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θεµελιώνονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές νεολαίας βρίσκεται στα άρθρα 149 και 
150 ΣΕΚ. Το άρθρο 149 προβλέπει την προαγωγή της ανταλλαγής νέων και εργαζοµένων στον τοµέα της νεολαίας. Το άρθρο 149 ΣΕΚ για τη νεολαία αναφέρει ρητά το στόχο της προώθησης της επέκτασης της ανταλλαγής νέων και της ανταλλαγής προσωπικού που ασχολείται µε τους νέους. Με τη συνθήκη της Λισσαβόνας προστίθεται σε αυτό και η προώθηση της ενίσχυσης της συµµετοχής των νέων στη δηµοκρατική ζωή της Ευρώπης.  Βάσει του άρθρου 150, που αφορά στις δράσεις για την προαγωγή της επαγγελµατικής κατάρτισης, περιλαµβάνονται ρητά και οι νέοι. Οι δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 149 και 150 υπόκεινται στη διαδικασία της συναπόφασης.  Ενώ οι πολιτικές που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνήθως υιοθετούνται από τα κράτη-µέλη, κι ενώ υπάρχει πρόβλεψη για αυτές ως προς την εναρµόνιση τους µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών, δεν ισχύει το ίδιο για την πολιτική νεολαίας. Το Συµβούλιο συνήθως εγκρίνει συστάσεις121 στο συγκεκριµένο τοµέα, ενώ το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή των Περιφερειών και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Στον τοµέα της πολιτικής για τη νεολαία δεν υπάρχει πρόβλεψη για εναρµόνιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών.  

4.3. Η νεολαία ως τοµέας ευρωπαϊκής πολιτικής. Ο ένταξη του τοµέα της νεολαίας στην ευρωπαϊκή πολιτική είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόµενο. Μόλις το 1993, και µε βάση το άρθρο 149 §2, η Συνθήκη του Μάαστριχτ επέκτεινε το πεδίο των πολιτικών της ΕΕ συµπεριλαµβάνοντας και το πεδίο της νεολαίας επί του οποίου θα κατάρτιζε πολιτικές. Πριν από το 2001, οι δραστηριότητες των ευρωπαϊκών οργάνων στον τοµέα νεολαίας εστίαζαν κυρίως στην εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων, 

                                                                                                                                            δεκαπέντε διαφορετικούς τοµείς της κοινοτικής νοµοθετικής δράσης· επεκτάθηκε, µε τη ΣτΑ, σε αρκετούς άλλους τοµείς, στους περισσότερους από τους οποίους υποκατέστησε τη διαδικασία συνεργασίας. (…) Η διαδικασία συναπόφασης θεωρείται, σήµερα, η πρωτεύουσα διαδικασία λήψης αποφάσεων µε νοµοθετικό περιεχόµενο. (…) Η διαδικασία συναπόφασης, που κωδικοποιείται στο άρ. 251 ΣΕΚ, καταλήγει στην έκδοση κοινοτικών πράξεων «από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (αρ. 249 ΣΕΚ), οι οποίες υπογράφονται από τους προέδρους των δύο οργάνων».  
121 Πρόκειται για κοινοτική πράξη χωρίς δεσµευτικό χαρακτήρα για τα κράτη-µέλη. Η σύσταση διατυπώνεται από το εκάστοτε κοινοτικό όργανο να εκφράσει µια συµβουλή ή τη θέση του σ’ ένα θέµα, από δική του πρωτοβουλία. Βλ. σχετικά, Στάγκος Πέτρος Ν., Σαχπεκίδου Ευγενία Ρ. , « ∆ίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»(2000), εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, σελ. 211. 



∆ιπλωµατική Εργασία Μ.Π.Σ. «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας» 

Μπρόκου Μαρία, Μ28/09 - 75 - 

όπως το «Νεολαία για την Ευρώπη», πρόγραµµα που ξεκίνησε το 1988. Ωστόσο, σύντοµα κατέστη φανερή η ανάγκη για µια συνεκτική προσπάθεια για δράση και συνεργασία µεταξύ των κρατών-µελών και της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προσπάθεια που θα προωθούσε την περαιτέρω στήριξη της νεολαίας. Προκειµένου να διευρυνθεί και να εµβαθυνθεί η πολιτική συζήτηση και να σχεδιαστούν αποτελεσµατικότερα προγράµµατα για την ευρωπαϊκή νεολαία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε πως η ανάπτυξη µια συνεργασίας µε συνοχή µεταξύ των κρατών-µελών και της Ε.Ε. θα βοηθούσε προς την κατεύθυνση αυτήν. Έτσι, στις 21 Νοεµβρίου 2001, η Επιτροπή υιοθέτησε τη Λευκή Βίβλο για τη Νεολαία, " Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή Νεολαία".  

4.3.1. Η Λευκή Βίβλος για τη Νεολαία Η Λευκή Βίβλος για τη Νεολαία122 αποτελεί έγγραφο που περιλαµβάνει προτάσεις κοινοτικής δράσης στον τοµέα της Νεολαίας και έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τη Λευκή Βίβλο θεµελιώνεται το πλαίσιο πολιτικής συνεργασίας στον τοµέα της Νεολαίας, τοµέας που µέχρι τότε δεν είχε τύχει της απαραίτητης σηµασίας. Το πλαίσιο πολιτικής συνεργασίας συνεχώς αναπτυσσόταν και προσαρµοζόταν στις εξελισσόµενες προσδοκίες των νέων, µε σκοπό να ενσωµατώσει την ευρωπαϊκή νεολαία στην κοινωνική και επαγγελµατική πραγµατικότητα και τις προκλήσεις αυτών.  Η Λευκή Βίβλος για τη Νεολαία πρότεινε στα κράτη µέλη της ΕΕ να εντείνουν τη συνεργασία σε τέσσερις τοµείς προτεραιότητας µέσω της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού123 · πρόκειται για τους τοµείς της συµµετοχής, της πληροφόρησης, των εθελοντικών δραστηριοτήτων και της µεγαλύτερης κατανόησης και γνώσης γύρω από τη νεολαία. Επιπλέον, η Λευκή Βίβλος κατέδειξε τη σηµασία για την προστασία της νεολαίας, προτείνοντας στα κράτη µέλη να λαµβάνουν υπόψη και τη διάσταση της νεολαίας όταν καταρτίζουν σχετικές πολιτικές, όπως πολιτικές για την εκπαίδευση, την 

                                                 
122 COM (2001) 681 τελικό, 21.11.2001, Βρυξέλλες. 
123 Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού συνίσταται στον καθορισµό Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα για    την επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων , στον καθορισµό ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών για αξιολόγηση της απόδοσης της κάθε    χώρας στην επίτευξη του στόχου  και στην µεταφορά των Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών και καλύτερων πρακτικών στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές. 
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επαγγελµατική κατάρτιση, την εργασία και την απασχόληση, την κοινωνική ενσωµάτωση, την υγεία, καθώς και πολιτικές κατά των διακρίσεων.  Η σηµασία της Λευκής Βίβλου για τις πολιτικές νεολαίας στην Ευρώπη είναι µεγάλη, καθώς υπήρξε το έναυσµα για την ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας. Η δηµοσίευση της «Λευκής Βίβλου - Μια Νέα Πνοή για την Ευρωπαϊκή Νεολαία» αποσκοπούσε στο να αποκτήσουν οι νέοι και οι νέες της Ευρώπης πρόσβαση στο πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Η Λευκή Βίβλος στόχευε επίσης, στην προώθηση της συµµετοχής των νέων στη δηµόσια ζωή και στους µηχανισµούς λήψης αποφάσεων σε θέµατα που τους αφορούν και καλούσε τη νεολαία να διαδραµατίσει ρόλο πρωταγωνιστή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Κύριο µέληµα της Λευκής Βίβλου για τη Νεολαία είναι η δηµιουργία των συνθηκών που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των νέων στους τοµείς της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης, της καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού, του πολιτισµού, της υγείας, της κινητικότητας, των διαπολιτισµικών ανταλλαγών και του εθελοντισµού.  

 

4.3.2. Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο Νεολαίας  

Βάσει της Λευκής Βίβλου, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέσπισε τον Ιούνιο του 2002 ένα νέο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της Νεολαίας. Αργότερα, το Νοέµβριο του 2005, το πλαίσιο συνεργασίας αναβαθµίστηκε και έγινε το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο Νεολαίας. Στην εαρινή σύνοδο κορυφής του Μαρτίου 2005, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας, εστιάζοντας εκ νέου στην ανάπτυξη και την απασχόληση της νεολαίας. Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία αποτελεί µέσο πολιτικής για µια πιο ενοποιηµένη και συνεκτική προσέγγιση στα θέµατα της νεολαίας και ανάµεσα στους στόχους του είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, η κινητικότητα, η ένταξη των νέων της Ευρώπης στην αγορά εργασίας και η κοινωνική 
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ένταξη, καθώς επίσης και η διευκόλυνση της συνύπαρξης της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής των νέων.  Μετά την υιοθέτηση του Συµφώνου, η Επιτροπή ενέκρινε µια ανακοίνωση στην οποία παρουσίαζε τις προτάσεις της προκειµένου να επιτευχθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή του συµφώνου. Η Επιτροπή, µέσω της ανακοίνωσής της, τασσόταν υπέρ της ενσωµάτωσης των στόχων του Συµφώνου στις ευρωπαϊκές στρατηγικές της πολιτικής για την απασχόληση και στο πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» και αναφέρει τις ευρωπαϊκές δράσεις και προγράµµατα που θα µπορούσαν να υποστηρίξουν τους στόχους που είχαν τεθεί στο Σύµφωνο. και οι σχετικές δράσεις σε αυτούς τους τοµείς πρόκειται να θεσπιστούν το 2010 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, της Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και του Προγράµµατος Εργασίας 2010. 

 

4.3.3. «Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάµωση. Μια ανανεωµένη ανοιχτή µέθοδος συντονισµού για την αντιµετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της νεολαίας» 

Το Φεβρουάριο του 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε ακρόαση για τους νέους στο πλαίσιο του διαρθρωµένου διαλόγου, πραγµατοποιώντας συζητήσεις µε χιλιάδες νέων σε όλη την Ευρώπη, διοργανώθηκαν συναντήσεις µε το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας όπως και µε Εθνικά Συµβούλια Νεολαίας, συµβάλλοντας µε τη φωνή τους στην αξιολόγηση της πολιτικής νεολαίας και των προγραµµάτων και δράσεων που είχαν λάβει χώρα µέχρι τότε. Επιπλέον, και τα κράτη µέλη κλήθηκαν να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά µε το ισχύον πλαίσιο για τις πιθανές µελλοντικές ενέργειες που θα µπορούσαν να γίνουν για τη βελτίωση των πολιτικών νεολαίας.  Η αξιολόγηση των απαντήσεων των φορέων που έλαβαν µέρος στον ανοιχτό αυτό διάλογο, έδειξε πως «η Λευκή Βίβλος για τη Νεολαία θεωρείται κατάλληλο εργαλείο για συνεργασία και οι προτεραιότητες της εξακολουθούν να είναι επίκαιρες. Το πλαίσιο αυτό έχει εµπνεύσει νοµοθεσία ή στρατηγικές 
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για τους νέους σε εθνικό επίπεδο124». Εκτός της Λευκής Βίβλου, αξιολογήθηκε και το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο Νεολαίας το οποίο κρίθηκε πως ενίσχυσε το ρόλο της νεολαίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκπαίδευση και την απασχόληση, ενώ, παράλληλα, ενίσχυσε την πρόοδο στους τοµείς της καταπολέµησης των διακρίσεων και της υγείας. Το πλαίσιο δράσεων που υφίστατο, κι έληγε το 2009, δεν αποδείχθηκε πάντοτε αποτελεσµατικό, ενώ χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκώς συντονισµένο να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις. Η ανάγκη για περαιτέρω επένδυση στη νεολαία και για ενδυνάµωση αυτής απέναντι στις προκλήσεις, οδήγησε στην κατάρτιση µιας ακόµα πιο συνεκτικής και αποτελεσµατικής στρατηγικής για τη Νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Ανακοίνωση (2009) 200, η Επιτροπή πρότεινε προς το Συµβούλιο, το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, µια νέα στρατηγική µε τρεις αλληλένδετους στόχους. Οι στόχοι αυτή είναι αλληλένδετοι µε τους στόχους που τέθηκαν στην αναθεωρηµένη, από το 2008, κοινωνική ατζέντα125.  Οι στόχοι της Νέας Στρατηγικής για τη Νεολαία αφορούν στη δηµιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους στην εκπαίδευση και την απασχόληση, στη βελτίωση της πρόσβασης και πλήρης συµµετοχή όλων των νέων στην κοινωνία και στην προαγωγή της αµοιβαίας αλληλεγγύης µεταξύ της κοινωνίας και των νέων. «Στο πλαίσιο κάθε στόχου, προτείνονται δύο έως τρεις «τοµείς δράσης» µε επιµέρους στόχους για τα πρώτα τρία έτη, 2010-

2012. Σε κάθε τοµέα υπάρχει ένας κατάλογος πιθανών ειδικών ενεργειών που µπορούν να υλοποιήσουν τα κράτη µέλη και/ή η Επιτροπή. Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που αντιµετωπίζουν οι σηµερινοί νέοι θα αξιολογούνται σε τακτική βάση και θα ταξινοµούνται κατά σειρά προτεραιότητας ανά τριετία για να διασφαλίζεται ότι υπάρχει ευελιξία και ότι οι τοµείς δράσης αντανακλούν τις µεταβαλλόµενες ανάγκες των νεότερων γενιών. Είναι επίσης δυνατόν να γίνουν προσαρµογές αφότου οριστεί η συνέχεια που θα δοθεί στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση µετά το 2010»126.  

                                                 
124 COM(2009) 200 τελικό, 27.04.2009, Βρυξέλλες, σελ. 3 
125 COM(2008) 412 τελικό, 02.07.2008, Βρυξέλλες. 
126 COM(2009) 200 τελικό, 27.04.2009, Βρυξέλλες, σελ. 5 
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Οι δράσεις που αφορούν στον πρώτο στόχο, τη δηµιουργία ευκαιριών για νέους, εστιάζουν στους τοµείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της δηµιουργικότητας και επιχειρηµατικότητας. Οι τοµείς δράσεων του δεύτερου στόχου, της πρόσβασης και πλήρους συµµετοχής των νέων στην κοινωνία, αφορούν στον αθλητισµό και την υγεία, τη συµµετοχή, την κοινωνική ένταξη, τον εθελοντισµό και τους νέους και τον κόσµο. Ο τρίτος στόχος, αφορά στον τοµέα της διοργάνωσης δραστηριοτήτων για νέους και περιλαµβάνει εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα διαχειρίζονται επαγγελµατίες ή εθελοντές διοργανωτές στο πλαίσιο ενεργειών και δράσεων διάφορων φορέων που ασχολούνται µε τη νεολαία127.  Η Νέα Στρατηγική για τη Νεολαία, εκτός των στόχων και των δράσεων που λαµβάνει, προτρέπει και τα κράτη- µέλη να κινηθούν ενεργά προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των θεσµών και των πολιτικών που αφορούν στη νεολαία. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται πως θα πρέπει να ακολουθηθεί διατοµεακή πολιτική σε εθνικό επίπεδο, συνδυάζοντας τις πολιτικές νεολαίας µε πολιτικές ισότητας, οικογένειας, απασχόλησης, στέγασης και υγειονοµικής περίθαλψης. Σύµφωνα µε τις προτάσεις της Επιτροπής, «τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα να εφαρµόσουν σε εθνικό επίπεδο τη χάραξη διατοµεακής πολιτικής. Η διατοµεακή συνεργασία πρέπει επίσης να αναπτυχθεί µε τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, οι οποίοι διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των στρατηγικών για τη νεολαία. Το Συµβούλιο θα µπορούσε να εξετάσει το ενδεχόµενο να θεσπίσει τη συνεργασία µεταξύ των διαφόρων σχηµατισµών του Συµβουλίου και η Επιτροπή θα ενισχύει τον εσωτερικό συντονισµό µέσω διυπηρεσιακών οµάδων. Προσοχή θα δοθεί στην αποφυγή της επικάλυψης µε υπάρχοντες µηχανισµούς. Απαιτείται επίσης βελτίωση των γνώσεων και αποτελεσµατική διάδοση των βέλτιστων πρακτικών128».  

                                                 
127 Σύµφωνα µε το κείµενο της Νέας Στρατηγικής σε συνεργασία µε τις οικογένειες και άλλους επαγγελµατίες, οι διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους µπορούν να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση της ανεργίας, της σχολικής αποτυχίας και του κοινωνικού αποκλεισµού, αλλά και να παρέχουν ψυχαγωγία στον ελεύθερο χρόνο. Η διοργάνωση τέτοιων δραστηριοτήτων µπορεί επίσης να βελτιώσει τις δεξιότητες και να βοηθήσει στη µετάβαση από τη εφηβεία στην ενηλικίωση. Μολονότι η εργασία αυτή δεν είναι «επίσηµη», πρέπει να καταστεί περισσότερο επαγγελµατική. Η διοργάνωση δραστηριοτήτων για νέους συµβάλλει σε όλους τους τοµείς δράσης και στους καθορισµένους στόχους τους. 
 
128 COM(2009) 200 τελικό, 27.04.2009, Βρυξέλλες, σελ. 14 
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Οι προτάσεις της Επιτροπής, στο πλαίσιο της Νέας Στρατηγικής, δίνουν έµφαση στο διάλογο µε τους νέους, στην απλούστευση των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων για τη Νεολαία, στην χάραξη τεκµηριωµένων πολιτικών νεολαίας και στην εφαρµογή αυτών από τα κράτη µέλη, ενώ βάση δίνεται και στην ανάγκη για στενότερη και εποικοδοµητικότερη συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των άλλων θεσµικών οργάνων της Ε.Ε, καθώς επίσης και µε άλλους διεθνείς οργανισµούς, όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης. Η Νέα Στρατηγική για τη Νεολαία φαίνεται πως έχει αντιληφθεί τα κενά στις πολιτικές του παρελθόντος και έχει αντιληφθεί τις προκλήσεις που οι νέοι αντιµετωπίζουν σήµερα. Η δέσµη προτάσεων της Επιτροπής αποτελεί ένα γερό θεµέλιο επί της οποίας θα δοµηθούν οι δράσεις της Ένωσης τα επόµενα χρόνια. Γεγονός είναι πως, αν και η Λευκή Βίβλος έχει αξιολογηθεί ως αποτελεσµατικό εργαλείο για τις πολιτικές νεολαίας, η ανάγκη για µια ανανεωµένη και σύγχρονη προσέγγιση της νεολαίας είναι φανερή, και µια νέα Λευκή Βίβλος ίσως να αποτελούσε ισχυρότερο και αποτελεσµατικότερο εργαλείο για τα νοµοπαρασκευαστικά όργανα της Ε.Ε και για τα ίδια τα κράτη-µέλη.  

 

4.4. Προγράµµατα Νεολαίας 

4.4.1. Το πρόγραµµα «Νεολαία 2000-2006»  

Το 1988 θεσπίστηκε το πρόγραµµα «Νεολαία για την Ευρώπη» προκειµένου να προωθήσει τις ανταλλαγές νέων. Το 1996 η Επιτροπή πρότεινε επιπροσθέτως ένα κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για µια Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία νέων. Και τα δύο προγράµµατα συγχωνεύθηκαν το 2000 στο κοινοτικό πρόγραµµα «Νεολαία» (2000–

2006)129». Το πρόγραµµα αυτό συµπληρώθηκε µε άλλες δράσεις όπως οι «Πρωτοβουλίες για τη Νεολαία», που αποσκοπούσαν στην υποστήριξη καινοτόµων και δηµιουργικών σχεδίων που έχουν ως στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης νέων, οι «Κοινές δράσεις» µε τα προγράµµατα 

                                                 
129 Πληροφορίες και αρχειακό υλικό σχετικά µε το πρόγραµµα «Νεολαία 2000-2006» υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/youth/archive/program/index_en.html 
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Σωκράτης και Leonardο Da Vinci καθώς και τα «Συνοδευτικά µέτρα». Επίσης ενισχύθηκε η συνεργασία µε τρίτες χώρες, συγκεκριµένα µέσω του Ευρωµεσογειακού προγράµµατος για τη Νεολαία I, το οποίο απευθύνεται στους νέους σε 31 συµµετέχουσες χώρες — στα 25 κράτη µέλη καθώς και στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία και την Τουρκία. Το πρόγραµµα για τη Νεολαία περιελάµβανε επίσης τη συνεργασία µε χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών και τη Λατινική Αµερική. 

4.4.2. Το πρόγραµµα «Νεολαία σε δράση 2007-2013» 

Σε συνέχεια του προγράµµατος «Νεολαίας» εγκρίθηκε τον Νοέµβριο του 2006 µε την απόφαση 1719/2006/ΕΚ το πρόγραµµα «Νεολαία σε ∆ράση(2007–2013)130» , το οποίο στόχευε στην προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών, στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης και την προαγωγή της ανεκτικότητας µεταξύ των νέων προκειµένου να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στους στόχους που τέθηκαν περιλήφθηκε και η ενθάρρυνση της αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των νέων από διάφορες χώρες και η προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα των πολιτικών για τους νέους. Η στόχοι τέθηκαν µε βάση τη Λευκή Βίβλο «Μια νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή Νεολαία» και η επίτευξή τους θα γινόταν µέσω πέντε δράσεων που περιελάµβαναν, µεταξύ άλλων, δράσεις σχετικές µε την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, δράσεις σχετικές µε την ανταλλαγή νέων και δράσεις σχετικές µε την πολιτική συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας µεταξύ των κρατών-µελών και αρµόδιων φορέων και οργανώσεων. Το πρόγραµµα "Νεολαία σε ∆ράση (2007-2013)131" αποτελεί το χρηµατοδοτικό όργανο στον τοµέα νεολαίας που στηρίζει οικονοµικά τις πολιτικές που έχουν προωθηθεί στον τοµέα νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Μέσω του προγράµµατος επιδιώκεται 
                                                 
130 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 17/14/2006 ΕΚ, 
15.11.2006, Βρυξέλλες. Ηλεκτρονική πηγή: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_327/l_32720061124en00300044.pdf . 
131 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα «Νεολαία σε ∆ράση 2007-2013» είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/about_youth_en.php . 
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και η καλύτερη διαχείριση των πηγών χρηµατοδότησης που προσφέρονται από τα διαρθρωτικά ταµεία, και ιδιαιτέρως εκείνα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.  Το «Νεολαία σε ∆ράση» απευθύνεται σε νέους ηλικίας 15-28 (σε µερικές περιπτώσεις 13-30), και ως στόχο έχει να ενισχύσει την αίσθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, της αλληλεγγύης και της ανοχής µεταξύ των νέων Ευρωπαίων. Επιπλέον, µέσω του προγράµµατος γίνεται προσπάθεια να να εµπλακεί η ευρωπαϊκή νεολαία πιο ενεργά στη διαµόρφωση του µέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συµµετάσχει δυναµικά στη δηµοκρατική ζωή της Ένωσης. Τα µέσα προκειµένου να επιτευχθούν τα παραπάνω περιλαµβάνουν δράσεις που προωθούν το διαπολιτισµικό διάλογο µεταξύ των νέων, δράσεις κατά του κοινωνικού αποκλεισµού των νέων, δράσεις ενίσχυσης της κινητικότητας, στοχεύοντας έτσι στο να επεκτείνουν οι νέοι τους ορίζοντές τους. Επιπλέον, µέσω των δράσεων αυτών οι νέοι θα εφοδιαστούν µε εµπειρίες που ζωής, πολύτιµες για την καθηµερινή, εκπαιδευτική, εργασιακή και κοινωνική συµπεριφορά τους.  Για το πρόγραµµα «Νεολαία σε ∆ράση», ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός φτάνει τα  885€ εκατοµµύρια ευρώ, διαθέσιµα για µια επταετία (2007-2013), αυξηµένος σε σχέση µε αντίστοιχα προγράµµατα του παρελθόντος132. Η χρηµατοδότηση, µέσω του προγράµµατος, γίνεται µέσω δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται επί πέντε ενεργειών. Η πρώτη ενέργεια, µε τον τίτλο «Η νεολαία για την Ευρώπη», ενθαρρύνει την ενεργή συµµετοχή των νέων στη δηµοκρατική ζωή µέσω ανταλλαγών και άλλων πρωτοβουλιών. Η δεύτερη ενέργεια, υπό τον τίτλο «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία», σκοπό έχει να βοηθήσει τους νέους για να αναπτύξουν την αίσθηση 
                                                 
132 Το διάστηµα 2007-2013, η ΕΕ διέθεσε 7 δις ευρώ περίπου για τη δια βίου µάθηση. Πρόκειται, κυρίως, για τα εξής προγράµµατα: 
Leonardo da Vinci: χρηµατοδοτεί την επαγγελµατική κατάρτιση, ιδίως την πρόσληψη νέων εργαζοµένων και εκπαιδευτών από επιχειρήσεις εκτός της χώρας τους, και σχέδια συνεργασίας που συνδέουν τα ιδρύµατα επαγγελµατικής κατάρτισης µε τις επιχειρήσεις. 
Erasmus: χρηµατοδοτεί την κινητικότητα των φοιτητών και τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων. Από το 1987 που λειτούργησε για πρώτη φορά, 1,5 εκατοµµύρια φοιτητές επωφελήθηκαν από το πρόγραµµα αυτό. Ένα πιο πρόσφατο πρόγραµµα, το Erasmus 
Mundus, δίνει σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και ακαδηµαϊκούς απ’ όλον τον κόσµο τη δυνατότητα να αποκτήσουν πτυχίο Master µετά από σπουδές που διοργανώνουν από κοινού τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά πανεπιστήµια. 
Grundtvig: χρηµατοδοτεί προγράµµατα επιµόρφωσης ενηλίκων, ιδίως διακρατικές συνεργασίες, δίκτυα και κινητικότητα. 
Comenius: χρηµατοδοτεί τη συνεργασία µεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών. 
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αλληλεγγύης τους δουλεύοντας σε κάποιο από τα εθελοντικά προγράµµατα που διοργανώνονται στο εξωτερικό. «Η νεολαία στον Κόσµο», η τρίτη ενέργεια,  προωθεί τις συνεργασίες και τις ανταλλαγές µεταξύ των νέων και Οργανώσεων που ασχολούνται µε τη Νεολαία διεθνώς και στόχο έχει να συµβάλλει στη συνύπαρξη των νέων και στη σταθερότητα στα σύνορα της διευρυµένης Ε.Ε. Η τέταρτη ενέργεια, µε τίτλο «Υποστηρικτικά Μέτρα για τη Νεολαία», υποστηρίζει τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της Νεολαίας, µέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή εµπειριών και καλών πρακτικών και τους ωθεί στην σύµπραξη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συµβάλλοντας στη βελτίωση  της ποιότητας των δραστηριοτήτων τους. Τέλος, η πέµπτη ενέργεια, µε τίτλο «Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της Νεολαίας» στοχεύει στην προαγωγής της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας, ενθαρρύνοντας τη θέσπιση ενός δοµηµένου διαλόγου µεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και των νέων.  

4.5. Συµπέρασµα Πολιτικές και προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά κατά την τελευταία πενταετία, έχουν ωφελήσει  περισσότερο από 1.6 εκατοµµύριο νέους, οι οποίοι συµµετείχαν στις ανταλλαγές νεολαίας, στις εθελοντικές δραστηριότητες και σε προγράµµατα κατάρτισης. Ο αντίκτυπος των παραπάνω προγραµµάτων στην εργασία των νέων είναι µεγάλος, δεδοµένου ότι οι νέοι, εργαζόµενοι και µη, καθώς και οι ενώσεις Νεολαίας που συµµετέχουν στις δράσεις που υποστηρίζονται από αυτά τα προγράµµατα, δρουν πολλαπλασιαστικά, δηµιουργώντας τόσο προσωπικά άµεσα και έµµεσα οφέλη, όσο και κοινωνικά οφέλη. Επιπλέον, δηµιουργείται ένα καλά δοµηµένο δίκτυο νέων, το οποίο λειτουργεί σε συνέχεια, εφοδιάζοντας µε συνεχή ροή νέων τις οργανώσεις νεολαίας και τους συµµετέχοντες στα προγράµµατα νεολαίας. Η συµµετοχή σε προγράµµατα νεολαίας, και κυρίως εκείνα του εθελοντισµού όπου οι συµµετέχοντες εργάζονται ή απασχολούνται, επηρεάζει και την εργασιακή και επαγγελµατική συµπεριφορά των νέων, καθώς οι εργασιακές εµπειρίες που αποκοµίζουν συµβάλλουν στη δηµιουργία προσδοκιών και στόχων για την επαγγελµατική σταδιοδροµία τους.  
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Κεφάλαιο 5 

Η ∆ιάκριση λόγω ηλικίας στην Ελλάδα: 

Πολιτικές Νεολαίας και Νοµοθεσία 
 

5.1. Εισαγωγικά Τα 2,5 εκατοµµύρια νέων, µεταξύ 15 και 29 ετών, που διαµένουν στην Ελλάδα αποτελούν ένα κοµµάτι της χώρας που συνεχώς έρχεται αντιµέτωπο µε νέες προκλήσεις, τόσο στο εσωτερικό και στο διεθνές περιβάλλον, ιδιαίτερα σε θέµατα που αφορούν την εργασία και την εκπαίδευση. Οι συνεχείς µεταβολές των κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό µιας χώρας, τείνουν να έχουν τις περισσότερες και µεγαλύτερες επιπτώσεις στη νεολαία. Οι αλλαγές αυτές είτε έχουν επίπτωση άµεσα είτε έµµεσα, και µπορεί να εφαρµόζονται βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα, αλλά είναι γεγονός πως οι νέοι είναι η περισσότερο ευαίσθητη κοινωνική οµάδα που έχει ανάγκη να εφοδιαστεί απέναντι στις προκλήσεις αυτές. Οι εκάστοτε εθνικές πολιτικές νεολαίας, συνήθως, παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια στους νέους για να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις και να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της γενιάς τους, και τυχόν έλλειψη ή ανεπάρκεια αυτών δηµιουργεί άµεσο πρόβληµα στην ευαίσθητη αυτή κοινωνική οµάδα και έχει αντίκτυπο και στην υπόλοιπη κοινωνία, τόσο σε άµεσο, όσο και σε έµµεσο χρονικό διάστηµα. 

5.2. Οι πολιτικές Νεολαίας στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, η έλλειψη τέτοιων πολιτικών είναι εµφανής. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που προηγήθηκε της εργασίας, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι απουσιάζει στην Ελλάδα µια σοβαρή, αξιόπιστη και έγκυρη ετήσια αναφορά στον Τοµέα της Νεολαίας από ένα ανεξάρτητο φορέα. Αυτό  δηµιούργησε µια πρόσθετη δυσκολία, µιας και δεν υπήρχε µια επίσηµη πηγή άντλησης πληροφοριών για τα θέµατα της Νεολαίας στην Ελλάδα. Το κενό αυτό καλύφθηκε µόλις πριν ένα µήνα, όταν παρουσιάστηκε, µετά από χρόνια, 
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η Ετήσια Αναφορά Για τη Νεολαία, από τον ΜΚΟ “YouthNet Hellas”133. Εκτός της καταγραφής των θεσµών που αφορούν στην Νεολαία, η ανάγκη για µια καταγραφή των ζητηµάτων που απασχολούν τη νεολαία στην Ελλάδα σήµερα, και µάλιστα πρωτίστως υπό τη διάσταση της εκπαίδευσης και της εργασίας, είναι παραπάνω από επιτακτική. Η έλλειψη συγκροτηµένων πολιτικών για την νεολαία τις τελευταίες δεκαετίες έχει οξύνει τις αντιθέσεις µεταξύ των νέων και κοινωνικών θεσµών, όπως η εργασία.  Ο αρµόδιος και υπεύθυνος φορέας πολιτικής για τη Νεολαία είναι η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, θεσµός που θα εξεταστεί σε επόµενο κεφάλαιο. Επιπλέον, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και στο πλαίσιο των πολιτικών Νεολαίας στην Ελλάδα, µια σειρά άλλων θεσµών λειτουργούν, χωρίς όµως να είναι δυνατόν να γίνει µια συνολική γενική αποτίµηση για την αποτελεσµατικότητα αυτών, καθώς δεν απευθύνονται πάντα στο ίδιο κοµµάτι της Νεολαίας. Παραδείγµατα τέτοιων θεσµών αποτελεί το Ινστιτούτο Νεολαίας, τα Τοπικά Συµβούλια Νέων, Η Βουλή των Εφήβων, το Παρατηρητήριο για τα Παιδιά κ.α.   Παρά το γεγονός πως υπάρχουν θεσµοί εκπροσώπησης της νεολαίας, δεν υπάρχει κάποιος νόµος που να καθιερώνει ένα ελάχιστο επίπεδο συµµετοχής των νέων στους κρατικούς και δηµόσιους οργανισµούς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 55 του Συντάγµατος της Ελλάδας, για να εκλεγεί κάποιος ως µέλος του Κοινοβουλίου, πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης, να µην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα και να έχει συµπληρώσει το 25ο έτος ηλικίας κατά την ηµέρα των εκλογών. Η θέσπιση του συγκεκριµένου ορίου ηλικίας, αποτελεί διάκριση λόγω ηλικίας, µε βάση τις προηγούµενες διατάξεις της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει µέχρι στιγµής κάποια καταγγελία της συγκεκριµένης διάκρισης προς το Συνήγορο του Πολίτη σχετικά µε την κατάργηση του συγκεκριµένου ορίου. Η ύπαρξη όµως του κατώτατου αυτού ορίου για την εκλογή στο βουλευτικό αξίωµα, αποκλείει και εµποδίζει την ενεργή συµµετοχή ενός σηµαντικού µέρους του πληθυσµού στις δηµοκρατικές διαδικασίες, καθώς δεν επιτρέπει στη νεολαία, όπως ορίστηκε 
                                                 
133 ∆ίκτυο Νέων Ελλάδας/ Youthnet Hellas, «Η Ετήσια Αναφορά 2009 του Youthnet Hellas” Τοµέας της Νεολαίας στην Ελλάδα, Έκδοση του ∆ικτύου Νέων Ελλάδας/ Youthnet Hellas, Σεπτέµβριος 2010, Περισσότερες πληροφορίες για το ∆ίκτυο Νέων Ελλάδας, καθώς και το πλήρες κείµενο της Ετήσιας Αναφοράς υπάρχουν στην επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα του ΜΚΟ: http://youthnet.gr/ 
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στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας µέχρι τα 24 έτη, να λάβει µέρος στο πιο σηµαντικό θεσµό εκπροσώπησης των πολιτών.   

 

5.2.1. Το νοµοθετικό πλαίσιο των πολιτικών Νεολαίας στην Ελλάδα. Το νοµοθετικό πλαίσιο, µε βάση το οποίο αναπτύσσονται πολιτικές και µέτρα για τους νέους,  αντλεί πηγές από διατάξεις του Συντάγµατος και σχετική νοµοθεσία. Ωστόσο, είναι φανερό πως η σχετική νοµοθεσία για τη νεολαία και τα προβλήµατα που την απασχολούν παρουσιάζει αρκετές ελλείψεις. Τις ελλείψεις αυτές καλύπτει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία, η οποία, κυρίως µε οδηγίες, φροντίζει να εγκαθιδρύσει ένα γενικό πλαίσιο εντός του οποίου θα προστατεύονται οι νέοι της Ευρώπης.  

5.2.1.1. Οι σχετικές µε τη Νεολαία διατάξεις του Συντάγµατος Στην Ελλάδα οι διατάξεις που κάνουν αναφορά στους νέους, και προέρχονται από εθνικά νοµοπαρασκευαστικά σώµατα, απαντώνται κυρίως στο κείµενο του Συντάγµατος, αλλά και σε σχετικές µε την εκπαίδευση, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό και την εργασία νοµοθετικές πράξεις. Στο Ελληνικό Σύνταγµα αναφορά στους νέους γίνεται αρχικά, στο Άρθρο 16, µε έµµεσο τρόπο, καθώς το άρθρο αφορά στην εκπαίδευση και ορίζει το ρόλο του κράτους στην πνευµατική, επαγγελµατικής, ηθική και φυσική ανάπτυξη των νέων. Επιπλέον, θέτει ως στόχο να µεταµορφώσει τους νέους σε «ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες»134.  Άµεση αναφορά στους νέους γίνεται στο Άρθρο 

21 του Συντάγµατος, το οποίο αναφέρεται στην υποχρέωση του κράτους να λαµβάνει µέτρα που διασφαλίζουν την καλή υγεία των νέων και την προστασία αυτών135.  

5.2.1.2. Νοµοθεσία σχετικά µε θεσµούς που αφορούν την Νεολαία στην Ελλάδα Σε ό,τι αφορά την ελληνική νοµοθεσία, αυτή κινείται κυρίως γύρω από γενικά θέµατα που αφορούν τους νέους, όπως νοµοθεσία σχετικά µε την εκπαίδευση, ή αφορά στη θέσπιση θεσµών που αφορούν τους νέους, όπως 

                                                 
134 Σύνταγµα της Ελλάδος, Άρθρο 16, §2 « Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». 

135 Σύνταγµα της Ελλάδος, Άρθρο 21, §3, «Το Κράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά µέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων». 
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το Παρατηρητήριο για τη Επιχειρηµατικότητα, τα Τοπικά Συµβούλια Νέων κ.α. Παραδείγµατα νοµοθεσίας σχετικής µε ζητήµατα νεολαίας αποτελούν οι νόµοι 
3443/2006 και 3577/2007 που διέπουν τη λειτουργία και τις δράσεις των Τοπικών Συµβουλίων Νέων, ο νόµος 2413/1996, ο οποίος αφορά στην διαπολιτισµική εκπαίδευση, ο νόµος 3478/2009 που δηµιουργεί ένα µητρώο Αρίστων που καθορίζει την επιβράβευση των άριστων µαθητών και φοιτητών και επανακαθορίζει τη διαδικασία εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση των αθλητών που έχουν διακριθεί και µια σειρά νοµοθετικών διατάξεων για την επιχειρηµατικότητα των νέων, όπως ο νόµος 2672/2009 για την αναβάθµιση των Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηµατικότητας και την ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας. 

 

5.3. Ελληνική Νοµοθεσία κατά των διακρίσεων. 

5.3.1. ∆ιατάξεις του Συντάγµατος κατά των διακρίσεων. Στο άρθρο 2 του Συντάγµατος, όπου αναφέρεται πως, «ο σεβασµός και η προστασία του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας» και στο άρθρο 5§1 «καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη» αποτελούν συνταγµατικά καθιερωµένα δικαιώµατα των νέων σήµερα, και ερµηνευτικά µπορούν να στηρίξουν τη αρχή της µη διάκρισης λόγω ηλικίας, σε ότι αφορά την πρόσβαση αυτών στην εργασία. Ακόµα, το άρθρο 4§1 και 
4§2, κάνει άµεση και ρητή αναφορά στις διακρίσεις και εγγυάται την απαγόρευση των διακρίσεων, ορίζοντας ότι όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, πλην εξαιρέσεων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο. 
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5.3.2. Ο Νόµος 3304/2005 Τον Ιανουάριο του 2005, µε ενιαίο νοµοθέτηµα, το νόµο 3304/2005136, έγινε η ενσωµάτωση των δύο κοινοτικών Οδηγιών που απαγόρευαν τη διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Το κείµενο της ενσωµάτωσης δεν προσθέτει επιπλέον στοιχεία στο πλαίσιο και το περιεχόµενο των Οδηγιών, αλλά συνιστά κυρίως µια απλή µετάφραση των σχετικών διατάξεων των Οδηγιών. «Έτσι, όµως, µεταφέρεται στην πράξη αυτούσιο σχεδόν το βάρος της εξειδίκευσης των θεσµικών για την ελληνική έννοµη τάξη καινοτοµιών στα εθνικά όργανα εφαρµογής των ρυθµίσεων, ενώ ο Έλληνας νοµοθέτης αποδείχτηκε ιδιαιτέρως φειδωλός έναντι των πληθυσµιακών οµάδων που υφίστανται διακρίσεις περιοριζόµενος στη θέσπιση ενός ελάχιστους µόνον πεδίου προστασίας, όπως αυτό καθορίστηκε 
(ή και επιβλήθηκε) από τον κοινοτικό νοµοθέτη137». Οι φορείς που καθορίστηκαν για διαµεσολαβητική δράση σε περιπτώσεις διακρίσεων, µε βάσεις τις διατάξεις του νόµου 3304/2005, απαρτίζονται από τρεις θεσµούς ελεγκτικών µηχανισµών πρόκειται για το Συνήγορο του Πολίτη138, την Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης139 και το Σώµα 

                                                 
136 Ο νόµος δηµοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις 27 Ιανουαρίου 
2005( ΦΕΚ 16/27.1.2005, τεύχος Α). Ηλεκτρονική Πηγή : http://www.synigoros.gr/docs/N3304.pdf 
137 Μάρκου Σταυρούλα, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή µε θέµα «Το άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πλαίσιο κατοχύρωσης της αρχής της µη διάκρισης στην ευρωπαϊκή έννοµη τάξη» (2008), σελ.215. 
138 Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι Ανεξάρτητη Αρχή. Ιδρύθηκε µε το Νόµο 2477/97 και ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου 1998. Το νοµοθετικό πλαίσιο της λειτουργίας του ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3094/03. Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατοµικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δηµόσιων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώµατα ή προσβάλλουν νόµιµα συµφέροντα φυσικών ή νοµικών προσώπων και παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν. Ερευνά επίσης ενέργειες ή παραλείψεις της δηµόσιας διοίκησης και ιδιωτών που παραβιάζουν τα δικαιώµατα του παιδιού. Αποστολή του είναι η διαµεσολάβηση µεταξύ των πολιτών και των δηµόσιων υπηρεσιών µε σκοπό την προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας καθώς επίσης, και η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη δράση του Συνηγόρου του Πολίτη είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική σελίδα: http://www.synigoros.gr/ . 
139 Η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης συνίσταται στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης. Ως αρµοδιότητες έχει να εποπτεύει την προσπάθεια συµφιλίωσης σε περίπτωση καταγγελίας για παράβαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, να διατυπώνει πόρισµα σε περίπτωση που αποτυγχάνει η συµφιλιωτική δράση, να διατυπώνει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήµατος, γνώµη ως προς την ερµηνεία του νόµου 3304/2005 και να συντάσσει εκθέσεις για την εφαρµογή και την προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων : 
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Επιθεώρησης Εργασίας140. Σε περιπτώσεις που η παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης γίνεται από δηµόσιες υπηρεσίες αρµόδιος φορέας για τη διαµεσολάβηση είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, ενώ, όταν πρόκειται για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, αρµόδια είναι η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης. Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας είναι ο αρµόδιος φορέας διαµεσολάβησης σε περιπτώσεις που αφορούν σε παραβίαση της αρχής στην εργασία και την απασχόληση και έχουν διαπραχθεί από φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα, εκτός των δηµοσίων υπηρεσιών.  Ο ελληνικός νόµος 3304/2005, και ειδικά οι διατάξεις για τους φορείς διαµεσολάβησης, απετέλεσαν πεδίο προβληµατισµού, καταλήγοντας στην υποβολή αιτιολογηµένης γνώµης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα και άλλα 13 κράτη-µέλη. Η αιτιολογηµένη αυτή γνώµη αφορούσε στην ορθή ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, όπου, για την ελληνική περίπτωση, «ο ορισµός της παρενόχλησης στον ελληνικό νόµο κρίθηκε προβληµατικός ως γενικόλογος, διότι δεν παρέχει την απαιτούµενη ασφάλεια δικαίου καθώς στη σχετική διάταξη ορίζεται ότι κατά την εξειδίκευση της έννοιας της παρενόχλησης, λαµβάνονται υπόψη και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη141». 

5.3.3. Άλλη ελληνική νοµοθεσία σχετική µε διακρίσεις και την απαγόρευση και καταπολέµηση αυτών. Μέχρι την έκδοση του νόµου 3304/2005 που αφορούσε την ενσωµάτωση των κοινοτικών Οδηγιών κατά διάφορων µορφών διακρίσεων 

                                                                                                                                            
http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%
97.aspx . 
140 Το Σ.ΕΠ.Ε. είναι υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και έχει ως έργο την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη των περιπτώσεων παράβασης της εργατικής νοµοθεσίας και παράνοµης απασχόλησης, καθώς και την έρευνα για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων, την παροχή πληροφοριών και υποδείξεων για την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας. Αρµοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε. είναι να ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, να προβαίνει σε ελέγχους, µετρήσεις, δειγµατοληψίες και έρευνες για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, να ερευνά τα αίτια των θανατηφόρων και σοβαρών εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών, να εξετάζει τις υποβαλλόµενες καταγγελίες και αιτήµατα εργαζοµένων, να επιβάλλει στους παραβάτες διοικητικές κυρώσεις ή να προσφεύγει στη δικαιοσύνη για επιβολή ποινικών κυρώσεων και να παρεµβαίνει συµφιλιωτικά για την επίλυση των ατοµικών ή συλλογικών διαφορών εργασίας. 
http://www.minpress.gr/minpress/index/information/diafimistikes_ekstrateies_dimosioy/diafimi
stikes_ekstrateies_dimosioy-sepe.htm . 
141 Μάρκου Σταυρούλα, ό. π., σελ.220. 
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στην εργασία και την απασχόληση, η ελληνική νοµοθεσία κατά των διακρίσεων, πέραν των διατάξεων του Συντάγµατος, δεν παρουσίαζε ιδιαίτερα µεγάλο εύρος. Από τους πιο παλιούς νόµους περί διακρίσεων είναι ο Ν.929/79 «Περί κολασµού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις», στο οποίο αργότερα προστέθηκαν και διατάξεις που απαγόρευαν τις διακρίσεις λόγω θρησκεύµατος. Εκτός του παραπάνω νόµου, διατάξεις κατά των διακρίσεων έχουν περιληφθεί στον Κώδικα ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Ν. 3528/2007), στον Νόµο 2646/1998 για την παροχή κοινωνικής φροντίδας σε όλα τα άτοµα, χωρίς διακρίσεις, στο Νόµο 

2472/1997 σχετικά µε την συλλογή ατοµικών δεδοµένων και την επεξεργασία αυτών απαγορεύοντας όσα σχετίζονται µε τη φυλή ή το έθνος, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις.  

5.4. Νοµικές Υποθέσεις σχετικές µε τη διάκριση λόγω ηλικίας στην Ελλάδα. Υποθέσεις σχετικές τη διάκριση λόγω ηλικίας άρχισαν να παρουσιάζονται στα ελληνικά δικαστήρια µετά την ενσωµάτωση των κοινοτικών Οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ. Η διάκριση λόγω ηλικίας είναι γεγονός που απασχόλησε και τους συντάκτες των διατάξεων της 

2000/78/ΕΚ, καθώς ενέταξαν ειδικές διατάξεις για την διάκριση λόγω ηλικίας και τις εξαιρέσεις αυτής. Οι εθνικές έννοµες τάξεις έχουν πλήθος διατάξεων που ορίζουν την πρόσβαση και τους όρους εργασίας και απασχόλησης σε διάφορες βαθµίδες, ιδιαιτέρως του δηµοσίου τοµέα, και αναπόφευκτα µε την θέση σε ισχύ των διατάξεων της Οδηγίας, τέθηκαν ερωτήµατα σχετικά µε την ισχύ των εθνικών διατάξεων έναντι του κοινοτικού δικαίου. Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα της ελληνικής νοµολογίας σχετικά µε όρους και πρόσβαση σε εργασία διατάξεων που παραβιάζουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης µε βάση την ηλικία είναι η ηλικία εισαγωγής στη ∆ιπλωµατική Ακαδηµία του Υπουργείου Εξωτερικών και η ηλικία σχετικά µε διάφορες περιπτώσεις που αφορούν στον Κώδικα των ∆ικηγόρων. Για σχετικές υποθέσεις κλήθηκε να µεσολαβήσει ο Συνήγορος του Πολίτη, οποίος κατά το έτος 2009 εξέτασε, σε πλήθος πενηντατεσσάρων (54) καταγγελιών, επτά 
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καταγγελίες σχετικές µε τη διάκριση λόγω ηλικίας142, οι πέντε εκ των οποίων αφορούσαν σε παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης στον τοµέα της απασχόληση και οι δύο υποθέσεις αφορούσαν σε διακρίσεις στον τοµέα του επαγγελµατικού προσανατολισµού, της κατάρτισης, της επιµόρφωσης και της πρακτικής143. 

5.4.1. Υποθέσεις σχετικές µε τον Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά το έτος 2006, στον Συνήγορο του Πολίτη τέθηκε το ζήτηµα της θέσπισης ανώτατου ορίου ηλικίας 35 ετών σε προκηρύξεις διαγωνισµού για την πλήρωση οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθµό του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής και του επιστηµονικού προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, απασχόλησε την Αρχή και το ζήτηµα καθορισµού ανώτατου ορίου ηλικίας για το διορισµό προσωπικού στον ∆ιπλωµατικό Κλάδο (37 ετών) και στον Κλάδο ∆ιοικητικής, Λογιστικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης (35 ετών). Η παραπάνω θέσπιση ορίου ηλικίας προβλέπεται στον Οργανισµό του Υπουργείου Εξωτερικών144. Ο Συνήγορος του Πολίτη, κατά τη διερεύνηση των σχετικών αναφορών, απευθύνθηκε προς τις αρµόδιες υπηρεσίες υπογραµµίζοντας, µεταξύ άλλων, ότι ενδεχόµενη έλλειψη ειδικής αιτιολογίας σχετικά µε την εισαγωγή ορίων ηλικίας θα συνιστούσε παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, λόγω ηλικίας. Παράλληλα, ζήτησε την εναρµόνιση των διατάξεων του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών µε τις προβλέψεις των σχετικών κοινοτικών Οδηγιών και του Νόµου 3304/2005. Το υπουργείο επικαλέστηκε παλαιότερη απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύµφωνα µε την οποία, λόγω του ειδικού καθεστώτος στο οποίο υπάγονται όλοι οι υπάλληλοί του (όπως ορίζει ο οργανισµός), «κατισχύουν οι διατάξεις του Οργανισµού κάθε άλλης έστω και µεταγενέστερης γενικής διάταξης».  Με αφορµή την κατάθεση, στις 29.03.07, στη Βουλή του σχεδίου νόµου 

«Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών», ο 
                                                 
142 Το πλήρες κείµενο της έκθεσης είναι διαθέσιµο στην ηλεκτρονική σελίδα: 
http://www.synigoros.gr/diakriseis/logoi_04.htm .  
143 Στις τέσσερις από τις επτά υποθέσεις που εξετάστηκαν διαπιστώθηκε διάκριση λόγω ηλικίας και παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης. 
144 Βλ σχετικά, άρθρο 66§1 περ. β΄ του νέου Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών. 
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Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στους Υπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών, καλώντας τους να µεριµνήσουν είτε προς την κατεύθυνση απάλειψης του ενιαίου για όλους τους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών θεσπιζόµενου στις διατάξεις του νέου Οργανισµού απόλυτου ανώτατου ορίου ηλικίας των 35 ετών, είτε προς την κατεύθυνση συµπερίληψης ειδικής αιτιολογίας από την οποία να προκύπτει ότι η θέσπιση συγκεκριµένου, κατά περίπτωση, ανώτατου ορίου ηλικίας. Ο νέος Κώδικας Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών145 (,), ωστόσο, περιλαµβάνει αυτούσια την κρίσιµη διάταξη της. Ο Συνήγορος του Πολίτη προέβη στη σύνταξη πορίσµατος. 

5.4.2. Υποθέσεις σχετικές µε τον Κώδικα των ∆ικηγόρων Με την θέση σε ισχύ του νόµου 3304/2005, από τις πρώτες υποθέσεις που αφορούσαν διάκριση λόγω ηλικίας και τέθηκαν προς µεσολάβηση στο Συνήγορο του Πολίτη ήταν σχετικά µε τις διατάξεις του Κώδικα των ∆ικηγόρων και την εγγραφή των ασκούµενων δικηγόρων στα βιβλία ∆ικηγορικών Συλλόγων. Κατά το 2005, ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη τέθηκε υπόθεση από πολίτη που επιθυµούσε να εξεταστεί η συµφωνία της αρχή της ίσης µεταχείρισης  και των διατάξεων του Κώδικα ∆ικηγόρων, οι οποίες θέτουν ανώτατο όριο ηλικίας για την εγγραφή πτυχιούχων Νοµικής στο βιβλίο ασκουµένων των ∆ικηγορικών Συλλόγων. Ο Συνήγορος του Πολίτη απεφάνθη πως θα πρέπει ο Κώδικας των ∆ικηγόρων και οι σχετικές διατάξεις να εξειδικευτούν περαιτέρω έτσι ώστε να εναρµονιστούν µε τις ελάχιστες απαιτούµενες από τον Νόµο 3304/2005 προϋποθέσεις, σύµφωνα µε διατάξεις του οποίου, είναι θεµιτή η διαφορετική µεταχείριση λόγω ηλικίας στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας. Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε έγγραφο προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και τον Πρόεδρο της ολοµέλειας των ∆ικηγορικών Συλλόγων, µε σκοπό να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές επί των διατάξεων προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να θεωρηθούν ως αντικείµενες στην αρχή της ίσης µεταχείρισης και ως ήδη καταργηθείσες146.  

                                                 
145 Ο νέος Κώδικας του Οργανισµού του Υπουργείου εξωτερικών τέθηκε σε ισχύ µε το Νόµο 
3566/07. ΦΕΚ Α΄, 117/05.06.07.  
146 Βλ. Ν. 3304/2005, Άρθρο 26: «µε την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργείται κάθε νοµοθετική και κανονιστική διάταξη… η οποία είναι αντίθετη προς την, κατά τον παρόντα νόµο, αρχή της ίσης µεταχείρισης». 
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Η ίδια περίπτωση έλαβε χώρα και κατά το 2006, όταν το θέµα τέθηκε ξανά προς µεσολάβηση στον Συνήγορο του Πολίτη. Αυτοί τη φορά η καταγγελία ήρθε από περισσότερα άτοµα, τα οποία κατέφυγαν στη διαµεσολαβητική αρχή µετά από τις απορρίψεις των αιτηµάτων εγγραφής τους στα βιβλία ασκούµενων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Πατρών, Αγρινίου και Αλεξανδρούπολης λόγω υπέρβασης του νοµίµου ορίου ηλικίας κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 4 του νοµικού διατάγµατος 3026/1954 

«περί του Κώδικος των ∆ικηγόρων».  Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ότι, µετά την έναρξη ισχύος του Νόµου 3304/2005 η σχετική µε το όριο ηλικίας εγγραφής ασκουµένων στα βιβλία των ∆ικηγορικών Συλλόγων διάταξη θεωρείται αυτοδικαίως κατηργηµένη στο µέτρο που το όριο ηλικίας που έχει τεθεί δεν αιτιολογείται επαρκώς σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του εν λόγω νόµου. Περαιτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη συνέστησε προς το αρµόδιο Υπουργείο να µεριµνήσει για την τροποποίηση του Κώδικα ∆ικηγόρων και, εφ’ όσον κριθεί σκόπιµη η διατήρηση ορίου ηλικίας, αυτή να αποτελεί ειδική αιτιολόγηση υπό τις προϋποθέσεις του Νόµου 3304/2005, αλλιώς να απαλειφθεί πλήρως η αναφορά σε όριο ηλικίας εγγραφής.  Μετά την παραπάνω διαµεσολάβηση, το ∆.Σ. του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών αποφάσισε την διατήρηση της κατάστασης µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα των ∆ικηγόρων. Του ιδίου ζητήµατος έχει επιληφθεί η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης του Υπουργείου, χωρίς ωστόσο οι προτάσεις της να έχουν γίνει επισήµως γνωστές έως σήµερα. Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω αναφερόµενες έχουν προσφύγει κατά των ανωτέρω απορριπτικών πράξεων στο Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έχει κατά το παρελθόν ακυρώσει όµοιες πράξεις, µε το σκεπτικό ότι οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα ∆ικηγόρων αντίκεινται προς υπέρτερες συνταγµατικές διατάξεις147. Και κατά το 2007, µιας και οι εν λόγω διατάξεις του Κώδικα των ∆ικηγόρων δεν είχαν αλλάξει, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ασκούµενος δικηγόρος προσέφυγε στην διαµεσολαβητική αρχή διαµαρτυρόµενος για την απόρριψη του αιτήµατος εγγραφής του στα βιβλία ασκουµένων του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, λόγω υπέρβασης του 

                                                 
147 Βλ σχετικά, Απόφαση 413/1993της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας. 
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νόµιµου ορίου ηλικίας κατ’ εφαρµογήν της διάταξης του άρθρου 4 του νοµικού διατάγµατος 3026/1954 «περί του Κώδικος των ∆ικηγόρων». Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε προς τον εν λόγω δικηγορικό σύλλογο ότι, µετά την έναρξη ισχύος του Ν.3304/2005, η προαναφερθείσα διάταξη θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως καταργηθεί. Ωστόσο, παρά τις παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, µέχρι και σήµερα οι εν λόγω διατάξεις παραµένουν ως έχουν χωρίς να έχει διαγραφεί το ηλικιακό όριο ή να έχει αιτιολογηµένα δικαιολογηθεί επί ενός θεµιτού στόχου. 

5.4.3. Υπόθεση 18763/2009 σχετικά µε διάκριση λόγω ηλικίας στην πρόσβαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση.  Εκτός των περιπτώσεων που αφορούν στην διάκριση λόγω ηλικίας και στην πρόσβαση στην εργασία και την απασχόληση, ο Συνήγορος του Πολίτη κλήθηκε να διαµεσολαβήσει µεταξύ σπουδαστή και της Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών µετά τη διαγραφή αυτού από την Σχολή επειδή είχε υπερβεί το όριο ηλικίας για την εγγραφή σε αυτήν.  Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τον Οργανισµό της Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών του Στρατού Ξηράς, οι υποψήφιοι των σχολών «… δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους συµµετοχής τους στις εξετάσεις». Κατά τη διαδικασία διαµεσολάβησης, ο Συνήγορος του Πολίτη µε έγγραφό του προς τη Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών επισήµανε ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 7 §.1 του νόµου 3304/2005, οι διατάξεις του έχουν εφαρµογή και «…στην πρόσβαση σε όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα επαγγελµατικού προσανατολισµού, επαγγελµατικής κατάρτισης, επιµόρφωσης και επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού, συµπεριλαµβανοµένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελµατικής εµπειρίας». Κι ενώ ο νόµος 3304/2005 περιέχει ειδικές διατάξεις που αφορούν στις ένοπλες δυνάµεις και τα σώµατα ασφαλείας, εξαιρέσεις που αφορούν στο όριο ηλικίας είναι επιτρεπτές µόνο υπό την προϋπόθεση να αφορούν σε διαφορετική µεταχείριση λόγω ηλικίας ή αναπηρίας σχετικής µε την Υπηρεσία148. Ακόµα, τυχόν διαφορετική µεταχείριση είναι θεµιτή, µόνο σε περίπτωση που η ηλικία «λόγω της φύσης των συγκεκριµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός 

                                                 
148 Βλ. σχετικά άρθρο 8§4 του Ν. 3304/2005. 
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του οποίου αυτές ασκούνται, αποτελεί ουσιαστική και καθοριστική επαγγελµατική προϋπόθεση και εφόσον ο οικείος σκοπός είναι θεµιτός και η προϋπόθεση ανάλογη149».   Με βάση τα παραπάνω, Από τις ανωτέρω διατάξεις, ο Συνήγορος του Πολίτη συνήγαγε ότι : «ο αποκλεισµός των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους από την φοίτηση σε στρατιωτικές σχολές, καθώς και από το σύνολο των στρατιωτικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως µέτρο παρεκκλίσεως που δικαιολογείται προδήλως από την ειδική φύση των εν λόγω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ή από τις ειδικές συνθήκες της ασκήσεώς τους, από την στιγµή που δεν φαίνεται να εξειδικεύεται περαιτέρω. Ειδικότερα δε όταν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή σε άλλες παραγωγικές σχολές το όριο ηλικίας, το οποίο προβλέπεται ως τυπική προϋπόθεση για την εισαγωγή σε αυτές, είναι ουσιωδώς αυξηµένο».  Με τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη η αρµόδια υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου Στρατού ανακάλεσε τελικώς σπουδαστής συνεχίζει τη φοίτησή του στην Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών. Με τη θετική έκβαση της παραπάνω υπόθεσης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε πως κρίνεται αναγκαία η αλλαγή της ισχύουσας νοµοθεσίας αναφορικά µε το ανώτατο όριο ηλικίας στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάµεων, προκειµένου το εθνικό δίκαιο να εναρµονισθεί µε τις διατάξεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου για την ίση µεταχείριση. 

5.5. Συµπέρασµα Η Ελληνική νοµοθεσία σχετικά µε την απαγόρευση των διακρίσεων, εκτός των διατάξεων του Συντάγµατος, δεν είχε επιδείξει ιδιαίτερα παραγωγικό εθνικό δίκαιο. Οι διατάξεις που αφορούν και απαγορεύουν τις διακρίσεις έχουν εισχωρήσει στην ελληνική έννοµη τάξη κυρίως µέσω Συµβάσεων ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού ∆ικαίου. Ο Νόµος 3304/2005 που ενσωµάτωσε τις κοινοτικές Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ αποτελεί τη νοµική βάση για επίκληση της αρχής της ίσης µεταχείρισης στην εργασία και την απασχόληση εντός του ελληνικού δικαίου και κατά τα τελευταία χρόνια, 

                                                 
149 Βλ. σχετικά άρθρο 9 του Ν. 3304/2005. 
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είναι όλο και πιο συχνή η αναφορά σε αυτόν σε υποθέσεις που αφορούν διάκριση.  Οι υποθέσεις που έχουν τεθεί ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη προς διαµεσολάβηση αφορούν κυρίως την ύπαρξη ανώτατου ορίου ηλικίας στην πρόσβαση σε διάφορες θέσεις εργασίας και απασχόλησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν υφίστανται υποθέσεις που να αφορούν την προσβολή της ύπαρξης κατώτατου ορίου ηλικίας στην εργασία και την απασχόληση, καθώς αυτό συνήθως δικαιολογείται από την επίκληση της ωριµότητας, της σωµατικής διάπλασης και των σωµατικών ή πνευµατικών ικανοτήτων που θα πρέπει να κατέχουν οι εργαζόµενοι και οι απασχολούµενοι. Ωστόσο, στην πράξη, δεν είναι λίγες εκείνες οι περιπτώσεις που το νεαρό της ηλικίας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την πρόσληψη σε θέση εργασίας. Η ύπαρξη όµως αυτών στην καθηµερινότητα των νέων είναι αδιαµφισβήτητη και η έλλειψη συνεκτικών νοµοθετικών και πολιτικών στον συγκεκριµένο τοµέα της εργασίας της Νεολαίας είναι ανησυχητική.  
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Κεφάλαιο 6 

Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς 

 

6.1. Εισαγωγικά Η κύρια οργάνωση, από µεριάς του ελληνικού κράτους, που ασχολείται µε τις πολιτικές νεολαίας είναι η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς150. Ο οργανισµός αυτός είναι αρµόδιος για την ανάπτυξη και την εφαρµογή της πολιτικής για τη νεολαία, αλλά και για την εργασία των νέων στη χώρα. Στο έργο του αυτό επικουρείται από άλλες οργανώσεις, είτε κρατικές είτε µη κυβερνητικές, αλλά και από εθελοντές. Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς από κοινού µε φορείς, όπως τους παραπάνω, φροντίζει για την προστασία των νέων σε ό,τι αφορά τους τοµείς πρωταρχικής σηµασίας γι’ αυτούς, όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η απασχόληση, η κοινωνική δράση τους κ.α., καθώς επίσης αναπτύσσει σύνολο δράσεων και προγραµµάτων που αφορούν στους νέους και τη συµµετοχή, την πληροφόρηση, την επιχειρηµατικότητα και τον ελεύθερο χρόνο.  Σε ό,τι αφορά τον τοµέα της εργασίας, µιας και ο τοµέας της εκπαίδευσης αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα και αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, η Γ. Γ. Νέας Γενιάς, εκτός των άλλων αρµοδιοτήτων της, έχει αναλάβει το φορτίο να αναπτύξει τις κατάλληλες πολιτικές και δράσεις προκειµένου να συνδεθεί η νεολαία µε την εργασία στο πλαίσιο των κατάλληλων συνθηκών και όρων. Για τους λόγους αυτούς, και προκειµένου να συµβάλλει, όσο το δυνατόν περισσότερο, στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας άµεσα και µε ασφαλείς όρους για τους νέους, η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς έχει καταρτίσει µια σειρά προγραµµάτων και δράσεων προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα προγράµµατα αυτά αφορούν στην σύνδεση των νέων µε τοµείς απασχόλησης, µε τοµείς ενδιαφέροντος αλλά και µε την προώθηση του εθελοντισµού. Μέσω των προγραµµάτων αυτών οι νέοι 
                                                 
150 «Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς συστάθηκε το 1982 ως επιτελικό κυβερνητικό όργανο µε κύριο στόχο τη διαµόρφωση, την παρακολούθηση και τον συντονισµό της κυβερνητικής πολιτικής για τη νέα γενιά και τη σύνδεσή της µε την κοινωνία και τους φορείς της.» όπως αναφέρεται στην σελίδα της Γ.Γ.Ν.Γ., ηλεκτρονική πηγή: 
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=6 
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αποκτούν εµπειρίες που συµβάλλουν στην διαµόρφωση της συµπεριφοράς τους σε επίπεδο προσωπικό, κοινωνικό και εργασιακό, ενώ το κράτος, µέσω της Γ. Γ. Νέας Γενιάς, φροντίζει να γίνει η µετάβαση από την ανήλικη και νεανική ζωή στην εργασιακή και ενήλικη ζωή.  Ένας από τους κύριους πολιτικούς στόχους της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς είναι η υποστήριξη των διαφόρων δοµών για τη νεολαία  και η ενίσχυση αυτών µε τη συµµετοχή φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη διαµόρφωση πολιτικών νεολαίας. Για το λόγο αυτόν, συχνά καλεί φορείς όπως το Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηµατικότητας, το Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, φορείς κοινωνικής δράσης και άλλους Μ.Κ.Ο να υποβάλλουν προτάσεις σχετικές µε δραστηριότητες που υποστηρίζουν και αφορούν την νεολαία. Η χρηµατοδότηση τέτοιων προτάσεων και προγραµµάτων γίνεται κυρίως µε ευρωπαϊκά κονδύλια µέσω του προγράµµατος «Νεολαία σε ∆ράση 2007-2013», αλλά και µε συγχρηµατοδότηση µε εθνικούς πόρους. Επίσης, η Γενική Γραµµατεία χρηµατοδοτεί ετησίως το Εθνικό Συµβούλιο Νεολαίας και τα Τοπικά Συµβούλια Νέων προκειµένου να αναλάβουν τις απαραίτητες δράσεις για την επίτευξη των στόχων και τη συµµετοχή των νέων. 

6.2. Το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς αποτελεί τον εθνικό κυβερνητικό φορέα που ασχολείται µε τη Νεολαία, ωστόσο, ένας ακόµα θεσµός που αφορά στις πολιτικές της Νεολαίας κάνει ξανά την εµφάνισή του µε το νόµο 

3748/2009, νόµος που καθορίζει περαιτέρω το ρόλο και τη δραστηριότητά του. Πρόκειται για το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από τα µέσα της δεκαετίας του 1970151. Αποστολή του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας είναι η µέριµνα, η διοίκηση και η λειτουργία των φοιτητικών εστιών, των οικοτροφείων µέσης παιδείας και µέσης ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, των αγροτικών λεσχών, των κέντρων πολιτισµού και των κέντρων νεότητας. Η αποστολή αυτή είχε καθοριστεί µε το ν. δ. 572/1970 και ενισχύθηκε µε το νόµο 3748/2009 δίνοντας στο Ίδρυµα Νεότητας και την 

                                                 
151 Περαιτέρω πληροφορίες για το ρόλο και τη δράση του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας υπάρχουν στην επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα του Ιδρύµατος.  Ηλεκτρονική πηγή: http://www.ein.gr/ 
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αρµοδιότητα να διαχειρίζεται, είτε ως ενδιάµεσος φορέας είτε ως δικαιούχος, τα χρηµατοδοτούµενα και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισµούς. Επιπλέον, µε το νόµο 3748/2009 το Εθνικό Ιδρύµατος Νεότητας εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και αποκτά ένα αναθεωρηµένο οργανόγραµµα που τη δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί καλύτερα λειτουργικά στις ενισχυµένες αρµοδιότητες που του έχουν δοθεί. 
6.3. Οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας   Ο τοµέας του επιχειρείν, υπό τη διάσταση της νεανικής επιχειρηµατικότητας, αποτελεί τον τοµέα εκείνο που η Γ. Γ Νέας Γενιάς ενεργά και εντατικά έχει ασχοληθεί και προωθήσει µε προγράµµατά της. Η υποστήριξη του νεανικού επιχειρηµατικού πνεύµατος, µέσω προγραµµάτων όπως οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας152, στόχο έχει, σε πρώτο επίπεδο, να ενθαρρύνει τους νέους επιχειρηµατίες (εν δυνάµει και ενεργούς) και να ενισχύσει την απασχόληση των νέων και τη δηµιουργία καινούργιων θέσεων εργασίας από νέους για νέους. Προκειµένου να φέρει τους νέους πιο κοντά στην ιδέα της επιχειρηµατικότητας, η Γ. Γ Νέας Γενιάς φροντίζει να διεξάγει διαγωνισµούς, ενηµερωτικά σεµινάρια, ακόµα και παιχνίδια εικονικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να ενηµερώσει και να γνωστοποιήσει στους νέους τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Οι δράσεις αυτές στόχο έχουν να κοινοποιήσουν στους νέους τις δυνατότητες που έχουν, στα πλαίσια  χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, σεµιναρίων, ειδικών µαθηµάτων και άλλων ενεργειών, να καλλιεργήσουν το επιχειρηµατικό τους πνεύµα και να τολµήσουν να υλοποιήσουν τις ιδέες που έχουν. Προωθώντας την νεανική επιχειρηµατικότητα τα οφέλη είναι πολλαπλά, και όχι µόνο για τη µια πλευρά. Εκτός της απασχόλησης των νέων, που σηµαίνει και µείωση του ποσοστού νεανικής ανεργίας, η χώρα µας σίγουρα επωφελείται από την καινοτοµία και την ανάπτυξη που απαντάται συχνά στα πλαίσια της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Με την καλλιέργεια της νεανικής επιχειρηµατικότητας προωθείται η καινοτοµία, δηµιουργούνται νέες θέσεις 

                                                 
152 Σχετικά µε τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας βλ. την επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς. Ηλεκτρονική πηγή: 
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=132&cnode=31 
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εργασίας και αυξάνεται ο ανταγωνισµός στην αγορά που σηµαίνει και οφέλη για τους καταναλωτές. Επιπλέον, η ύπαρξη νέων µε φρέσκιες ιδέες και καινοτόµες προτάσεις στην επιχειρηµατική ζωή της χώρας, ενισχύει και την γενικότερη οικονοµική ζωή και τις προκλήσεις που υφίστανται, καθώς οι νέοι έχουν την τάση να ανταποκρίνονται καλύτερα στις νέες οικονοµικές ευκαιρίες και τάσεις153.  

6.4. Το Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηµατικότητας Για τους παραπάνω λόγους, εκτός από το πρόγραµµα «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας», κατά τα τελευταία χρόνια δηµιουργήθηκε και το Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηµατικότητας154. Ο θεσµός αυτός αποτελεί µια ειδική υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και έχει δικό της διοικητικό προσωπικό το οποίο φροντίζει για την εκπλήρωση των στόχων που θέτονται.  
6.4.1. Ο στόχος του Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηµατικότητας Το Παρατηρητήριο λειτουργεί στα πλαίσια του Επιχειρηµατικού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ) και στόχο έχει να ενισχύσει τη νεανική επιχειρηµατικότητα µέσω της καλλιέργειας της ιδέας του επιχειρείν στους νέους. Προκειµένου να πετύχει το στόχο αυτό προσφέρει στους ενδιαφερόµενους νέους επιχειρηµατίες ένα σύνολο καταγεγραµµένων και επεξεργασµένων στοιχείων µε σκοπό να τους βοηθήσει να αναπτύξουν επιχειρηµατική συνείδηση και συµπεριφορά. Στα πλαίσια της λειτουργίας του, εκτός από την παροχή πληροφοριών γύρω από χρηµατοδοτικά, επιχειρηµατικά και άλλα 

                                                 
153 Σε µελέτη για τη Νεανική Επιχειρηµατικότητα που διεξήχθη από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  και το Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηµατικότητας , αναφέρεται πως «Η επιχειρηµατικότητα είτε των αυτοαπασχολούµενων είτε των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί µία από τις προτεινόµενες λύσεις. Οι επιχειρήσεις είναι ο τόπος µέσα στον οποίο δηµιουργούνται οι νέες θέσεις εργασίας. Προωθώντας την επιχειρηµατική κουλτούρα και νοοτροπία ανάµεσα στους νέους είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να καταπολεµηθεί η ανεργία των νέων». Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Σηµείο Άντλησης και Συνεχούς Ροής ∆εδοµένων, Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηµατικότητας της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, «Μελέτη για την Επιχειρηµατικότητα και τη Νεανική Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», Οκτώβριος 2008, σελ. 6 
154  Ηλεκτρονική πηγή: http://www.paratiritirio.gr/Default.aspx   
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προγράµµατα, το Παρατηρητήριο φροντίζει να αναπτύσσει και δράσεις µε φορείς απασχόλησης, εκπαιδευτικούς θεσµούς και θεσµούς πολιτισµού, έτσι ώστε να ανανεώνεται συνεχώς και συντονισµένα η πληροφορία και η αρωγή προς την πλευρά της νεολαίας. 

6.4.2. Οι µελέτες του Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηµατικότητας  Επιπλέον, προκειµένου να εκσυγχρονίζει και να αναβαθµίζει το επίπεδο των παρεχόµενων προς τους νέους επιχειρηµατίες πληροφοριών, το Παρατηρητήριο, από κοινού µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, φροντίζει να διεξάγει µελέτες και έρευνες έτσι ώστε να αντλεί συνεχώς νέα δεδοµένα γύρω από τους νέους, την επιχειρηµατικότητα, την απασχόληση, τις ελλείψεις και τις ανάγκες που υπάρχουν γύρω από την νεανική επιχειρηµατικότητα και απασχόληση. Η καταγραφή, επεξεργασία και µελέτη των στοιχείων των ερευνών αυτών αποτελεί τη βάση επί της οποίας καθιερώνονται συγκεκριµένες κάθε φορά ενέργειες και δράσεις προκειµένου να καλύψουν την ανάγκη για συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη στον τοµέα της νεανικής επιχειρηµατικότητας.  

6.5. Το Πρόγραµµα «Νοµική Βοήθεια για Νέους» Εκτός των προγραµµάτων που αφορούν στην απασχόληση, ένα αρκετά καινοτόµο και ενδιαφέρον πρόγραµµα που λειτουργεί στα πλαίσια της Γ. Γ. Νέας Γενιάς φέρει το όνοµα «Νοµική Βοήθεια για Νέους»155. Το αντικείµενο του προγράµµατος αυτού είναι η δωρεάν παροχή νοµικής συνδροµής σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες νέων. Η νοµική βοήθεια που παρέχεται καλύπτει την εκπροσώπησή των νέων τόσο εξωδικαστικά, όσο και ενώπιον των δικαστηρίων. Οι δικηγόροι που καλούνται να αναλάβουν τις υποθέσεις νέων από κοινωνικά ευπαθείς οµάδες δεν είναι άνω των 35 ετών, γεγονός που φέρνει κοντά δύο διαφορετικές κοινωνικές οµάδες της ίδιας περίπου ηλικίας. Αυτό έχει ως συνέπεια να αµβλυνθούν τυχόν κοινωνικές διαφωνίες και ρατσιστικές αντιλήψεις.  

                                                 
155 Βλ. σχετικά, την επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς. Ηλεκτρονική πηγή: 
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=140&cnode=48&c
user=49ACC0E9-08B0-48F1-97DC-8BBDEB3A5364 
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6.5.1. Οι στόχοι του προγράµµατος «Νοµική Βοήθεια Για Νέους» Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο σχετικό έγγραφο που υπάρχει στην ηλεκτρονική σελίδα της Γ. Γ. Νέας Γενιάς156, « (…) ο σκοπός είναι διττός. Αφενός στοχεύει στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού που συχνά υφίστανται οι οµάδες στόχος, ενισχύοντας πρακτικά τη δυνατότητα διευθέτησης νοµικών ζητηµάτων ή/και προσφυγής τους στη δικαιοσύνη, ενώ αφετέρου ενθαρρύνει και υποστηρίζει τους νέους δικηγόρους στην ανάληψη τέτοιων υποθέσεων» Οι νέοι δικηγόροι καλούνται να υπερασπιστούν νέους που ανήκουν σε µία ή περισσότερες ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού ή που φέρουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά των οµάδων αυτών µπορεί να έχουν να κάνουν µε την καταγωγή τους (νέοι µετανάστες, παλιννοστούντες), µε την ηλικία τους (ανήλικοι παραβάτες, κακοποιηµένους ανηλίκους), µε προβλήµατα εξάρτησης (νέοι σε στάδιο αποτοξίνωσης, κοινωνικής επανένταξης) ή µπορεί να αφορούν την εργασία ανηλίκων και την παράνοµη διακίνηση προσώπων νεαρής ηλικίας (trafficking 

and smuggling). Το πρόγραµµα αυτό σκοπό έχει να αµβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν στη χώρα µας, αλλά και να φέρει πιο κοντά νέους που ανήκουν σε διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα, προωθώντας ένα πλαίσιο συνεργασίας και αλληλεγγύης µεταξύ τους.  

  6.6. Προγράµµατα προώθησης εθελοντισµού της Γ. Γ. Νέας Γενιάς Στα πλαίσια προώθησης του εθελοντισµού και των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, η Γ. Γ. Νέας Γενιάς προωθεί µια σειρά προγραµµάτων, τα οποία ανανεώνονται κάθε χρόνο, µε σκοπό να προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία ενώ κάνουν διακοπές σε κάποια περιοχή της Ελλάδας.  

6.6.1. ΕΛΤΑ και εθελοντισµός Τα τελευταία χρόνια υπάρχει συνεχής συνεργασία µεταξύ των ΕΛΤΑ και της Γ. Γ. Νέας Γενιάς στα πλαίσια ενός προγράµµατος που αφορά σε νέους 18-28 ετών, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τις πρόσθετες ανάγκες για προσωπικό που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών σε 
                                                 
156 Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς,  Ηλεκτρονική Πηγή: http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1.  
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διάφορους ελληνικούς τουριστικούς προορισµούς. Το πρόγραµµα έχει ως στόχο να προωθήσει τον εθελοντισµό, αφού οι νέοι καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους άµισθα, απολαµβάνοντας ωστόσο τα πλεονεκτήµατα που τους προσφέρει το πρόγραµµα.  

6.6.2. Το πρόγραµµα εθελοντικής εργασίας φοιτητών Ιατρικής Μια άλλη οµάδα νέων που καλείται να συµµετέχει και να προσφέρει σε ευπαθείς οµάδες είναι εκείνη των φοιτητών ιατρικής. Ιδιαιτέρως κατά την τελευταία δεκαετία, αποτελεί συχνό φαινόµενο η παροχή συναφών υπηρεσιών σε ακριτικά νησιά της Ελλάδας από φοιτητές ιατρικών και οδοντιατρικών σχολών. Το πρόγραµµα αυτό σκοπό έχει να καλύψει τρέχουσες ιατρικές ανάγκες, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, οπότε και λόγω τουρισµού γίνεται πιο έντονη η παρουσία κόσµου στα νησιά, αλλά και να προσφέρει εργασιακή εµπειρία σε νέους φοιτητές.  

  6.7. Biennale Νέων Καλλιτεχνών Σε ό,τι αφορά τη νεολαία και τις τέχνες η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς στηρίζει τους νέους καλλιτέχνες. Την προώθηση του πολιτισµού και των τεχνών, αλλά και των έργων των νέων καλλιτεχνών έχει ως στόχο η 

Biennale των νέων καλλιτεχνών που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, η οποία αποτελεί κι ένα από τα ιδρυτικά µέλη 

BJCEM και  σκοπό έχει να προωθεί, µαζί µε τα άλλα 61 µέλη, τα έργα των νέων καλλιτεχνών. 

  6.8. Το Πρόγραµµα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών για Νέους 2010 Κατά το 2010 ξεκίνησε και ένα νέο πρόγραµµα στα πλαίσια των δράσεων της Γ. Γ. Νέας Γενιάς µε στόχο τη στήριξη δράσεων, προγραµµάτων και πρωτοβουλιών για τους  νέους. Το πρόγραµµα αυτό φέρει τον τίτλο 

«Πρόγραµµα υποστήριξης πρωτοβουλιών για νέους Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς 2010»157 και αφορά φορείς που απευθύνονται σε νέους και επιθυµούν, υποστηριζόµενοι οικονοµικά από τη Γενική Γραµµατεία, να αναλάβουν δράσεις, ενέργειες και προγράµµατα που θα προωθούν τον 

                                                 
157 Οι όροι συµµετοχής και αίτησης στο πρόγραµµα είναι διαθέσιµοι στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς : 
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=1264&cnode=1 . 
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εθελοντισµό και την ενεργή συµµετοχή των νέων. Οι κύριοι άξονες επί των οποίων θα δηµιουργηθούν τα προγράµµατα από τους φορείς θα αφορούν την απασχόληση, τις εργασιακές σχέσεις και την καταπολέµηση της νεανικής ανεργίας, την κοινωνική ενσωµάτωση των νέων και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς και το περιβάλλον και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Με τη χρηµατοδότηση των δράσεων και των προγραµµάτων των φορέων που θα επιλεγούν, η Γενική Γραµµατεία έχει στόχο να βελτιώσει το γενικό επίπεδο διαβίωσης των νέων, να διευρύνει την κοινωνική συµµετοχή τους, να ενισχύσει την πρόσβασή τους στην εργασία, να περιορίσει τον κίνδυνο περιθωριοποίησης και να θέσει τις βάσεις για µια ατοµική και κοινωνική κουλτούρα που θα προστατεύει και θα προωθεί τα δικαιώµατα των νέων. 

  6.9. Θεσµοί Νεολαίας  Εκτός των παραπάνω προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς, υπάρχει µια σειρά θεσµών στους οποίους οι νέοι καλούνται να συµµετέχουν, να εκφραστούν και να εκµεταλλευτούν προκειµένου να ακουστεί η γνώµη τους από τους αρµόδιους φορείς και την κοινωνία. Οι θεσµοί αυτοί άλλοτε κρίνονται ως επιτυχείς, και άλλοτε δεν έχουν να επιδείξουν ιδιαίτερο έργο, ωστόσο κρίνεται σωστό να γίνει αναφορά σε αυτούς. 

6.9.1. Ο θεσµός των Μαθητικών Συµβουλίων Από τους πιο παλιούς θεσµούς που αφορούν στη Νεολαία, και µάλιστα στο µαθητικό κοµµάτι της, είναι τα Μαθητικά Συµβούλια. Τα Μαθητικά Συµβούλια δηµιουργήθηκαν µε το νόµο Γ2/4094/23.9.86 ∆/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε σκοπό να αναδειχθούν οι πρωτοβουλίες και οι δηµιουργικές ικανότητες των µαθητών µέσω των δηµοκρατικών θεσµών, ενώ παράλληλα θα αναπτύσσεται η υπευθυνότητα, θα κατοχυρώνονται τα δικαιώµατα, θα συνειδητοποιούνται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους, θα καλλιεργείται η πίστη στις ανθρώπινες αξίες, στη διαφορετικότητα στην ισότητα και την ειρήνη. Παρά το γεγονός πως το πλαίσιο λειτουργίας των µαθητικών συµβουλίων δίνει τη δυνατότητα στις µαθητικές κοινότητες να αναπτύξουν ευρεία γκάµα δράσεων και πρωτοβουλιών, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά περιορίζονται στην τυπική λειτουργία τους και σε οργανωτικές δραστηριότητες. 
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6.9.2. Ο θεσµός της Βουλής των Εφήβων Από τους πλέον καθιερωµένους θεσµούς για τους νέους, ειδικά για το εφηβικό κοµµάτι της νεολαίας158, αποτελεί εκείνος της Βουλής των Εφήβων159. Η Βουλή των Εφήβων αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που λειτούργησε για πρώτη φορά το 1994 από τη Βουλή των Ελλήνων, διοργανώνεται στην Ελλάδα από το σχολικό έτος 1995-1996 σε ετήσια βάση. Σκοπός του προγράµµατος είναι η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων ως προς την ενεργό συµµετοχή τους στα κοινά, η συµβολή του στην ανάπτυξη πνεύµατος «νέων ευσυνείδητων πολιτών» καθώς και η µύηση-εξοικείωσή τους στις πρακτικές της δηµοκρατίας και των κοινοβουλευτικών θεσµών. 

6.9.3. Ο θεσµός των Τοπικών Συµβουλίων Νέων Η ανάδειξη της φωνής των νέων ξεκίνησε από τοπικό επίπεδο µε τη σύσταση των Τοπικών Συµβουλίων Νέων. Τα πρώτα Τοπικά Συµβούλια Νέων συστάθηκαν µε πρωτοβουλία της Γ. Γ Νέας Γενιάς το 1997 (ως ∆ηµοτικά και Νοµαρχιακά Συµβούλια Νέων). Η αναγκαιότητα θεσµοθέτησης αυτής της πρωτοβουλίας οδήγησε στη Νοµοθετική Ρύθµιση τον Φεβρουάριο του 2006160. Τα Το.Συ.Ν. αποτελούν τον θεσµοθετηµένο σύνδεσµο µεταξύ των δηµοτικών αρχών και των νέων, µια πρωτοβουλία νέων που έχει ως πρωταρχικό σκοπό την δραστηριοποίησή τους και την παρότρυνσή τους για προβολή των ανησυχιών και των ικανοτήτων τους. Τα Τοπικά Συµβούλια Νέων δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους νέους και τις νέες, ηλικίας 15-28 ετών, να συµµετέχουν ενεργά και να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες σε θέµατα που τους αφορούν, αλλά και σε θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος. Μοναδική προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή τους στα δηµοτολόγια του οικείου ∆ήµου ή 

                                                 
158 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη Βουλή των Εφήβων έχουν οι µαθητές/τριες κάτω των 20 ετών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Λύκειο) από την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απόδηµο Ελληνισµό. Ειδικότερα, οι µαθητές, ελεύθερα, επιλέγουν το θέµα ανάπτυξής τους, συντάσσουν µία έκθεση και διεκδικούν το δικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες της Βουλής των Εφήβων. Έπειτα οι απόψεις των Εφήβων Βουλευτών συνοψίζονται τελικά σε µία γενική Σύνθεση Κειµένων -ένα συλλογικό κείµενο που επέχει θέση «νοµοσχεδίου»- για διεξοδική συζήτηση και το οποίο καταλήγει σε αποδοχή, απόρριψη ή τροποποίηση έπειτα από σχετικές ψηφοφορίες στις επιµέρους Επιτροπές της Βουλής των Εφήβων. 
159 Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής των Εφήβων είναι διαθέσιµα στον επίσηµο διαδικτυακό τόπο http://www.vouliefivon.gr/ . 
160 Νοµοθετικά τα Τοπικά Συµβούλια Νέων έχουν θεσµοθετηθεί µε το νόµο 3443/06 και την τροποποίηση αυτού, το νόµο 3577/2007. 
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Κοινότητας. «Ο θεσµός των ΤΟ.ΣΥ.Ν., ωστόσο, ενώ θα µπορούσε να αποτελέσει την πιο ολοκληρωµένη κυβερνητική παρέµβαση σε ζητήµατα νεολαίας στην Ελλάδα, φαίνεται ότι αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα στη λειτουργία του, καθώς σπάνια τα ΤΟ.ΣΥ.Ν. πραγµατοποιούν εκείνες τις παρεµβάσεις, οι οποίες θα άφηναν το στίγµα της νέας γενιάς στο τοπικό επίπεδο»161.  

6.9.4. Ο θεσµός του Εθνικού Συµβουλίου Νεολαίας Από τους πιο σηµαντικούς θεσµούς για τους νέους αποτελεί το Εθνικό Συµβούλιο Νεολαίας162. Πρόκειται για µια ανεξάρτητη, µη κυβερνητική και µη κερδοσκοπική οµοσπονδία οργανώσεων νέων που ιδρύθηκε το 1998. Το Εθνικό Συµβούλιο Νεολαίας αποτελεί επίσηµο εκπρόσωπο της ελληνικής Νεολαίας στο εξωτερικό και το συνοµιλητή της κυβέρνησης στο εσωτερικό επίπεδο. Επιπλέον, το Ε.Συ.Ν εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Youth Forum, το Ευρωπαϊκό όργανο Νεολαίας. Στη σύστασή του αποτελείται από πενήντα εννέα οργανώσεις νέων, κυρίως από τοπικά συµβούλια νεολαίας, µη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις πολιτικών νεολαίων, οργανώσεις νέων της Ελλάδας και του απόδηµου Ελληνισµού, που όµως πολλές από τις οποίες υπολειτουργούν ή δεν έχουν δραστηριότητες.  

6.10. Συνεργασία Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς µε Φορείς Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο δράσεων µε άλλους φορείς, η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς έχει υπογράψει µια σειρά µνηµονίων µε οργανισµούς, κυβερνητικούς και µη, προκειµένου να προωθήσει την εργασία, την εκπαίδευση και την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού προς τους νέους. 

6.10.1. Γ. Γ. Νέας Γενιάς και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

 Ένας από τους φορείς µε τους οποίους η Γ. Γ. Νέας Γενιάς έχει έρθει σε πιο στενή συνεργασία για να επιτύχει τους παραπάνω στόχους είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Υπουργείο 

                                                 
161

 ∆ίκτυο Νέων Ελλάδας/ Youthnet Hellas, «Η Ετήσια Αναφορά 2009 του Youthnet Hellas” Τοµέας της Νεολαίας στην Ελλάδα, Έκδοση του ∆ικτύου Νέων Ελλάδας/ Youthnet Hellas, Σεπτέµβριος 2010, σελ.21. 
162 Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη λειτουργία, το σκοπό, τη δράση και το οργανόγραµµα του Ε.ΣΥ.Ν υπάρχουν στην επίσηµη ηλεκτρονική σελίδα : http://www.esyn.gr/ . 
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Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας). Στα πλαίσια του εθνικού σχεδίου δράσης, το οποίο αναπτύχθηκε επί των αξόνων που τέθηκαν σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση163, τα µέτρα που πάρθηκαν είχαν ως στόχο να προσελκύσουν περισσότερους νέους στην αγορά εργασίας, τη αύξηση της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, και ειδικότερα της επιχειρηµατικότητας των νέων, τη βελτίωση της εκπαίδευσης και τη σύνδεσή της µε την αγορά εργασίας κ.α. 

6.10.2. Γ. Γ. Νέας Γενιάς και Ο.Α.Ε.∆.  ∆εδοµένης της αύξησης του ποσοστού της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, και προκειµένου να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι προκλήσεις που προκύπτουν σχετικά µε τις πολιτικές απασχόλησης στη χώρα µας, ιδιαίτερη συνεργασία υπήρξε µεταξύ του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆) και της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς. Τον Ιούνιο του 2008 υπεγράφη Μνηµόνιο συνεργασίας για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. Η συνεργασία των δύο αυτών φορέων, και η επίσηµη συνεργασία τους µετά και την υπογραφή του µνηµονίου, στόχο έχει να άρει της δυσκολίες που συναντούν οι νέοι κατά την είσοδό τους στην απασχόληση. Επίσης, στα πλαίσια των δράσεων του µνηµονίου, οι φορείς προτίθενται να πάρουν τα απαραίτητα µέτρα και να λάβουν τις κατάλληλες δράσεις προκειµένου  να διασφαλιστεί η οµαλή µετάβαση τους από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Το Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και του Οργανισµού για την Απασχόληση του Εργατικού ∆υναµικού φιλοδοξεί να αποφέρει οφέλη και στις δύο πλευρές. Από τη µια, η Γ. Γ. Νέας Γενιάς θα καταφέρει να εµπλουτίσει το περιεχόµενο των δράσεων και των προγραµµάτων της µέσω των εργαλείων του Ο.Α. Ε. ∆. Από την άλλη, ο 

                                                 
163 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου δροµολόγησε, τον Νοέµβριο του 1997, την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση (Ε.Σ.Α), καλούµενη επίσης «διαδικασία του Λουξεµβούργου». Η Ε.Σ.Α. αποτελεί ετήσιο πρόγραµµα σχεδιασµού, µέτρων παρακολούθησης, εξέτασης και προσαρµογής των πολιτικών που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη για να συντονίζουν τα µέσα καταπολέµησης της ανεργίας. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση στηρίζεται σε τέσσερις µηχανισµούς: στις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση, στα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων ανά χώρα, στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην οποία αναλύονται τα 27 νέα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων που υπέβαλαν τα κράτη µέλη και στις συστάσεις τις οποίες ενδεχοµένως εγκρίνει το Συµβούλιο. Ηλεκτρονική Πηγή: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en. 
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Ο.Α.Ε.∆. θα καταφέρει να γνωστοποιήσει τα προγράµµατα απασχόλησης και άλλες δράσεις του στο κοµµάτι εκείνο του πληθυσµού το οποίο µαστίζεται από το φαινόµενο της ανεργίας. Φυσικά, τα µεγαλύτερα οφέλη προκύπτουν για την ίδια την νεολαία και τους νέους εργαζόµενους, καθώς µέσω του δικτύου και των δοµών της Γ. Γ. Νέας Γενιάς θα πληροφορούνται πιο άµεσα τις πολιτικές και τις δράσεις που τους αφορούν. Στα πλαίσια του Μνηµονίου, κατά την τελευταία διετία υλοποιήθηκαν προγράµµατα όπως το «Μια αρχή, Μια Ευκαιρία»164, το πρόγραµµα Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας165, το Ειδικό Πρόγραµµα Προώθησης στην Απασχόληση Ανέργων Νέων166. 

 

 

6.11. Συµπέρασµα Η Γ. Γ Νέας Γενιάς, ως ο αρµόδιος φορέας για τη νεολαία, θα πρέπει στη διάρκεια των επόµενων ετών και καταφέρει να αναπτύξει πολιτικές και δράσεις που στόχο θα έχουν την άµεση συνεργασία µε τους νέους, έτσι ώστε να υπάρχει ένας υγιής διάλογος µεταξύ αυτών του κράτους και των εργοδοτών. Για να ευοδωθεί ένας διάλογος θα πρέπει όµως να αντιµετωπιστούν οι νέοι όπως τους αξίζει και όχι, όπως συνήθως, ως µια οµάδα µε παρεκκλίνουσα συµπεριφορά και δράση. Η φωνή τους θα πρέπει να ακούγεται εντός της ελληνικής κοινωνίας και τύχει σεβασµού και εκτίµησης, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί ένα κλίµα συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης για τους νέους.  

                                                 
164 Το πρόγραµµα απευθύνεται σε νέους16-25 ετών, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει νωρίς το σχολείο ή το έχουν τελειώσει χωρίς να συνεχίσουν τις σπουδές τους και δεν είχαν µέχρι σήµερα καµιά ευκαιρία απασχόλησης ή επιµόρφωσης.  Πηγή: 
http://portal.oaed.gr/portal/page/portal/OAED/Organization/synergasies/synergasia_ggng. 
165 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. σχετικά:  Υπουργείο Ανάπτυξης, Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΑΝ,  «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα- Αναθεωρηµένη Έκδοση.  Πηγή: http://www.antagonistikotita.gov.gr/epan/site/Program/OperationalProg/t_section . 
166 Το πρόγραµµα αφορά στην επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 
10.000 ανέργων νέων αποφοίτων τουλάχιστον γυµνασίου, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα που απασχολούν έως 50 άτοµα. Σκοπός του προγράµµατος είναι η προώθηση της απασχόλησης των νέων και η υποστήριξη των νεοεισερχόµενων στην αγορά εργασίας.  Πηγή: http://www.oaed.gr/Pages/SN_884.pg . 
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Η ανάγκη για πολιτικές που θα συνδέουν την νεολαία µε την εργασία είναι µεγάλη, καθώς η εργασία των νέων αποτελεί σηµαντικό πεδίο της καθηµερινότητάς τους και επηρεάζει την µετέπειτα εξέλιξή τους. Η εργασία των νέων δεν επηρεάζει, όπως είναι φυσικό, µόνο τους ίδιους και το οικογενειακό περιβάλλον τους, αλλά αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την κοινωνία.  Καθώς η εργασία των νέων, στο µεγαλύτερο µέρος της, λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τις εκπαιδευτικές τους δράσεις και αποτελεί συνδυασµό των ενδιαφερόντων των νέων και του ελεύθερου χρόνου τους, είναι δεδοµένου ότι συνδέεται και µε τα σύγχρονα κοινωνικά ζητήµατα όπως η ανεργία. Η κοινωνική συµπεριφορά των νέων, λαµβάνοντας υπόψη τους βασικούς παράγοντες µε τους οποίους δοµείται, αναπόφευκτα δηµιουργεί πιέσεις ώστε να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες τους,  προκειµένου η µετάβαση από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή να γίνει όσο το δυνατόν πιο οµαλά και εποικοδοµητικά.  
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Κεφάλαιο 7 Νεολαία και Ανεργία 

7.1.  Εισαγωγικά Η εργασία των νέων σήµερα αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον τοµέα της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής, καθώς επηρεάζει τόσο τους ίδιους τους νέους, όσο και την κοινωνία και την οικονοµία εντός των οποίων διαβιούν και κινούνται. Επιπλέον, η έναρξη της εργασιακής ζωής των νέων επηρεάζει και τη µεταβατική τους πορεία από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Το πόσο επιτυχηµένη και οµαλή είναι αυτή η µετάβαση, εκτός από την προσωπικότητα του ατόµου, επηρεάζεται και από τη φύση της εργασίας που το άτοµο καλείται να αναλάβει, αν ζει σε µια χώρα όπου υπάρχουν υψηλά ποσοστά κινητικότητας στον τοµέα της εργασίας και από τις ευκαιρίες απασχόλησης που δίνονται στους νέους εντός της χώρας αυτής. Το πρόβληµα της ανεργίας της Νεολαίας ξεκίνησε να απασχολεί τους οικονοµικούς αναλυτές κατά τη δεκαετία του 1980, καθώς µια µεγάλη γενιά, γνωστή ως baby boom 

generation- γενιά υπεργεννητικότητας, απετέλεσε µια µεγάλη  δεξαµενή εργατικού δυναµικού. Κατά το τελευταίο τέταρτο του προηγούµενου αιώνα, η πλειοψηφία των ανεπτυγµένων κρατών πέρασε από µια περίοδο όπου η εργασία και η αµοιβή της εργασίας της Νεολαίας ήταν σε µια συνεχή επιδείνωση που αποτελούσε 
«µια συνεχή πληγή, παρά ένα προσωρινό τραύµα»167. Η συνεχόµενη παρουσία του συγκεκριµένου φαινοµένου ανεργίας µεταξύ των νέων, παρά τους σύγχρονους χαµηλούς ρυθµούς γεννήσεων και τη µείωση του νεανικού εργατικού δυναµικού λόγω των δηµογραφικών τάσεων µετά το τέλος της δεκαετίας του 1980, και παρά την ανάπτυξη διαφόρων τοµέων εργασίας και απασχόλησης και της βελτίωσης της εκπαίδευσης των νέων, προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον168, τόσο για τους οικονοµολόγους όσο και για τους κοινωνιολόγους, καθώς επηρεάζει όχι µόνο τους οικονοµικούς δείκτες µιας χώρας, αλλά αποτελεί και τη βάση επεξήγησης τάσεων και συµπεριφορών που παρατηρούνται στις σύγχρονες κοινωνίες.  

                                                 
167 Christopoulou Rebekka, Κεφάλαιο 2, στο “Young Workers in the Global Economy- Job 
Challenges in North America, Europe and Japan”, De Freitas Gregory(ed.), (2008), Edward 
Elgar Publishing Ltd, MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, σελ. 21. 
168 Christopoulou Rebekka, ό.π. , σελ. 21. 
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7.2.  Ενηλικίωση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας Η ενηλικίωση, σε συνάρτηση µε την εργασία, συνδυάζεται, τις περισσότερες φορές, και µε την οικονοµική ανεξαρτησία των νέων και τον απογαλακτισµό από την οικογένειά τους. Και για να συµβεί κάτι τέτοιο, να επέλθει δηλαδή η οικονοµική τους ανεξαρτησία, θα πρέπει οι αποδοχές από το επάγγελµα τους να εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. ∆υστυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών, οι περισσότεροι νέοι ζουν την επιδείνωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας εν αντιθέσει µε τη θέση που έχουν άλλες ενήλικες οµάδες. Στην επιδείνωση της θέσης τη νεολαίας ως προς την εργασία, έχουν συµβάλλει και οι πτωτικοί ρυθµοί απασχόλησης και η συνεχής αύξηση των ποσοστών της ανεργίας στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Το έτος κατά το οποίο οι νέοι της Ε.Ε. των 

27 κρατών-µελών εισέρχονται για πρώτη φορά στην εργασία ανέρχεται, κατά µέσο όρο, στα 20 έτη169. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Ρουµανία, το έτος εκείνο όπου οι νέοι εισέρχονται στην εργασία είναι αυξηµένο κατά τρία έτη170.  

7.3.  ∆ιάστηµα εύρεσης εργασίας και παραµονής στην ανεργία Εκτός από τους δείκτες που συνδέονται µε την εργασία και τους νέους, αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός πως έχει αυξηθεί το διάστηµα κατά το οποίο οι νέοι αναζητούν και βρίσκουν εργασία. Είναι γεγονός πως παλαιότερα ο χρόνος εύρεσης εργασίας είναι µικρότερος σε σχέση µε σήµερα. Ανάµεσα στους διάφορους δείκτες που υπάρχουν για την εργασία, ο δείκτης που σχετίζει την περίοδο παραµονής στην ανεργία και την ηλικιακή  οµάδα, φαίνεται να παρουσιάζει θετικότερα αποτελέσµατα, καθώς οι νέοι τείνουν να µένουν για λιγότερο διάστηµα άνεργοι, σε σχέση µε µεγαλύτερες ηλικιακά οµάδες171. Ωστόσο, αν και οι νέοι τείνουν να µένουν άνεργοι για µικρότερα διαστήµατα, σε σχέση µε πιο ηλικιωµένες οµάδες, τα διαστήµατα αυτά είναι πιο συχνά επαναλαµβανόµενα και απαντώνται ιδιαιτέρως κατά τα πρώτα 
                                                 
169 Βλ. Παράρτηµα, Πίνακας 3. 
170 Τα στοιχεία είναι από την πρόσφατη έρευνα της Eurostat για τη Νεολαία που εκδόθηκε το 
2009. Ολόκληρη η έκθεση είναι διαθέσιµη σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-920/EN/KS-78-09-920-
EN.PDF (τελευταία επίσκεψη στις 10/10/2010). 
171 Ο δείκτης εξετάζει την περίοδο ανεργίας των 12 ή περισσότερων διαδοχικών µηνών. 
IARD, Study on the State of Young People and Youth Policy in Europe,(2001), Milano, σελ. 7-
8. 
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χρόνια της εργασιακής τους σταδιοδροµίας. Το 2007, τα ποσοστά απασχόλησης µεταξύ των νέων ηλικίας 25-29 ήταν κατά µέσον όρο δύο φορές υψηλότερα από τα ποσοστά που παρατηρήθηκαν για τη νεότερη ηλικιακή οµάδα (15-24). Οι περισσότεροι νέοι ηλικίας 25-29 θεωρείται πως έχουν ήδη κάνει τη µετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Στο µέσο όρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 75% των νέων σε αυτήν την ηλικιακή οµάδα απασχολήθηκαν ήδη, και το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσµού ηλικίας 25-29 κυµάνθηκε από 87% στις Κάτω Χώρες σε 64% στην Ιταλία και 55% στην Τουρκία172. 

7.4.  Ανεργία και επίπεδο εκπαίδευσης Η εργασιακή σταδιοδροµία των νέων σήµερα, εκτός από τους δείκτες ανεργίας και ευκαιριών απασχόλησης σε κάθε χώρα, επηρεάζεται, αν όχι κατά το µεγαλύτερο ποσοστό, τουλάχιστον κατά ένα µεγάλο ποσοστό, από την εκπαίδευση που έχουν λάβει173. Κατά γενική οµολογία, οι νέοι που είναι καλύτερα εκπαιδευµένοι επιδεικνύουν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης και εργασιακής δραστηριότητας. Επιπλέον, οι καλά εκπαιδευµένοι νέοι τείνουν να παρουσιάζουν χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας και µικρότερες περιόδους ανεργίας, σε σχέση µε αντίστοιχα άτοµα της ηλικίας τους που δεν έχουν αντίστοιχες σπουδές. Σύµφωνα όµως µε την έρευνα του ινστιτούτου IARD που προηγήθηκε της Λευκής Βίβλου για τη Νεολαία, οι µεσογειακές χώρες φαίνονται να αποτελούν την εξαίρεση στην παραπάνω παραδεκτή γενική οµολογία. Η πρόσφατη έρευνας της Eurostat έδειξε πως σε χώρες όπως η Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Τουρκία παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανέργων νέων, σε αντιστοιχία µε το επίπεδο εκπαίδευσης, ποσοστά που στην Ελλάδα φτάνει το 32% για την οµάδα 15-24 και το 16.8% για τις ηλικίες 25-29174.   

                                                 
172 Βλ. Παράρτηµα, Πίνακας 7.Τα στοιχεία προέρχονται από έκθεση της Eurostat για τα Βασικά Στατιστικά ∆εδοµένα για την Ευρώπη (2010), διαθέσιµη σε ηλεκτρονική µορφή στην Ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-10-001/EN/KS-EI-10-001-
EN.PDF (τελευταία επίσκεψη στις 10/10/2010). 
173 Christopoulou Rebecca, ό. π.,  σελ. 21. 
174 Βλ. Παράρτηµα, Πίνακας 5. Τα στοιχεία είναι από την πρόσφατη έρευνα της Eurostat για τη Νεολαία που εκδόθηκε το 2009. Ολόκληρη η έκθεση είναι διαθέσιµη σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
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Εντούτοις, αν και οι σπουδές φαίνεται να παίζουν σηµαντικό ρόλο στο να παραµείνει κάποιος νέος σε µια θέση εργασίας, δεν φαίνονται να είναι ικανές να εξασφαλίσουν πιο άµεσα την πρώτη θέση εργασίας των νέων. Ουσιαστικά, αν και οι σπουδές βοηθούν τους νέους να παραµείνουν για µεγαλύτερο διάστηµα µακριά από την ανεργία, σε σχέση πάντα µε αντίστοιχης ηλικίας άτοµα χωρίς τις ίδιες σπουδές, δεν καταφέρνουν να επισπεύσουν το χρονικό διάστηµα που χρειάζονται οι νέοι για να βρουν την πρώτη τους δουλειά175.  

7.5.  Η ανεργία νέων και το φύλο Εκτός της εκπαίδευσης, ένα άλλο σηµαντικό εξαγώµενο από την έρευνα που είχε διενεργήσει το ινστιτούτο IARD, είναι πως ανάµεσα στο σύνολο της νεολαίας που έρχεται αντιµέτωπη µε την ανεργία, υπάρχουν ιδιαίτερα αυξηµένα ποσοστά ανεργίας για τις νέες άνεργες γυναίκες. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα, οι γυναίκες τείνουν να παραµένουν για µεγαλύτερο διάστηµα άνεργες, σε σχέση µε τους άνδρες, αντίστοιχα µε ποσοστά 7,7% και 
6,6 % επί του συνόλου του εργατικού δυναµικού176. Το παραπάνω δεδοµένο δείχνει τη δυσκολία να εξαλειφθούν οι διακρίσεις λόγω φύλου, ακόµα και σήµερα, και παρά τις πολιτικές της Ε.Ε177. Η κοινωνικές ανισότητες µεταξύ των δύο φύλων εξακολουθούν να υφίστανται µέχρι και σήµερα και αναπαράγονται και εντός του τοµέα της εργασίας και της απασχόλησης καθώς συχνή είναι η αναφορά σε «γυναικείες» και «ανδρικές δουλειές», ακόµα και σήµερα. Όπως σηµειώνει ο Νίκος Καµπέρης, « (…), συχνά οι ανισότητες αυτές επισκιάζονται , µε αποτέλεσµα οι άντρες και οι γυναίκες από τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα να περιγράφονται ως κοινωνικές φιγούρες σχετικά οµοιογενείς. Η ιδεολογική αυτή αναπαράσταση στην περίπτωση των γυναικών έχει ως αποτέλεσµα να αποκρύπτονται οι καταναγκασµοί ου συνεπάγονται οι «φυσικοί» ρόλοι της εργάτριας που είναι 
                                                                                                                                            
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-920/EN/KS-78-09-920-
EN.PDF (τελευταία επίσκεψη στις 10/10/2010). 
175 Christopoulou Rebecca, ό. π., σελ. 29. 
176 Τα στοιχεία προέρχονται από έκθεση της Eurostat για τα Βασικά Στατιστικά ∆εδοµένα για την Ευρώπη (2010), διαθέσιµη σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-10-001/EN/KS-EI-10-001-
EN.PDF (τελευταία επίσκεψη στις 10/10/2010). 
177 Βλ. σχετικά Sargeant Malcolm, “Age Discrimination in Employment”, (2006), Gower 
Publishing Limited, Hampshire, σελ. 162-8. 
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παράλληλα και «µητέρα» και «σύζυγος». Για τους ίδιους λόγους δεν αναγνωρίζονται οι ανάγκες και οι βλέψεις των εργαζόµενων γυναικών νεότερης ηλικίας, που παρά τους οικονοµικούς καταναγκασµούς και τους κοινωνικούς περιορισµούς είναι λιγότερο πεπεισµένες ότι πρέπει να γίνουν µε τον «ίδιο τρόπο» εργάτριες, σύζυγοι ή µητέρες»178.  

7.6.  Η πρακτική των άτυπων συµβάσεων εργασίας και τα µειονεκτήµατα για τους νέους.  Οι νέοι εργαζόµενοι εκτός των προαναφερθέντων δυσκολιών, συχνά αντιµετωπίζουν έµµεσες δυσκολίες ακόµα κι αν πρακτικά βρίσκονται σε θέση εργασίας. Τα ποσοστά των νέων που µισθώνονται µε άτυπες συµβάσεις εργασίας (καθορισµένης διάρκειας, µικρής διάρκειας, µερικής απασχόλησης κ.α.) έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η συνήθης πρακτική είναι να προσφέρεται ναι µεν δουλειά σε νέους ηλικιακά, ωστόσο δεν τους παρέχονται όλα τους τα δικαιώµατα, όπως ασφάλιση, άδειες, επιδόµατα και αντίστοιχα δικαιώµατα που προέρχονται από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας179. Αντίστοιχα, µεγάλο πλήγµα για την εργασία σήµερα αποτελεί και η περίπτωση της «µαύρης» εργασίας. Η παραοικονοµία και η µαύρη εργασία έχει ανθίσει κατά τα τελευταία χρόνια, και πολλοί είναι οι νέοι εκείνοι που αναγκάζονται να αποδεχθούν µια τέτοιας φύσεως δουλεία προκειµένου να έχουν κάποιο εισόδηµα.  Η εργασία των νέων σήµερα, εκτός από τις δυσκολίες για την εύρεσή της, αντιµετωπίζει κι ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα. Στη σύγχρονη εργασιακή κοινωνία παρατηρείται πως οι νέοι αµείβονται µε λιγότερα χρήµατα σε σχέση µε τους µεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόµενους. Αυτό που είναι πλέον γεγονός τα τελευταία χρόνια, είναι πως ο µισθός του ανειδίκευτου εργαζόµενου, ο πρώτος µισθός ενός νέου εργαζόµενου δηλαδή, έχει µειωθεί µε ραγδαίους ρυθµούς. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Ελλάδα, η οποία µείωσε τον πρώτο µισθό του ανειδίκευτου εργάτη στα 592€, ποσό ιδιαιτέρως χαµηλή, χαµηλότερη κι από το µέσο όρο της Ε.Ε.  Το πρόβληµα είναι ότι οι αποδοχές 

                                                 
178 Καµπέρης Νίκος, «Κοινωνικές Αναπαραστάσεις των Νέων Εργαζόµενων για την Εργασία και την Εκπαίδευση», (2001), εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, σελ.118-9. 
179 Σχετικά µε την προσωρινή εργασία και τις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου βλ. 
Blanpain R.(edi) etal, “Temporary Work and Labour Law of the European Community and 
Member States”, (1993), Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer-Boston, σελ. 3-15. 
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των νεολαιών σχετικά µε τους ενηλίκους µειώνονται στις οµάδες σε πολλές χώρες της ΕΕ. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα επιδόµατα των νέων εργαζόµενων και όσων, γενικότερα, εισάγονται για πρώτη φορά στην εργασία. Επιπλέον, οι κοινωνικές πολιτικές των περισσοτέρων χωρών δείχνουν να ενισχύουν περισσότερο µεγαλύτερες ηλιακά οµάδες και ηλικιωµένους, σε σχέση µε τους νέους εργαζόµενους. 

7.7.  Η επιρροή της ανεργίας στην παράταση παραµονής εντός της οικογενειακής εστίας  Οι παραπάνω λόγοι, µαζί και µε τις διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες της Ευρώπης, εξηγούν και την παραµονή των νέων στην οικογένειά τους και την παράταση της περιόδου που ξεκινούν να είναι ανεξάρτητοι οικονοµικά από αυτήν180. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα, ο ένας στους τρεις νέους άντρες και µία στις 5 νέες γυναίκες ηλικίας µεταξύ 25-

34 ετών ζουν µε τους γονείς τους181. Τα ποσοστά είναι ακόµα µεγαλύτερα για την ηλικιακή οµάδα των 18-24. Περίπου το 71% φτάνει ο µέσος όρος για τις γυναίκες της Ε.Ε των 27 και το 82% για τους άνδρες182. Το αποτέλεσµα της έρευνας είναι ενδιαφέρον, αν αναλογιστούµε και όλα τα παραπάνω που έχουµε αναφέρει και αφορούν την πρόσβαση στην εργασία, τις αµοιβές, τις κοινωνικές παροχές και τις ευκαιρίες προς τους νέους. Σε χώρες όπως η Ιταλία, οι νέοι παραµένουν στην οικογενειακή εστία για µεγαλύτερο διάστηµα, και παρατείνουν το διάστηµα σπουδών τους, καθώς επίσης, παντρεύονται και εισέρχονται στην αγορά εργασίας πολύ αργότερα, σε σχέση µε την προηγούµενη δεκαετία. Παρατηρήθηκε πως, αν οι νέοι δεν ένιωθαν ανεξάρτητοι οικονοµικά και σταθεροποιηµένοι εργασιακά, δίσταζαν να 

                                                 
180 Παράδειγµα χώρας όπου είναι σύνηθες το φαινόµενο της επέκτασης του χρόνου παραµονής στην οικογενειακή στέγη µετά την ενηλικίωση των ατόµων  αποτελεί η Ιταλία. Μια αντιπροσωπευτική έρευνα σχετικά µε τη µεσογειακή αυτή χώρα, την νεολαία και τη σχέση της µε την εργασία έχει αναλύσει ο O’ Higgins Nial στο “Young Workers in the Global Economy- 
Job Challenges in North America, Europe and Japan”, De Freitas Gregory(ed.), (2008), 
Edward Elgar Publishing Ltd, MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, σελ. 89-107. 
181 Η παραπάνω έρευνα διεξήχθη το 2008 από τη Eurostat και αφορά στην Ευρώπη των 27 και τα αποτελέσµατά της εκδόθηκαν τον Οκτώβρη του 2010. Μια σύνοψη των αποτελεσµάτων της έρευνας είναι διαθέσιµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08102010-AP/EN/3-08102010-AP-
EN.PDF, ενώ ολόκληρη η έκθεση της Eurostat είναι διαθέσιµη σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική σελίδα : 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-050/EN/KS-SF-10-050-
EN.PDF (τελευταία επίσκεψη στις 10/10/2010). 
182 Βλ. Παράρτηµα, Πίνακας 2. 
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εγκαταλείψουν την οικογενειακή εστία. Επίσης, παρατηρήθηκε άµεση σύνδεση της εγκατάλειψης της οικογενειακής εστίας και της σύναψης γάµου, η οποία µάλιστα καθυστερούσε λόγω της οικονοµικής και εργασιακής αβεβαιότητας των νέων183.  

7.8.  Τρόποι αντιµετώπισης της νεανικής ανεργίας Οι εκθέσεις που συχνά διεξάγονται για λογαριασµό κάποιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν τις πολιτικές νεολαίας τονίζουν ότι σε διάφορες χώρες της ΕΕ υπάρχει έλλειψη µέτρων και πρακτικών που να αφορούν αποκλειστικά την αγορά εργασίας και την βελτίωση της πρόσβασης των νέων σε αυτήν. Στις περισσότερες χώρες, κατά περιόδους λαµβάνονται µέτρα για τη µείωση της ανεργίας, ως γενική κατηγορία, ωστόσο, δεν υπάρχουν εξειδικευµένα µέτρα που να αφορούν την νεανική ανεργία. Υπάρχει ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια, µια προσπάθεια να µειωθεί η νεανική ανεργία µε µέτρα όπως την επιδότηση της ασφάλισής τους, την µείωση του µισθού και την ελάφρυνση των εργοδοτών από διάφορα βάρη που σχετίζονται µε την εργασία. Η απόδοση των παραπάνω µέτρων δεν είναι εύκολο να καταγραφεί, καθώς επίσης, δεν είναι εύκολο να ξεκαθαριστεί το κατά πόσο βοηθούν και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Υπάρχει εντούτοις, µια γενική τάση τα µέτρα που αφορούν τις κοινωνικές εισφορές και το µειωµένο κόστος εργασίας, να έχουν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.  Μια άλλη µέθοδος µέσω της οποίας συχνά, κατά τα τελευταία χρόνια, επιχειρείται να µειωθεί η νεανική ανεργία και να δηµιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης αφορά στην προώθηση της αυτό-απασχόλησης. Συνήθως ως αυτό-απασχόληση λογίζεται η επιχειρηµατική ανάπτυξη. Την τελευταία πενταετία δίνονται συνεχώς κίνητρα για την άνθιση της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας, µε στόχο όχι απλώς την απασχόληση του ίδιου του νέου ή των νέων, αλλά και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα καλύψουν την συνεχή ζήτηση εργασίας και θα βοηθήσουν τη µείωση των γενικών δεικτών ανεργίας. Οι πλέον κοινοί τρόποι ενθάρρυνσης της Νεανικής 

                                                 
183 O’ Higgins Niall, Κεφάλαιο 4, “Still With Us After All of These Years: Youth Labor Market 
Entry, Home-Leaving and Human Capital Accumulation in Italy, 1993-2003”  στο “Young 
Workers in the Global Economy- Job Challenges in North America, Europe and Japan”, De 
Freitas Gregory(ed.), (2008), Edward Elgar Publishing Ltd, MPG Books Ltd, Bodmin, 
Cornwall, σελ. 89-107. 
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Επιχειρηµατικότητας έχουν να κάνουν µε την επιδότηση της επιχείρησης κατά ένα ποσοστό (από κρατικά ή ευρωπαϊκά προγράµµατα χρηµατοδότησης), µε την παροχή ειδικών όρων για τη σύναψη και αποπληρωµή δανείου, µε την παροχή σεµιναρίων και τεχνικών που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικών δεξιοτήτων. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια υπήρχε µια ιδιαίτερη προώθηση της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας, αλλά και του επιχειρείν γενικότερα, όµως τα αποτελέσµατα που έχουν τα µέτρα αυτά είναι κυρίως βραχυπρόθεσµα, ειδικά σε χώρες όπου η κουλτούρα της επιχειρηµατικότητας δεν έχει αναπτύξει στέρεες βάσεις.    

7.9.  Η πρόσβαση στην εκπαίδευση ως µέσο καταπολέµησης της ανεργίας Σηµαντικό κοµµάτι που σχετίζεται µε τους νέους και την εργασία, αποτελεί και η γενικότερη πρόσβαση που οι νέοι έχουν στην εκπαίδευση, στην πληροφόρηση σχετικά µε τις επαγγελµατικές ευκαιρίες και σε ευκαιρίες κατάρτισης. Είναι γεγονός πως, ενώ οι νέοι είναι πρόθυµοι να εργαστούν, υπάρχουν δυσκολίες ως προς την εξεύρεση θέσεων εργασίας. Αυτή η αδυναµία πρόσβασης στην πληροφόρηση έχει προβληµατίσει την Ε.Ε.  και γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια έχει φροντίσει, ιδιαίτερα µέσω του προγράµµατος 

«Κοινωνία της Πληροφορίας»184, να ενίσχυση την πρόσβαση στην πληροφόρηση, ιδιαίτερα µέσω των νέων τεχνολογιών, και δη του διαδικτύου. 

7.10.  Η αξιολόγηση των πολιτικών που αφορούν την νεολαία την πρόσβαση στην εργασία και την εκπαίδευση Σύµφωνα µε την έρευνα που προηγήθηκε της Λευκής Βίβλου για τη Νεολαία, οι απόψεις των  νέων σχετικά µε τις πολιτικές νεολαίας, και ειδικά σε ότι αφορά την εργασία και την πρόσβαση σε αυτήν, αναφέρονται σε αυτές ως ανεπαρκείς και ελλιπείς. Η έρευνα καταγράφει την αναγκαιότητα να αναθεωρηθούν οι υπάρχουσες πολιτικές, να θεµελιωθούν νέες και να υπάρξουν µέτρα που θα διευκολύνουν τους νέους, ειδικά ως προς την πρόσβαση στην εργασία και στην εκπαίδευση. Η µετάβαση από την σχολική 
                                                 
184 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Κοινωνία της Πληροφορίας, τις δράσεις και τη θεσµική της διάσταση υπάρχουν στην ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Ε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/index_el.htm (τελευταία επίσκεψη στις 14/10/2010). 
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στην επαγγελµατική ζωή θα πρέπει να διευκολυνθεί και να εξοµαλυνθεί, καθώς επίσης, θα πρέπει να καταρτιστούν εταιρικές σχέσεις, δηµόσιες και ιδιωτικές, µε σκοπό να υπάρξει αµεσότερη και αποτελεσµατικότερη κοινωνική ενσωµάτωση των νέων, µιας οµάδας που υφίστανται, ίσως όσο καµιά άλλη σήµερα, διακρίσεις στον τοµέα της εργασίας185. Οι νέοι σήµερα, σύµφωνα µε την έρευνα του ινστιτούτου IARD, θεωρούν πως λύσεις µπορούν να δοθούν, και στρέφονται όλο και περισσότερο προς ευρωπαϊκούς θεσµούς, παρά σε εθνικούς θεσµούς της χώρας τους, προκειµένου να καταφέρουν να υλοποιήσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.  

7.11.  Συµπέρασµα Τα συνεχώς αυξανόµενα ποσοστά ανεργίας, η µείωση των αποδοχών και των επιδοµάτων, η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης και η µείωση των θέσεων εργασίας είναι µερικές από τις πιο σοβαρές αιτίες που έχουν οδηγήσει σε αύξηση των ποσοστών ανεργίας της νεολαίας, παρά το γεγονός ότι το επίπεδο εκπαίδευσης και σπουδών έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το πρόβληµα της αγοράς εργασίας για τη Νεολαία δεν είναι εύκολο να αναλυθεί και να εξηγηθεί. Οι νέοι αποτελούν ισχυρούς αντιπάλους των µεσηλίκων στην αγορά εργασίας, καθώς συχνά έχουν περισσότερα κίνητρα για να εργαστούν, αναπτύσσουν καινοτόµες και πρωτοπόρες ιδέες και αντιµετωπίζουν τις θέσεις εργασίας µε διορατικότητα απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Από την άλλη, η έλλειψη εµπειρίας και οι τάσεις για πειραµατισµό και αστάθεια σε σχέση µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό τους, συχνά αποτελούν µειονεκτήµατα για την πρόσληψη τους στην εργασία ή για την πρόσβαση στην απασχόληση.  Το γεγονός ότι οι νέοι εµπιστεύονται περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις εθνικές τους κυβερνήσεις και πολιτικές, σε ό,τι τους αφορά, καταδεικνύει την αναγκαιότητα για άµεση ανταπόκριση, από πλευράς της Ε.Ε.,  µε στρατηγικές, πολιτικές και µέτρα που θα συµβαδίζουν µε τις ανάγκες της ευρωπαϊκής νεολαίας και θα εφοδιάζουν τους νέους και τις νέες προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις του σήµερα. 

 

                                                 
185 IARD, Study on the State of Young People and Youth Policy in Europe, (2001) IARD 
S.c.l.r, Milano, σελ. 57-62. 
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Κεφάλαιο 8 Νεολαία και Εργασία στην Ελλάδα 

 

8.1. Εισαγωγικά Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η νοµοθεσία και τις πολιτικές που ισχύουν εντός της ελληνικής επικράτειας και αφορούν στους νέους, στην πρόσβαση αυτών στην εργασία και στην άρση της διάκρισης λόγω ηλικίας. Η εργασία αποτελεί µια παραγωγική διαδικασία που δεν αποτελεί µόνο µια πηγή άντληση εσόδων, αλλά ενέχει και πολλές διαστάσεις που αντανακλούν το χαρακτήρα του εργαζόµενου. Η εργασία αποτελεί τρόπο έκφρασης, τρόπο εκπλήρωσης φιλοδοξιών, αλλά και καλλιεργεί συναίσθηµα ασφάλειας και πληρότητας για τους εργαζόµενους. Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η νοµοθεσία και τις πολιτικές που ισχύουν εντός της ελληνικής επικράτειας και αφορούν στους νέους, στην πρόσβαση αυτών στην εργασία και στην άρση της διάκρισης λόγω ηλικίας.Η διασφάλιση της πρόσβασης στην εργασία χωρίς διάκριση, και παροχή ίσης µεταχείρισης για τις γυναίκες και τους άνδρες αποτέλεσε πρωταρχικό µέληµα στην νεοσυσταθείσα Ευρωπαϊκή Κοινότητα.  Εκτός όµως της διάκρισης λόγω φύλου, µια σειρά άλλων λόγων αποτέλεσαν δικαιολογία για τον αποκλεισµό ή την άδικη µεταχείριση ως προς την εργασία και την απασχόληση. Ανάµεσα στους λόγους επί των οποίων συχνά καλλιεργούνταν διακρίσεις επί των εργαζοµένων, ένας, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του Ευρωβαρόµετρου, φαίνεται να αυξάνεται όλο και περισσότερο κατά τα τελευταία χρόνια. Η ηλικία αποτελεί λόγο διάκρισης και τα ποσοστά όσων έχουν πέσει θύµα αυτής ανεβαίνουν ανησυχητικά. Η διάκριση λόγω ηλικίας186 δεν αφορά συγκεκριµένο ηλικιακή οµάδα του πληθυσµού ωστόσο, δύο είναι οι µεγάλες ηλικιακές κατηγορίες οι οποίες πλήττονται, οι νέοι και οι ηλικιωµένοι. Η παρούσα εργασία εξετάζει τη διάσταση της διάκρισης λόγω ηλικίας και την πρόσβαση στην εργασία και την απασχόληση για τη νεολαία, χωρίς αυτό ωστόσο να σηµαίνει ότι η αντίστοιχα 

                                                 
186 Οι οδηγίες 2000/43/ΕΕ της 29ης Ιουνίου 2000 και 2000/78/ΕΕ της 27ης Νοεµβρίου 2000 αφορούν την απαγόρευση διάκρισης στον εργασιακό χώρο η οποία µπορεί να βασίζεται στη φυλετική ή εθνική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον σεξουαλικό προσανατολισµό.  
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µεγάλη οµάδα ηλικιωµένων που πέφτει θύµα διάκρισης λόγω της ηλικίας τους έχει λιγότερη σηµασία187.  Στις µέρες µας η σπουδαιότητα που έχει η εργασία και η απασχόληση για τους νέους, ειδικά αν λάβουµε υπόψη τις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν κατά τα τελευταία τρία χρόνια, θα πρέπει να γίνει αντιληπτή από όλους τους φορείς που αφορούν ή ασχολούνται µε τη νεολαία. Για τους νέους η δουλειά αποτελεί το ίδιο το σύµβολο της ενηλικίωσης. Μέσω αυτής, οι νέοι γυναίκες και οι άνδρες γίνονται ανεξάρτητοι και ελεύθεροι να κάνουν τις επιλογές για τις ζωές τους. Η µετάβαση από την εφηβεία και τη σχολική ζωή, στην ανώτερη εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας φαίνεται να είναι ένα πεδίο όπου οι παράγοντες που το επηρεάζουν είναι πολλοί και σύνθετοι. Οι νέοι εργαζόµενοι, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια του εργασιακού τους βίου, αποτελούν µια διακριτή κοινωνική οµάδα που χρειάζεται στοχευµένη στήριξη και κίνητρα. Η ανάγκη για πολιτικές και ενίσχυση της εργασίας των νέων είναι µεγάλη, ειδικά τα τελευταία χρόνια που οι δείκτες ανεργίας µεταξύ των νέων είναι µεγάλη.  Κατά περιόδους, η Ευρωπαϊκή Ένωση188 και τα κράτη- µέλη αυτής προσπαθούν να διαµορφώσουν πολιτικές που έχουν ως στόχο τόσο την αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας στην ΕΕ, όσο και την αποτροπή αναξιοπρεπών συνθηκών απασχόλησης και µισθοδοσίας τους κατά τα πρώτα βήµατα του εργασιακού βίου των νέων. Η ανοικτή µέθοδος συντονισµού στο χώρο της νεολαίας και το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία189 που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο190 το 2005 

                                                 
187 Σχετικά µε την διάκριση λόγω ηλικίας σε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας ως προς την εργασία βλ. Segrave Kerry, “Discrimination by Employers”, (2001), Mc Farland & Company, Inc 
Publishers, Jefferson, North Carolina. 
188 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα ιδιαίτερο µόρφωµα διεθνούς οργανισµού και αντλεί στοιχεία τόσο από την κλασική δοµή των διεθνών οργανισµών  όσο και από τη µορφή της συνοµοσπονδίας. Σήµερα αριθµεί 27 κράτη-µέλη. Σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση βλ. 
McCormick John, “The European Union: politics and policies”, (2008), 4th edition, Boulder Co, 
Westview Press, Κωνσταντινίδης Γιάννης (επιµ.), «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ∆ιεθνές Σύστηµα», (2008), Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών, Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Μηχανισµός Εκδόσεων Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Νάσκου- Περράκη Παρούλα, «Το ∆ίκαιο των ∆ιεθνών Οργανισµών: Η θεσµική διάσταση», (2005), τέταρτη έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα. 
189 Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία αποτελεί έργο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Μαρτίου 2005 και απευθύνεται στους νέους και αφορά την εργασία και τα κοινωνικά δικαιώµατά τους, υπό το πρίσµα του προγράµµατος για την «Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 
2010». 
190 Σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο βλ. Κανελλόπουλος Ι. Παναγιώτης, «Το ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», (2003), τέταρτη έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ.  
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αποτελούν τα δύο κύρια µέσα ευρωπαϊκής πολιτικής για τη στήριξη των νέων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η βελτίωση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισαβόνας191. Τα κράτη µέλη της Ένωσης στηρίζουν σθεναρά την εν λόγω προτεραιότητα, όπως φάνηκε ειδικότερα µε την έγκριση του ευρωπαϊκού συµφώνου για τη νεολαία από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2005 και από τις επανειληµµένες αναφορές σε θέµατα νεολαίας στα συµπεράσµατα των εαρινών Ευρωπαϊκών Συµβουλίων που πραγµατοποιήθηκαν µεταγενέστερα.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιληφθεί τη σηµασία για µια αναθεωρηµένη στρατηγική για τη Νεολαία, και λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβολές και τις συνεχείς προκλήσεις που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι νέοι σήµερα, συνέταξε τη Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική  για τη Νεολαία (2010-

2018)192. Στο κείµενο της Στρατηγικής αντανακλάται η αναγνώριση της Νεολαίας ως µιας ευάλωτης οµάδας, αναγνωρίζοντας το πόσο σηµαντικός πόρος είναι για την Ε.Ε, δεδοµένου και των σύγχρονων κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών. Αυτό που καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τη Νέα Στρατηγική για τη Νεολαία είναι η σηµασία που τονίζει πως έχει η εργασία για τους νεολαίους σήµερα, και προτίθεται να λάβει ενισχυµένα µέτρα για καλύτερες πολιτικές στο µέλλον.  

 

8.2.  Νοµοθεσία σχετικά µε τη νεανική εργασία στην Ελλάδα Γεγονός είναι πως παρά την ύπαρξη νοµικών διατάξεων σχετικά µε τα ζητήµατα νεολαίας, όπως παρουσιάστηκε στις προηγούµενες ενότητες, δεν 

                                                                                                                                            
151-3 και Νάσκου- Περράκη Παρούλα, «Το ∆ίκαιο των ∆ιεθνών Οργανισµών: Η θεσµική διάσταση», (2005), τέταρτη έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 421-2. 
191 Πρόκειται για την τελευταία συνθήκη που υπέγραψαν τα κράτη µέλη της Ε.Ε και τέθηκε σε ισχύ από 1η ∆εκεµβρίου 2009. « Η Μεταρρυθµιστική Συνθήκη αποτελεί µια σύνθεση δύο ισχυουσών Συνθηκών και µιας Συνθήκης που ουδέποτε τέθηκε σε ισχύ: της Συνθήκης της Ρώµης- της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας- και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη µια µεριά, και της Συνταγµατικής Συνθήκης από την άλλη». Βλ. Στάγκος Πέτρος Ν., Σαχπεκίδου Ευγενία Ρ., «∆ίκαιο των ΕυρωπαΙκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τεύχος ΙΙ, Η Συνθήκη της Νίκαιας (2000), Η Συνθήκη της Λισσαβόνας(2007)», (2009), εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 44  
192 Βλ. αναλυτικότερα «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάµωση Μια ανανεωµένη ανοιχτή µέθοδος συντονισµού για την αντιµετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της νεολαίας», COM (2009) 200 τελικό, 27.04.2009, Βρυξέλλες. 
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υπάρχει κανένα πρόσθετο µέτρο ή νοµικό πλαίσιο που να διέπει την εργασία της νεολαίας στο σύνολό της στην Ελλάδα193 . Σχετικά µε την εργασία και τη νεολαία, υπάρχει διάταξη που ορίζει το όριο ηλικίας για τη σύναψη σύµβασης εργασίας στα 15 έτη, τα οποία συµπίπτουν και µε τη λήξη της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Συνεπώς τα παιδιά απαγορεύεται να εργασθούν σε οποιαδήποτε εργασία, εκτός αν πρόκειται για µικρής διάρκειας ελαφριές εργασίες οικογενειακού χαρακτήρα. Επίσης απαγορεύεται η απασχόληση ανηλίκων σε επικίνδυνες, βαριές ή ανθυγιεινές εργασίες και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική του υγεία (ορυχεία, µεταλλεία, βαριά βιοµηχανία και άλλες). Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ανήλικος θεωρείται όποιος δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Επιπλέον η νοµοθεσία διακρίνει τους ανήλικους σε «παιδιά», εάν δεν έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας και «έφηβους» εάν έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος αλλά όχι το 18ο. Στο άρθρο 22 του Συντάγµατος αναφέρεται το κοινωνικό δικαίωµα εργασίας, και στην πρώτη παράγραφό του αναφέρει πως: 

 « Η εργασία αποτελεί δικαίωµα και προστατεύεται από το Κράτος, που µεριµνά για τη δηµιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόµενου αγροτικού και αστικού πληθυσµού. Όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωµα ίσης αµοιβής για περεχόµενη εργασία ίσης αξίας»194.   Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται ρητά µόνο στη διάκριση λόγω φύλου, ενώ αφήνει ένα ευρύ πεδίο διακρίσεων οι οποίες θα πρέπει να µην επηρεάζουν το δικαίωµα στην ίση αµοιβή. Επιπλέον, αναφέρει πως η εργασία αποτελεί δικαίωµα όλων των πολιτών, και το κράτος είναι αυτό που είναι υπεύθυνο να το προστατέψει και να το εξυψώσει. Αν και η εν λόγω συνταγµατική διάταξη δεν εξειδικεύει τις διακρίσεις, νεότερα νοµοθετήµατα έχουν κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Το πιο πρόσφατο νοµοθέτηµα το οποίο απαγορεύει και καταπολεµά απαριθµούµενες διακρίσεις στην εργασία και την απασχόληση, είναι ο Νόµος 3304/2005, που εξετάστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο.  

                                                 
193 Η Ελλάδα αποτελείται κατά 22% επί του συνολικού πληθυσµού της, από νέους ηλικίας 15-
29 ετών, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2009. 
194 Σύνταγµα της Ελλάδος, Άρθρο 22, §1. 
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Ο Νόµος 3304/2005 ενσωµατώνει τις κοινοτικές Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ που αποτελούν ένα πακέτο διατάξεων που απαγορεύουν επτά µορφές διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση και τους όρους εργασίας και απασχόλησης, καθώς κι εκπαίδευσης, επαγγελµατικού προσανατολισµού, µαθητείας κ.α. Με την θέση σε ισχύ του παραπάνω νόµου, η εργασία και η απασχόληση στην Ελλάδα διευρύνονται από τα στενά ηλικιακά, φυλετικά, γλωσσικά, θρησκευτικά κ.α όρια, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση περισσότερων ατόµων και κοινωνικών οµάδων στην απασχόληση και την εργασία. 

8.3.     Η εργασία των νέων στην Ελλάδα Η ανεργία της Νεολαίας παραµένει σε πολύ υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα, και ένας από τους βασικότερους λόγους για τα ποσοστά αυτά, µεταξύ άλλων, είναι ο κακός συνδυασµός µεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Εντός ενός πλαισίου όπου τα ποσοστά της ανεργίας µεταξύ των νέων αυξάνονται µε ταχείς ρυθµούς, οι προοπτικές της απασχόλησης των νέων στην Ελλάδα φαίνεται να επηρεάζονται από την οικογένεια και τα µέλη αυτής. Πολλοί άνεργοι νέοι και νέες ανατρέχουν στο οικογενειακό περιβάλλον προκειµένου να βρουν εργασία.  Επιπλέον, η τάση της αύξησης των ποσοστών της ανεργίας της νεολαίας και οι συνεχώς µεγαλύτερες δαπάνες για την εκπαίδευση των παιδιών µιας οικογένειας, επιβαρύνουν αυτές και συµβάλλον στην επιδείνωση της οικονοµικής τους θέσης. Επιπλέον, η επιβάρυνση αυτή έχει αντίκτυπο και στα νεαρά άτοµα της οικογένειας, τα οποία τείνουν να καταφεύγουν στη µαύρη ή παράνοµη εργασία προκειµένου να ενισχύσουν την οικονοµική κατάσταση της οικογένειας195. Συχνά όµως, οι εργασία ή η απασχόληση των νέων δεν συµβαδίζει µε τη νοµοθεσία, διεθνή και εθνική, καθώς έχει παρατηρηθεί πως υπάρχει µεγάλο ποσοστό παιδιών κάτω των 15 ετών που εργάζονται στην Ελλάδα. Κι αν τα ποσοστά ανεργίας µεταξύ της οµάδας 15-

24 ετών έχουν µειωθεί ελαφρώς κατά τα τελευταία χρόνια στο 25,7%, δεν συµβαίνει το ίδιο µε τα ποσοστά των νέων άνω των 25 ετών, οµάδα που έχει τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί στην ανεργία, σε σχέση µε 
                                                 
195 Βλ. Clearinghouse on International Developments in Child, “Youth and Family Policies – 
Greece”, Columbia University, Referred 19.10.2008. 
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την οµάδα κάτω των 25 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά της εργασίας παιδιών κάτω των 15 ετών, έχουν αρχίσει να αυξάνονται ανησυχητικά, και ιδιαίτερα µεταξύ οµάδων χαµηλότερου οικονοµικού και κοινωνικού επιπέδου196. Η εργασία των νέων δεν κινείται εντός ενός ή δύο πεδίων, αλλά συνίσταται σ’ ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Για τον λόγο αυτό η ανάγκη για να εκτενές πλαίσιο που θα διέπει τη δραστηριότητα αυτή είναι µεγάλη και θα πρέπει, εκτός των βασικών καταγραφών των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των νέων εργαζόµενων, να περιλαµβάνει πολιτικές που θα αφορούν την υγεία, την συνεχή εκπαίδευση, τη συµβουλευτική υποστήριξη αλλά και την καλλιέργεια της κοινωνικής υποστήριξης για τους νέους εργαζόµενους. Στην Ελλάδα,  φαίνεται ότι η εργασία των νέων σχετίζεται κυρίως µε τη δραστηριότητα που αυτοί αναπτύσσουν εντός του ελεύθερου τους χρόνου και συνήθως διαρκεί για µικρό χρονικό διάστηµα.  Επίσης, τα ηλικιακά όρια των νέων εργαζόµενων ξεκινούν από τα 15 χρόνια και φτάνουν ως και τα 29. Αυτό δυσχεραίνει τη λήψη πολιτικών υπέρ της συγκεκριµένης ευπαθούς οµάδας, καθώς στους κόλπους της περιλαµβάνει εργαζόµενους νέους που αποτελούν ενήλικες( σύµφωνα µε το ηλικιακό όριο των 18) αλλά και παιδιά και εφήβους (κάτω των 18 ετών). Σαφώς είναι δύσκολο να θεµελιωθεί µια δίκαιη και ορθή πολιτική που θα µπορεί να ικανοποιήσει µιαν τόσο ευρεία ηλικιακά οµάδα εργαζοµένων, ωστόσο η ανάγκη να θεσπιστούν µέτρα που θα αποτρέπουν άσχηµες και άδικες συµπεριφορές κατά αυτών, βασιζόµενοι στο νεαρό της ηλικίας τους, είναι στις µέρες µες περισσότερο από επιτακτική.  

 

8.3.1. Η διάκριση λόγω ηλικίας στην εργασία και την απασχόληση  της Νεολαίας στην Ελλάδα Οι νέοι και ο τοµέας της εργασίας αποτελούν ένα συνδυασµό που παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον ως προς τη λειτουργία και τα στοιχεία αυτού. Οι νέοι σήµερα τυγχάνουν διακριτικής µεταχείρισης σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην εργασία, αλλά και σε υψηλόβαθµες και ευθυνοφέρουσες θέσεις. Η µεταχείριση της οποίας τυγχάνουν οι νέοι έχει ως κύρια βάση της 

                                                 
196 U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor ”Country 
Reports on Human Rights Practices -2005 – Greece” Referred 19.10.2008. 
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την ηλικία επί της οποίας θεµελιώνεται διάκριση εις βάρος αυτών. Το φαινόµενο αυτό αντανακλάται και στην πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόµετρου για τη διάκριση όπου το 6% των ερωτηθέντων που απάντησε πως έχει τύχει θύµα διάκρισης, απέδωσε τη διακριτική αυτή συµπεριφορά στην ηλικία του. Η Ελλάδα, µε βάση τα στοιχεία της έρευνας αυτής, βρίσκεται αρκετά υψηλά στην κατάταξη µε ποσοστό 60% των ερωτηθέντων πολιτών της να θεωρεί πως η ηλικία αποτελεί έναν αρκετά συχνά συναντώµενο λόγο διάκρισης. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ειδικά στη νεολαία, αποτελούν µια βάση δικαιολόγησης του παραπάνω αποτελέσµατος της έρευνας του Ευρωβαρόµετρου. Με βάση την έρευνα εργατικού δυναµικού της ΕΣΥΕ, το ποσοστό ανεργίας το 1ο τρίµηνο του 2010 ανήλθε στο 11,7% από 9,3% το αντίστοιχο τρίµηνο του 2009. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της ανεργίας προκύπτει ότι, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (15,5%) είναι µεγαλύτερο από των ανδρών (9%), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους 15-29 ετών (22,3%) και µάλιστα, το ποσοστό για τις νέες γυναίκες φθάνει το 27,4%197.  Επιπλέον, πολύ ενδιαφέρουσα είναι η απάντηση στην ερώτηση που αφορά στο είδος της διάκρισης που οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι η οικονοµική κρίση θα επηρεάσει αυξητικά, και δεν είναι άλλη από τη διάκριση λόγω ηλικίας. Οι σύγχρονες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες σαφώς έχουν επηρεάσει τους πολίτες της Ένωσης και δεν είναι τυχαίο ότι 64% αυτών θεωρεί πως θα αυξηθούν οι περιπτώσεις όπου η ηλικία θα αποτελεί το λόγο επί του οποίου θα θεµελιώνεται διακριτική συµπεριφορά. Αυτό που µένει είναι να καταγραφεί το κατά πόσο οι υπάρχουσες νοµοθεσίες σε κοινοτικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, µπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και θετικά υπέρ των νέων, αλλά και των ηλικιωµένων, που πέφτουν θύµατα διάκρισης που θεµελιώνεται στην ηλικία τους.  

 

                                                 
197 Ελληνική Στατιστική Αρχή, ∆ελτίο Τύπου, «ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010», Πειραιάς, 17 Ιουνίου 2010,  Ηλεκτρονική Πηγή: 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO

01_DT_QQ_01_2010_01_F_GR.pdf   
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8.3.2. Η θέσπιση ορίων ηλικίας στην πρόσβαση στην εργασία και την απασχόληση. Μολονότι το νοµοθετικό πλαίσιο για την καθιέρωση της ίσης µεταχείρισης ανεξάρτητα από φύλο στον τοµέα της απασχόλησης είναι επαρκές, και πλήρως εναρµονισµένο µε το κοινοτικό κεκτηµένο, και παρά το γεγονός ότι και το νοµοθετικό πλαίσιο για την ίση µεταχείριση ανεξαρτήτου φυλής ή εθνότητας, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισµού, παρατηρείται µια δυστοκία στην εφαρµογή του και στην ενεργοποίηση των κατασταλτικών µηχανισµών όταν παραβιάζεται. Η δηµοσίευση αγγελιών για θέσεις εργασίας που απευθύνονται στο ένα µόνο φύλο αποτελεί καθηµερινό φαινόµενο, χωρίς εντούτοις, και παρά το ότι αφορά παράβαση νόµου, να λαµβάνεται οποιοδήποτε µέτρο198. Ενδεικτικό της απαθούς παρακολούθησης του φαινοµένου να δηµοσιεύονται σε καθηµερινή βάση αγγελίες µε όρους και κριτήρια πρόσληψης που στοιχειοθετούν διακρίσεις λόγω φύλου και ηλικίας είναι και το γεγονός ότι δεν έχει υποβληθεί ούτε µία σχετική καταγγελία στο Συνήγορο του Πολίτη ή στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/78/ΕΚ, καταργήθηκε πριν από µερικά χρόνια η θέσπιση ανώτατου ορίου ηλικίας για το διορισµό ή την πρόσληψη στο ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Η κατάργηση του ανωτάτου ορίου ηλικίας διορισµού ή πρόσληψης δεν συναρτάται µε τις διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού, δηλαδή στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης εµπίπτει ακόµη και το προσωπικό το οποίο εξαιρείται από το σύστηµα προσλήψεων του ν. 2190/94. Ωστόσο, η συγκεκριµένη διάταξη αφορά αποκλειστικά το τακτικό προσωπικό των φορέων του ∆ηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, και όχι τις προσλήψεις που γίνονται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Εκεί, κάθε φορέας θέτει τις δικές του προδιαγραφές για τα προσόντα των υποψηφίων. Συχνά, όµως, και σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν µε απόφαση των αρµόδιων υπουργών να τίθενται ανώτατα όρια ηλικίας για συγκεκριµένες θέσεις και για το τακτικό 
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προσωπικό. Χαρακτηριστικά, µέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί δεκάδες αποφάσεις, µε τις οποίες καθορίζονται ανώτατα όρια ηλικίας διορισµού σε περισσότερους από 30 φορείς του ∆ηµοσίου. Εντούτοις, βάσει και των κοινοτικών διατάξεων της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ, για κάθε τέτοια απόφαση θέσπισης ορίου ηλικίας πρέπει να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση, και δεν µπορεί κάθε φορέας να το επικαλεστεί αυθαίρετα.  

  Ωστόσο, η ύπαρξη κατώτατου ορίου σε διάφορες διατάξεις που αφορούν τους όρους πρόσληψης στην εργασία και την πρόσβαση στην απασχόληση εξακολουθεί να υφίσταται στον ελληνικό χώρο, παρά τις κοινοτικές επιταγές. Ένα από τα βασικά κριτήρια για την πρόσληψη στο ∆ηµόσιο αποτελεί η ηλικία των υποψηφίων. Σε κάθε προκήρυξη ορίζεται ποιο είναι το έτος, από το οποίο και µετά θα πρέπει να έχουν γεννηθεί οι υποψήφιοι, ώστε να µπορέσουν να λάβουν µέρος στις διαδικασίες πρόσληψης. Παράδειγµα αποτελεί ο Κώδικας του Οργανισµού Υπουργείου Εξωτερικών, σύµφωνα µε τον οποίο απαιτούνται, ανάµεσα σε άλλα, η συµπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας προκειµένου να διοριστεί σε θέση στο Υπουργείο Εξωτερικών.  

 Στην ελληνική επικράτεια, πολλές είναι εκείνες οι  θέσεις εργασίας και απασχόλησης για τις οποίες, είτε επίσηµα είτε ανεπίσηµα, έχει τεθεί κατώτατο όριο ηλικίας. Η ύπαρξη ορίων δυσχεραίνει την πρόσβαση των νέων στις θέσεις αυτές, στερώντας τους έτσι τη δυνατότητα, τόσο να εµπλακούν ενεργά σε θέσεις ευθυνών και θέσεις κύρους, όσο και τους αποµακρύνει από την εργασιακή αγορά, καθώς δεν τους επιτρέπει να εργαστούν, αν και έχουν τη θέληση, και αρκετές φορές και τα προσόντα για την κάλυψη της θέσης. Το θέµα της ύπαρξης κατώτατων ορίων θα πρέπει να επανεξεταστεί, σύµφωνα και µε τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2000/78/ΕΚ, αλλά και λαµβάνοντας υπόψη τις σηµερινές εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα µας.  

 

  

 

  

 

 



∆ιπλωµατική Εργασία Μ.Π.Σ. «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας» 

Μπρόκου Μαρία, Μ28/09 - 128 - 

  Κεφάλαιο 9 Τελικά Συµπεράσµατα 

 Η ηλικία ως λόγος διάκρισης διαφέρει σηµαντικά από τους υπόλοιπους λόγους διάκρισης, όπως αυτοί ορίζονται στην οδηγία 2000/78/ΕΚ, λόγω της συνεχώς µεταβαλλόµενης φύσης της. Η ηλικία ενός ατόµου δεν παραµένει ποτέ η ίδια, σε αντίθεση µε την φυλή ή την εθνοτική καταγωγή του. ∆εν µπορεί κάποιος να αλλάξει τη φυλή ή το έθνος, τα χαρακτηριστικά του οποίου φέρει, όµως η ηλικία είναι κάτι που η µεταβολή της είναι φυσικό αναπόφευκτο. Αυτό σηµαίνει πως, και οι διάφορες αντιλήψεις που ορισµένοι µπορεί να έχουν για ένα άτοµο δεν παραµένουν στατικές, αλλά µεταβάλλονται ανάλογα µε την ηλικία του. Για παράδειγµα, τα όριο που µπορεί κάποιος να είναι παιδί είναι διακριτά ηλικιακά και η συµπεριφορά προς αυτό διαφοροποιείται, τόσο από την ίδια την οικογένειά του, όσο και από την κοινωνία. Συνήθως όµως δεν συµβαίνει το ίδιο µε τα άτοµα διαφορετικής φυλής ή θρησκευτικού προσανατολισµού, για τα οποία συνήθως οι στερεότυπες αντιλήψεις δεν µεταβάλλονται και εκφράζονται κατά τον ίδιο τρόπο καθ’ όλη την ζωή τους.  Η διάκριση λόγω ηλικίας, τις περισσότερες φορές, οδηγεί σε λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση ενός ατόµου λόγω της ηλικίας και προκύπτει από στερεότυπα, προκαταλήψεις και παγιωµένες αντιλήψεις που επικρατούν σε σχέση µε τη συγκεκριµένη οµάδα. Από τα πιο χαρακτηριστικά στερεότυπα που συνοδεύουν διάφορες ηλικιακές οµάδες είναι πως, τα άτοµα νεαρής ηλικίας δεν είναι αρκετά ώριµα, ενώ για τα άτοµα µεγάλης ηλικίας επικρατεί το στερεότυπο ότι δεν είναι αρκετά ανοικτόµυαλα, ότι δεν έχουν την ικανότητα να αφοµοιώνουν καινούριες ιδέες και δύσκολα προσαρµόζονται στις νέες προκλήσεις. Τα παραπάνω παραδείγµατα στερεότυπων αντιλήψεων µε βάση την ηλικία δεν εκφράζονται µόνο µεταξύ των πολιτών, αλλά επηρεάζουν και άλλους φορείς της κοινωνικής δοµής, και φυσικά τους εργοδότες. Βασιζόµενοι σε εσφαλµένες και υπεραπλουστευµένες απόψεις, οι εργοδότες µπορεί να προχωρήσουν σε λήψη αποφάσεων που θέτουν τα άτοµα συγκεκριµένης ηλικίας σε λιγότερο ευνοϊκή θέση σε σχέση µε άλλα άτοµα. Στην περίπτωση, που υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ της ηλικίας του ατόµου και της λιγότερο 
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ευνοϊκής µεταχείρισης του, π.χ. της άρνησης για πρόσληψη, στοιχειοθετείται άµεση διάκριση λόγω ηλικίας.  Παρά την ύπαρξη κοινοτικών διατάξεων, και παρά τη Νοµολογία του ∆ΕΚ, η διάκριση λόγω ηλικίας εξακολουθεί να αποτελεί φαινόµενο σύνθετο και αρκετά δύσκολο να αναλυθεί κάθε φορά. Η πρόσβαση των ατόµων στην εργασία και την απασχόληση, καθώς και η απόλαυση δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτές, εξακολουθεί να επηρεάζεται από την ηλικία του ατόµου. Οι υποθέσεις που έχουν παρουσιαστεί στη συγκεκριµένη εργασία, είναι χαρακτηριστικό της διάκρισης που υφίστανται οι νέοι, καθώς οι περισσότερες από αυτές δεν αναφέρονται στην νεολαία, αλλά έχουν προέλθει από άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας και άτοµα που δεν θεωρούνται πια νέοι. Αυτό συµβαίνει γιατί εξακολουθεί να υπάρχει η ύπαρξη κατώτατου ορίου, σε αντίθεση µε την κατάργηση του ανώτατου, η οποία ύπαρξη δικαιολογείται τις περισσότερες φορές µε επίκληση δικαιολογιών για ανάγκη ωριµότητας της προσωπικότητας του εργαζόµενου. Ωστόσο, στην πράξη η εν λόγω δικαιολογία που συχνά επικαλούνται τα κράτη για να υποστηρίξουν εθνικές διατάξεις τους, µπορεί να χαρακτηριστεί και σαν προσβολή της προσωπικότητας προς τους νέους, καθώς µε έµµεσο τρόπο αφήνεται να εννοηθεί ότι τα νεαρά άτοµα δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτά ως ώριµα. Για το λόγο αυτό, συχνά αποκλείονται οι νέοι από θέσεις στο δηµόσιο τοµέα, όπως εκείνες του υπάλληλου του Υπουργείου Εξωτερικών ή ακόµα, ακόµα, αποκλείεται και η πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς υφίσταται κατώτατο όριο ηλικίας για την είσοδο στην ∆ιπλωµατική Ακαδηµία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σαφώς και η ύπαρξη κατώτατων ορίων ηλικίας, όπως στις παραπάνω θέσεις εργασίας, έχει να κάνει και µε την απόκτηση ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης, ωστόσο, εκτός της ∆ιπλωµατικής Υπηρεσίας, και σε άλλες θέσεις του Υπουργείου εξωτερικών τίθεται κατώτατο όριο ηλικίας, αποκλείοντας έτσι την πρόσβαση νεαρότερων ατόµων στην εργασία.     Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει το γεγονός πως η εργασία των νέων υπάρχει ως κοινωνική πρακτική και αποτελεί ένα αναπόσπαστο τµήµα της καθηµερινότητας τους. Προκειµένου όµως αυτή η πρακτική να καταστεί εποικοδοµητική και αποδοτική για τους νέους είναι εµφανής η ανάγκη να υιοθετηθούν κατάλληλα µέτρα που να συνδυάζουν την εκπαίδευση, την 
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εργασία και την ασφάλεια των νέων, έτσι ώστε η υπάρχουσα πρακτική της εργασίας αυτών από νεαρή ηλικία να γίνεται εντός ενός ασφαλούς και υγιούς πλαισίου λειτουργίας που θα θέσει τις σωστές βάσεις για την µετέπειτα ζωή τους.  Εκτός των παραπάνω, η πρόσβαση των νέων στην εργασία θα µπορούσε να ενισχυθεί µε την καθιέρωση ποσόστωσης για τα νεαρά άτοµα σε ορισµένες θέσεις εργασίας. Η ποσόστωση αυτή θα µπορούσε να εισάγει τους νέους κατά τρόπο οµαλό σε εργασιακά πόστα, µειώνοντας έτσι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας της νεολαίας που παρατηρούνται κατά τα τελευταία έτη. Η ποσόστωση υπέρ των νέων, εκτός της εργασιακής εµπειρίας µε την οποία τους εφοδιάζει, φέρει και µια σειρά πλεονεκτηµάτων για τους εργοδότες, καθώς ανανεώνει το εργατικό ή το απασχολούµενο δυναµικό, ενισχύει την καινοτοµία και την δηµιουργικότητα, κυρίως µε την εισαγωγή νέων ιδεών από τα νεαρότερα σε ηλικία άτοµα, ενώ γίνεται αµεσότερα η σύνδεση της παρεχόµενης εκπαίδευσης µε την εργασία και την απασχόληση, καθώς οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι νέοι εφαρµόζονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.  Η ενίσχυση της προστασίας και της προώθησης των νέων στην εργασία και την απασχόληση θα πρέπει κυρίως να εστιαστεί στα άτοµα ηλικίας 18-25, καθώς και στην ηλικιακή οµάδα των 25-30, οµάδα που κατά πολλούς εντάσσεται στην νεολαία, όπως αυτή αντιµετωπίζεται από τους διάφορους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισµούς. Η ενίσχυση της συγκεκριµένης οµάδας ηλικιών είναι απαραίτητη, καθώς µέχρι τα 18 έτη υπάρχει διεθνής και ελληνική νοµοθεσία που διέπει την εργασία των ατόµων, που σύµφωνα µε τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, έως την ηλικία αυτή θεωρούνται ως παιδιά. Ενώ λοιπόν, υφίσταται νοµοθεσία για το κοµµάτι της  νεολαίας έως και τα 18 έτη, και προστατεύει τα άτοµα αυτά ως παιδιά, αντίστοιχα θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση της νοµοθεσίας για τα άτοµα πέραν αυτής της ηλικίας, και έως τα 24 ή 25 έτη, προκειµένου να προστατευθεί το κοµµάτι αυτό της νεολαίας, τόσο από πλευράς εργασιακών δικαιωµάτων, αλλά και από πλευράς άλλων κοινωνικών δικαιωµάτων τα οποία πλήττονται κατά την ευάλωτη και καθοριστική για την µετέπειτα εργασιακή και κοινωνική ζωή νεανική περίοδο.  
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Για να γίνουν οι νέοι πιο ενεργοί πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους και τις δυνατότητες που υπάρχουν στην κοινωνία εντός της οποίας διαβιούν. Η συµµετοχή της Νεολαίας στους δηµοκρατικούς θεσµούς, αλλά και η ενσωµάτωσή τους σε κοινωνικούς και εργασιακούς θεσµούς, είναι µια ευθύνη που πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι οι νέοι, αλλά και οι πολιτικοί, πιέζοντας προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας όρων για τη εξασφάλιση και την ενίσχυση της συµµετοχής της Νεολαίας στην κοινωνική και δηµοκρατική ζωή της χώρας τους. Γεγονός είναι, πως η στάση απέναντι στη συµµετοχή της Νεολαίας δεν ξεκινάει από θετική βάση, καθώς οι πολιτικοί έχουν την τάση να βλέπουν τους νέους σαν πρόβληµα και δεν είναι πρόθυµοι να  τους δώσουν κοµµάτι από την πολιτική εξουσία. Επίσης, και οι ίδιοι οι νέοι φαίνεται να µην έχουν πάντα την επιθυµία να αναµιχθούν µε την πολιτική, ακόµα και αν πρόκειται γι’ αυτούς τους ίδιους.   Οι νέοι πρέπει να γίνουν αποδεκτοί ισάξια ως άτοµα και ακόµα κι αν συµµετέχουν µε άµεσο τρόπο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι απόψεις τους είναι σηµαντικές και πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Κι αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο αν θέλουµε να επιτύχουµε µια συνεκτική πολιτική νεολαίας που θα έχει αποτελέσµατα στους νέους και θα καλύπτει τις ανάγκες τους. Για να καταστεί εφαρµόσιµη και αποτελεσµατική µια πολιτική νεολαίας, το πρώτο βήµα που πρέπει να γίνει είναι να καθιερωθεί η ενεργός εµπλοκή των νέων σήµερα, καθώς οι πολιτικές που τους αφορούν πρέπει να διαµορφώνονται από την ίδια την νεολαία και όχι από ανθρώπους που κάποτε άνηκαν στην νεολαία. Κατά τη δηµιουργία πολιτικών νεολαίας, οι συµµετέχοντες στη διαµόρφωση αυτών, θα πρέπει να λαµβάνει µέρος όσο το δυνατόν µεγαλύτερο κοµµάτι της νεολαίας, προκειµένου να καταγραφούν και να διαχειριστούν οι διαφορετικές ανάγκες που υπάρχουν για κάθε κοµµάτι της Νεολαίας.  Η ενίσχυση των πολιτικών νεολαίας θα πρέπει να τεθεί σοβαρά υπό µελέτη, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάγκη για την ενίσχυση των υπαρχουσών και για τη δηµιουργία νέων πολιτικών απορρέει από την ανάγκη να προστατευθούν τα κοινωνικά ευαίσθητα µέλη κατά τρόπο αποτελεσµατικό και δυναµικό, έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για την καλλιέργεια και ανάδειξη πολιτών που θα δηµιουργήσουν µε τη σειρά τους µια κοινωνία αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και ισότητας.  
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https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.Cmd
BlobGet&InstranetImage=325741&SecMode=1&DocId=602044&Usage=2 
(τελευταία επίσκεψη στις 15/09/2010). 

2. Σύσταση R (97) 3 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη-µέλη σχετικά µε τη συµµετοχή της Νεολαίας και το µέλλον της Κοινωνίας των Πολιτών  Πηγή: 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.Cmd
BlobGet&InstranetImage=564283&SecMode=1&DocId=560080&Usage=2 
(τελευταία επίσκεψη στις 15/09/2010). 
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Επίσηµη ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς: 

http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=6 

(τελευταία επίσκεψη στις 20/09/2010) 

 

 Επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας: 

1. Facts on youth employment(2009),  Πηγή: 
http://www.ilocarib.org.tt/portal/images/stories/contenido/pdf/Fact%20Sheets/
Fact%20Sheet%20Youth%20Employment.pdf 

2. Message by Juan Somavia Director-General of the International Labour 
Office on the occasion of International Youth Day,  Πηγή: 
http://www.ilocarib.org.tt/portal/images/stories/contenido/pdf/Fact%20Sheets/
Fact%20Sheet%20Youth%20Employment.pdf 

 
 

 Επίσηµη ιστοσελίδα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών: 

1. United Nations General Assembly, A/RES/34/151, “International Youth Year: 
Participation, Development, Peace”, (1979). Πηγή:  
http://www.un.org/documents/ga/res/34/a34res151.pdf (τελευταία επίσκεψη στις 19/10/2010)  

2. United Nations General Assembly, A/RES/36/28, “International Youth Year: 
Participation, Development, Peace”, (1981),  Πηγή:  
http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r028.htm (τελευταία επίσκεψη στις 
19/10/2010)  

 Επίσηµη ιστοσελίδα της Eurostat: Έκθεση της Eurostat για τη Νεολαία (2009), Πηγή:  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-920/EN/KS-
78-09-920-EN.PDF 

 Επίσηµη ιστοσελίδα IARD: 

http://www.iard.it/intro.asp 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  ∆ιάγραµµα 1 Οι νέοι στην Ευρώπη των 27 κρατών-µελών Πηγή: Εurostat- Demographic Data 
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Πίνακας 2 Ποσοστό των νέων ανά φύλο που µένουν σπίτι µε τους γονείς τους  Πηγή: Εurostat- Demographic Data 

 

Share of young adults living with their parents by gender, 2008, in % 
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Πίνακας 3 Η νεαρότερη ηλικία εισαγωγής στην αγορά εργασίας Πηγή: Εurostat- Demographic Data 

 
Youngest age at which at least 50% of young people are already in the labour 

market, 2000 and 2007 
 

 



∆ιπλωµατική Εργασία Μ.Π.Σ. «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας» 

Μπρόκου Μαρία, Μ28/09 - 141 - 

∆ιάγραµµα 4 Ποσοστά ανεργίας ανά ηλικιακές οµάδες Πηγή: Εurostat- Demographic Data 

 

Unemployment rate, by age group, 2007 (%) 
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Πίνακας  5 ∆είκτες ανεργίας ανάµεσα σε νέους, ανά ηλικιακή οµάδα και επίπεδο εκπαίδευσης Πηγή: Εurostat- Demographic Data 

 

 

Unemployment rates among young people, by age group and educational attainment 
level, 2007(%) 
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Πίνακας 6 Ποσοστά ανεργίας στους νέους, ανά ηλικιακή οµάδα Πηγή: Εurostat- Demographic Data 

 

Quarterly unemployment rates by age group, 2008–2009 (%) 
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 Πίνακας 7 ∆είκτες απασχόλησης για τους νέους, ανά ηλικιακή οµάδα Πηγή: Εurostat- Demographic Data 

 

 

Employment rates of young people, by age group, 2007 (%) 
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 Πίνακας 8 Ποσοστά διακρίσεων ανά κατηγορία στην Ε.Ε Πηγή: Ευρωβαρόµετρο 2009 
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Πίνακας 9 Λόγοι διάκρισης που έτυχαν οι ερωτώµενοι τον τελευταίο χρόνο. Πηγή: Ευρωβαρόµετρο 2009 

 

 Πίνακας 10 Πηγή: Ευρωβαρόµετρο 2009 Συσχετισµός οικονοµικής κρίσης και λόγων διάκρισης. 

 

 


