
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 

 

Διπλωματική Εργασία 

Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί και 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

 Επιβλέπων Καθηγητής:  Αριστείδης  Μπιτζένης  

 

Εισηγήτρια:  Κελαντώνη Μαρία 

 

Αριθμός μητρώου: Μ01313 

Θεσσαλονίκη, 2015 

 



[2] 

 

 

                                                              Αφιερώνεται στη μητέρα μου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[3] 

 

<<Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα 

επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την 

πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς 

τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που 

χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου.>>  

Κελαντώνη Μαρία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[4] 

 

 

Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί και 

ανθρώπινα δικαιώματα 

                            

                              Κελαντώνη Μαρία 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

    Στη παρούσα εργασία θα αναλυθούν οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί  και πιο 

συγκεκριμένα το Group of 7/8 (G7/8), Group of 20 (G20), Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο (ΔΝΤ), Παγκόσμια Τράπεζα, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) και 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε σχέση με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα εξεταστεί η ιστορική 

εξέλιξη σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε οικονομικού 

οργανισμού καθώς και η στρατηγική που εφαρμόζουν όπως και οι στόχοι, οι οποίοι 

ορίζονται από τους ίδιους τους οργανισμούς. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία άλλοτε σέβονται οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί 

και άλλοτε όχι. Ακόμη, θα αναφερθούν χαρακτηριστικά παραδείγματα σεβασμού 

αλλά και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κλείνοντας, θα υπάρξει 

παρουσίαση διαφόρων κρατών, τα οποία επλήγησαν από τους διεθνείς οικονομικούς 

οργανισμούς αναφέροντας και τη περίπτωση της Ελλάδας.  

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί, προστασία ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, καταπάτηση, οικονομική κρίση, καταστατικό, στρατηγική, σκοποί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
  

1.1 Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας 

   Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας πραγματεύεται τη λειτουργία των 

διεθνών οικονομικών οργανισμών και τη σχέσεις τους με τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

1.2 Ερωτήματα της έρευνας 

   Μέσα από την εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας προκύπτουν κάποια 

ερωτήματα όπως όλοι οι Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί και σε όλες τις 

περιπτώσεις σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα; Ακόμη σε περιπτώσεις 

καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταπατούνται όλα τα ανθρώπινα 

δικαιώματα ή μερικά από αυτά;  

1.3 Στόχοι της διπλωματικής εργασίας 

   Η διπλωματική εργασία στοχεύει στην απάντηση των ερωτημάτων της έρευνας 

καθώς και στην αποσαφήνιση των διεθνών οικονομικών οργανισμών μέσα από την 

αναλυτική παρουσίασή τους. Επιπλέον, στόχος της εργασίας είναι  η ενημέρωση για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τους οργανισμούς, από τους οποίους 

προστατεύονται και σε ποιες περιπτώσεις. 

1.4 Μεθοδολογία της έρευνας 

   Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση αυτής της εργασίας ήταν 

αρχικά θεωρητική μέσα από το ανάγνωσμα βιβλίων, άρθρων και συγγραμμάτων με 

σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και μετέπειτα εξελίχθηκε σε πιο πρακτικό επίπεδο 

στοχεύοντας στη παράθεση παραδειγμάτων, τα οποία λόγω του επίκαιρου χαρακτήρα 

τους θα οδηγήσουν στη καταγραφή συμπερασμάτων για τη λειτουργία των διεθνών 

οικονομικών οργανισμών αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
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1.5 Συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας και η συνεισφορά της 

στην επιστήμη 
 

   Τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας θα συμβάλλουν στην διαλεύκανση 

των διεθνών οικονομικών οργανισμών και πως αυτοί λειτουργούν καθώς και αν ο 

τρόπος λειτουργίας τους είναι ορθολογικός, προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα 

κατά περιπτώσεις. Καθότι το θέμα είναι επίκαιρο αλλά και διαχρονικό και δεδομένου 

ότι διανύουμε ως χώρα μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, η διπλωματική εργασία 

αυτή θα συμβάλει στην επιστήμη με το να συνδέσει και να συσχετίσει τα δύο 

αντικείμενα έρευνας της εργασίας, τα οποία έχουν αναλυθεί μεμονωμένα εκτενώς 

μέχρι τώρα αλλά ο συνδυασμός των δυο αυτών αντικειμένων έχουν περιορισμένη  

βιβλιογραφική αναφορά. 

1.6 Ενδεικτική βιβλιογραφία-λοιπές πηγές 

  Για τη συγγραφή της εργασίας θα χρησιμοποιηθεί ενδεικτικά η ακόλουθη 

βιβλιογραφία: 

 Π. Νάσκου-Περράκη (2011) Το δίκαιο των διεθνών οργανισμών, Η θεσμική 

διάσταση 

 Σπηλιόπουλος (2004) Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 

 Δημ. Ζαχαριάδης-Σούρας (2004) Διεθνείς οικονομικοί Οργανισμοί 

1.7 Δομή της διπλωματικής εργασίας 

   Το αρχικό μέρος της διπλωματικής εργασίας αποτελείται από ένα εισαγωγικό 

κείμενο, το οποίο προϊδεάζει τον αναγνώστη για το περιεχόμενο της διπλωματικής 

εργασίας ανά κεφάλαια σχετικά με τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς  και 

μετέπειτα τη συσχέτιση τους με τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

  Ακολουθεί ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς με 

λεπτομέρειες για την ιστορική τους εξέλιξη, τον τρόπο λειτουργίας τους και τους 

σκοπούς, τους οποίους επιδιώκουν. 
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   Παρακάτω γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

από την εδραίωσή τους μέχρι και σήμερα καθώς και παρουσίαση παραδειγμάτων 

σεβασμού και καταπάτησής ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους διεθνείς 

οικονομικούς οργανισμούς.  

  Έπειτα θα αναλυθούν τα αποτελέσματα της δράσης των διεθνών οικονομικών 

οργανισμών σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και μεμονωμένα σε αναπτυσσόμενα αλλά 

και ανεπτυγμένα κράτη. 

    Ως επίλογος της εργασίας θα παρατεθούν τα συμπεράσματα για τη δράση των 

Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

1.8 Εισαγωγή 

   Ο ρόλος των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών ενισχύεται ολοένα και 

περισσότερο στις μέρες μας, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επηρεάζουν 

άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά τις εθνικές οικονομίες όλων των κρατών μέσα 

από τον τρόπο λειτουργίας τους. Πολύς λόγος γίνεται ιδίως εν μέσω οικονομικής 

κρίσης, αν μέσα από το εύρος των αποφάσεων τους και τον τρόπο λειτουργίας τους 

στοχεύουν στην ευημερία της παγκόσμιας κοινότητας ή εάν μέσα από τις πρακτικές 

τους καταπατούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. 

   Ορμώμενη από αυτό τον συλλογισμό δύναμαι να ερευνήσω διεξοδικά τους διεθνείς 

οικονομικούς οργανισμούς αναφορικά με το καταστατικό τους, τον τρόπο 

λειτουργίας τους, την αποτελεσματικότητα των πρακτικών τους καθώς και την 

τήρηση ή μη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία πολλές φορές καταπατούνται 

στο βωμό του κέρδους. 

    Στο πρώτο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια αναφορά στους διεθνείς 

οικονομικούς οργανισμούς και στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να 

προστατεύονται σύμφωνα με τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τον 

καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών  ανεξάρτητα από  τις  πρακτικές του 

εκάστοτε οργανισμού. Επιπλέον, θα γίνει ξεκάθαρο σε ποια κατηγορία ανήκουν αυτοί 

οι οργανισμοί καθώς και ποια δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις διαθέτουν. Θα 

παρουσιασθούν ακόμη οι διαφοροποιήσεις των διεθνών οικονομικών οργανισμών 

κατά τα λεγόμενα διακεκριμένων επιστημόνων.  
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   Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει ενδελεχής αναφορά στους διεθνείς οικονομικούς 

οργανισμούς (G7/G8, G20, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), Παγκόσμια 

Τράπεζα, Παγκόσμιος Οργανισμός εμπορίου (ΠΟΕ) και Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)) στη διαδικασία ίδρυσής τους καθώς και τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε οργανισμού, τα οποία διαφοροποιούν τους 

οργανισμούς όσον αφορά τη λειτουργία τους.  Με αυτό τον τρόπο θα γίνει μια 

εισαγωγή με σκοπό να γίνει ευδιάκριτος ο ρόλος του εκάστοτε διεθνή οικονομικού 

οργανισμού. Επιπρόσθετα, θα αναφερθεί η στρατηγική, η οποία ορίζεται μέσα από 

τον τρόπο λειτουργίας κάθε οργανισμού καθώς και οι στόχοι τους. 

   Στο τρίτο κεφάλαιο θα καταδειχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία 

υποστηρίζονται και προστατεύονται έμπρακτα μέσα από τη λειτουργία των διεθνών 

οικονομικών οργανισμών αναφέροντας χαρακτηριστικά παραδείγματα καθώς και την 

αντίθετη περίπτωση που δεν είναι άλλη από τη καταπάτηση ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

   Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναλυθούν τα αποτελέσματα των δράσεων των διεθνών 

οικονομικών οργανισμών αρχικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Μετέπειτα θα εστιάσουμε τη 

προσοχή μας στην αποτελεσματικότητά τους σε ανεπτυγμένα κράτη καθώς και στα 

αναπτυσσόμενα. Τέλος θα γίνει μια παρουσίαση των κρατών που τέθηκαν υπό τη 

προστασία των διεθνών οικονομικών οργανισμών και των οποίων οι οικονομίες 

επλήγησαν. 

   Στο τελευταίο κεφάλαιο θα υπάρξουν τα συμπεράσματα αυτής της ευρείας έρευνας 

συμπεριλαμβανομένης και την περίπτωση της Ελλάδας, η οποία εποπτεύεται από 

διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς από το 2010. 

   Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή του τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών και επιβλέπων καθηγητή της παρούσας εργασίας κ. Αριστείδη 

Μπιτζένη για τη πολύτιμη βοήθειά του και την καθοδήγησή του κατά τη διάρκεια της 

συγγραφής της εργασίας καθώς και τις καθηγήτριες του τμήματος κα Παρασκευή  

Νάσκου-Περράκη και κα Καλλιόπη Χαϊνογλου για την συνεισφορά τους στην 

εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας  και ως Β΄ μέλη της εξεταστικής 

επιτροπής. 
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    Κλείνοντας θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τους γονείς μου Κελαντώνη Ιορδάνη 

και Χαμαϊδή Χαρισοπούλου μου για την αμέριστη συμπαράσταση και ιδιαιτέρως τη 

μητέρα μου για την βοήθεια και την υποστήριξή της καθ’ όλη τη διάρκεια του 

μεταπτυχιακού προγράμματος. 

1.9  Παρουσίαση - Συσχέτιση Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών και 

ανθρώπινα δικαιώματα 

   Οι πολιτικές, οι οποίες εφαρμόζονται από τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς 

θα πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη του γενικότερου στόχου όλων, τη διεθνή  

οικονομική ανάπτυξη σεβόμενοι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως τα 

εργασιακά δικαιώματα, δικαίωμα ίσης αμοιβής ,το δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης 

,την απαγόρευση της αναγκαστικής εργασίας- (άρθρο 22Σ), το δικαίωμα προσωπικής 

ελευθερίας και ασφάλειας (άρθρο 5§3Σ και 6Σ) καθώς και το δικαίωμα στην 

προστασία της υγείας και της γενετικής ταυτότητας (άρθρο5§4Σ)
1
.  

   Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, στις οποίες παρατηρούνται φαινόμενα καταπάτησης 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Μέσα από πρακτικές που εφαρμόζουν οι Διεθνείς 

Οικονομικοί Οργανισμοί την εφαρμογή μνημονίων, τα οποία επιφέρουν σημαντικές 

επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων φαίνεται να καταπατούν άλλοτε άμεσα και 

άλλοτε έμμεσα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Μια  περίπτωση καταπάτησης 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης όπως αναφέρεται στο 

παρατηρητήριο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετίζεται και με το 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο λαών, οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ανεργίας 

και επομένως αυξημένα επίπεδα φτώχειας  ζώντας σε κατάσταση οικονομικής κρίσης 

και ελεγχόμενοι από διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς.
2
 

                                                             
1 Παπαδόπουλος Ν. (n.d.).  «Τα θεμελιώδη δικαιώματα». Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

ftp://ftp.teiser.gr/mixanologia/Papadopoulos-TexnikiNomothesia/EFALAIO%20D-

Themeliodi%20dikaiomata.pdf  [20/6/2014] 

2 Παρατηρητήριο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εκπαίδευση. (2012). 

Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://paratiritirio-in-education.blogspot.gr/2012/04/blog-post.html 

[15/7/2014] 

 

ftp://ftp.teiser.gr/mixanologia/Papadopoulos-TexnikiNomothesia/EFALAIO D-Themeliodi dikaiomata.pdf
ftp://ftp.teiser.gr/mixanologia/Papadopoulos-TexnikiNomothesia/EFALAIO D-Themeliodi dikaiomata.pdf
http://paratiritirio-in-education.blogspot.gr/2012/04/blog-post.html
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    Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Διεθνές 

Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα εμπεριέχουν 

ανθρώπινα δικαιώματα, η πραγμάτωση των οποίων έχει πλήρη εξάρτηση από την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας ή της περιοχής. Ανάμεσα σ' αυτά τα 

δικαιώματα είναι το δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλισης, το δικαίωμα της εργασίας 

κάτω από δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες, το δικαίωμα για επίπεδο ζωής 

ικανοποιητικό για την υγεία και την ευημερία του ίδιου του ατόμου και της 

οικογένειάς του, και το δικαίωμα της εκπαίδευσης.  

   Το 1986 η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε τη Διακήρυξη για το Δικαίωμα στην 

Ανάπτυξη, το οποίο είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου και όλοι οι λαοί έχουν το 

δικαίωμα στη συμμετοχή και στην απόλαυση της οικονομικής, κοινωνικής, 

πολιτιστικής και πολιτικής ανάπτυξης, ώστε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι 

θεμελιώδεις ελευθερίες να μπορούν να εφαρμόζονται στο ακέραιο.  Ορίζεται ακόμη 

ότι οι χώρες θα πρέπει να εξασφαλίσουν στους πολίτες τους την ισότητα στην 

ευκαιρία πρόσβασης σε βασικούς πόρους, στην εκπαίδευση, στις υγειονομικές 

υπηρεσίες, στην τροφή, στην στέγαση, στην απασχόληση και στη δίκαιη κατανομή 

του εισοδήματος. Θα πρέπει να αποφεύγεται ακόμη με κατάλληλους οικονομικούς 

και κοινωνικούς μετασχηματισμούς οι κοινωνικές αδικίες. Η Διακήρυξη δηλώνει 

επίσης ότι ο άνθρωπος είναι ο κύριος λόγος της ανάπτυξης και πρέπει να συμμετέχει 

ενεργά στο δικαίωμα αυτής 
3
.  

   Ακόμη, όπως ορίζεται στο καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στο άρθρο 62 

για το οικονομικό και κοινωνικό συμβούλιο θα πρέπει «να μπορεί να κάνει εισηγήσεις 

με σκοπό νε ενισχύσει το σεβασμό και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους.
4
»  

                                                                                                                                                                              
 

3
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. (1998). «Human Rights 

Questions and Answers». Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:  http://kypros.org/Human_Rights/index26.html 

[2/7/2014] 

4 Νάσκου- Περράκη, Π. (2012).  Κώδικας Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του ανθρώπου 

σελ 3 

http://kypros.org/Human_Rights/index26.html
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   Στόχος του  άρθρου 55 του χάρτη του ΟΗΕ είναι η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η 

πλήρης απασχόληση και η ανεύρεση λύσεων για οικονομική και κοινωνική πρόοδο 

και ανάπτυξη, η λύση των διεθνών οικονομικών, κοινωνικών, υγιεινής και άλλων 

προβλημάτων καθώς και ο καθολικός σεβασμός και η διασφάλιση των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. 

    Με τη διακήρυξη για την εγκαθίδρυση μιας νέας διεθνούς οικονομικής τάξης η 

Γενική Συνέλευση επιχείρησε να φτιάξει μια νέα οικονομική τάξη πραγμάτων, η 

οποία βασίζεται στην ισότητα, την ανεξαρτησία, το κοινό συμφέρον, τη συνεργασία 

των κρατών με σκοπό να μειώσει το χάσμα ανάμεσα στα ανεπτυγμένα και 

αναπτυσσόμενα κράτη ώστε να υπάρχει πιο δίκαιη κατανομή αγαθών για τις επόμενες 

γενιές. 

   Η Γενική συνέλευση του 1974 δίνει το δικαίωμα σε κάθε κράτος να εκμεταλλευτεί 

τους φυσικούς του πόρους, να διευθετεί τις ξένες επενδύσεις στο έδαφος του ή ακόμα 

και να τις εθνικοποιεί. 

   Στη Γενική Συνέλευση του 1981-1990 αποφάνθηκε ότι για την οικονομική 

ανάπτυξη των κρατών θα πρέπει να λυθούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το κάθε κράτος πέρα των γενικών όπως πληθωρισμός, φτώχεια, 

ανεργία. Για το οικονομικό μέλλον των κρατών θα πρέπει να εστιάσουμε στο 

εμπόριο, στα διεθνή χρέη, στο νομισματικό σύστημα και σε χρηματοδοτικές πηγές. 
5
 

 

1.10 Τρόποι λειτουργίας των Οργανισμών (Καταστατικό) 

 

   Οι Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί, οι οποίοι υπάγονται στους ειδικούς διεθνείς 

οργανισμούς, είναι υποκείμενα διεθνούς δικαίου, διαθέτουν επομένως νομική 

προσωπικότητα και έχουν την ικανότητα να είναι υποκείμενα δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων. Εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και αυτό είναι εμφανές από τον 

τρόπο λειτουργίας τους, το λεγόμενο καταστατικό τους, το οποίο δεν είναι άλλο από 

το δεσμευτικό κείμενο της ίδρυσης και λειτουργίας τους. Βασισμένοι σε μόνιμους 

νομικούς κανόνες του καταστατικού συνεδριάζουν, λαμβάνουν αποφάσεις και 

προβαίνουν στη υλοποίηση αυτών μέσω των δικών τους οργάνων. Ο τρόπος 

                                                             
5
 Νάσκου-Περράκη, Π. (2011). Το δίκαιο των διεθνών οργανισμών, Η θεσμική διάσταση σελ 170-171 
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λειτουργίας τους σχετίζεται και με τον τρόπο λήψης αποφάσεων, ο οποίος διαφέρει  

από οργανισμό σε οργανισμό. Στο ΔΝΤ για παράδειγμα η λήψη αποφάσεων γίνεται 

με  σύστημα πλειοψηφίας απλό ή ειδικευμένο ενώ στον ΟΟΣΑ με ομοφωνία
6
.  

 

 1.11 Διακρίσεις ανάμεσα στους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς 

 

     Είναι σαφές το γεγονός ότι είναι διακριτοί οι ρόλοι ανάμεσα στους διεθνείς 

οικονομικούς οργανισμούς παρά το γεγονός ότι συνεργάζονται αλλά και  σχετίζονται 

όλοι άμεσα με το διεθνές οικονομικό σύστημα. Όπως αναφέρει και ο κ. Μπρεδήμας, 

οι οικονομικού χαρακτήρα Διεθνείς Οργανισμοί επιδιώκουν να προάγουν την 

οικονομική συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών τους, έτσι ώστε να υλοποιηθούν 

οικονομικοί στόχοι, γενικοί ή ειδικοί. Οικονομικοί οργανισμοί με γενικό σκοπό ή 

γενικού χαρακτήρα είναι αυτοί που «καλύπτουν το ουσιώδες των οικονομικών 

σχέσεων» και ασχολούνται με προώθηση οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στα κράτη 

ή ακόμα και με απελευθέρωση εμποδίων στις εμπορικές συναλλαγές
7
. Οι οικονομικοί 

οργανισμοί, οι οποίοι αποσκοπούν σε ειδικούς σκοπούς  αναφέρονται «σε μια  

ιδιαίτερη τεχνική πλευρά της οικονομίας»
8
.  

    Ενίοτε παρατηρούνται διαφωνίες πέρα από τις συνεργασίες και τις συμφωνίες 

ανάμεσα στους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς. Οι διαφωνίες αυτές πιθανότατα 

εναπόκειτο στους διαφορετικούς στόχους, τις στρατηγικές και πολιτικές, τις οποίες 

εφαρμόζει ο εκάστοτε Διεθνής Οικονομικός Οργανισμός. Στο βιβλίο Διεθνείς 

Οικονομικοί Οργανισμοί του Οδυσσέα Γ. Σπηλιόπουλου υπογραμμίζονται τα 

λεγόμενα του κ. Stiglitz στο «Ε» της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας σχετικά με μια 

διάκριση ανάμεσα στη Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ, «η Παγκόσμια Τράπεζα είναι 

διαφορετική από το ΔΝΤ. Ενδιαφέρεται για την εξάλειψη της φτώχειας, όχι για τη 

δημιουργία της.(…)έχει μια πολύ ευρύτατη αντίληψη για την ανάπτυξη»
9
.  

                                                             
6 Νάσκου-Περράκη, Π. (2011). Το δίκαιο των διεθνών οργανισμών, Η θεσμική διάσταση σελ. 56 

7
 Μπρεδήμας, Α. (1983).  Διεθνείς Οργανισμοί Γενική θεωρία  τεύχος 1 Αθήνα  σελ.131 

8
 Χριστοδουλίδης. Θ. Α. (1984). Εισαγωγή στη Διεθνή Οργάνωση Αθήνα-Κομοτηνή:Σάκκουλας σελ. 

73 

9 Σπηλιόπουλος, Ο. (2004). Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί Αθήνα: Διόνικος σελ 278 
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 Κεφάλαιο 2
ο
 Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 

 

2.1 Ιστορική εξέλιξη του Group of 7/8 (G7/ G8) 

    Η ομάδα των οκτώ όπως αποκαλούνται πλέον σήμερα είναι μια ομάδα κρατών, η 

οποία συστάθηκε τη δεκαετία του ’70 εν μέσω οικονομικών πετρελαϊκών κρίσεων και 

σημαντικών χρηματοπιστωτικών αλλαγών. Στη 1
η
 Οικονομική Διάσκεψη Κορυφής, η 

οποία έλαβε χώρα το 1973 συμμετείχαν 4 ηγέτες  βιομηχανικών κρατών από τις 

ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Μετέπειτα, το 1975 

προστέθηκαν οι ηγέτες της Ιαπωνίας και της Ιταλίας και ένα χρόνο μετά, στην 

οικονομική Διάσκεψη Κορυφής του Puerto Rico προστέθηκε και ο Καναδάς. Έτσι 

προέκυψε το Group of Seven (G7) και μερικά χρόνια αργότερα το 1988 

δημιουργήθηκε το Group of Eight (G8) λόγω της προσθήκης της Ρωσίας στη Σύνοδο 

Κορυφής, στην οποία συμμετέχει μόνιμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση
10

.    

    Οι G7/G8  είναι μια λέσχη των προηγμένων βιομηχανικά κρατών που συνεδριάζει 

ετησίως για να συζητήσουν σημαντικά οικονομικά και πολιτικά ζητήματα όπως 

παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, μακροοικονομική διαχείριση, διεθνές εμπόριο, 

ενέργεια, κλιματική αλλαγή και  σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες.  Πρόσφατα 

εισήχθησαν τα θέματα της παγκόσμιας ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Παρέχει ένα φόρουμ στους ηγέτες του κόσμου για να συνεργαστούν για συλλογικά 

προβλήματα, για τη διαχείριση της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και για την 

αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την αλληλεξάρτηση και την 

παγκοσμιοποίηση. Αποτελεί μια ευκαιρία για τους ηγέτες να δημιουργήσουν καλές 

προσωπικές σχέσεις. Η G8 από το 2005 έχει στενότερη επικοινωνία με τις 

μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως της Βραζιλίας, Μεξικού, Ινδίας, Κίνας 

και της Νότιας Αφρικής.  Οι σύνοδοι κορυφής G7, επίσης, χρησιμοποιούνται για τον 

καθορισμό διεθνών προτεραιοτήτων, να προσδιορίσουν και να καθορίσουν  θέματα, 

για τη δημιουργία νέων καθεστώτων και την αναζωογόνηση υφιστάμενων 

συστημάτων, και να παρέχει καθοδήγηση στους διεθνείς οργανισμούς. Οι G7/G8 

                                                             
10 Ζαχαριάδης-Σούρας, Δ. (2004).  Διεθνείς οικονομικοί Οργανισμοί Αθήνα: Σταμούλη. Σελ 157-159 
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συνεργάζονται στενά με άλλους οργανισμούς, ιδίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

(ΔΝΤ) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
11

.  

 

2.1.1 Η στρατηγική του οργανισμού G7/G8 

    Ο διεθνής οργανισμός G8 λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια χωρίς να υπάρχει επίσημος 

καταστατικός χάρτης, με ελάχιστη γραφειοκρατική δομή και χωρίς μόνιμη έδρα.  

Παρ’ όλα αυτά έχει καθιερωθεί ως παγκόσμιο όργανο (διακυβερνητικού χαρακτήρα) 

καθώς οι αποφάσεις του επηρεάζουν όλες τις χώρες του πλανήτη μέσα από άλλους 

διεθνείς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Οι διασκέψεις των 

G8 πραγματοποιούνται  σε διαφορετικό κράτος μέλος τη φορά. Πριν από τις 

αποφάσεις κορυφής γίνονται οι συναντήσεις των  αντιπρόσωπων των κρατών μελών 

(Sherpas), οι οποίοι προετοιμάζουν το έδαφος για τις επικείμενες συζητήσεις στη 

Διάσκεψη Κορυφής. και οι συζητήσεις τους αποτελούν βάση για τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται στη Διάσκεψη Κορυφής από τους ηγέτες των κρατών-μελών του G8
12

. 

 

2.1.2 Οι στόχοι του οργανισμού  G7/G8 

    Οι στόχοι των G8 παύουν να είναι μόνο οικονομικής και πολιτικής φύσεως αλλά 

κάνουν μια προσπάθεια για τις καλύτερες συνθήκες ζωής σε ολόκληρο το κόσμο. 

Έτσι, τέθηκαν 8 στόχοι στη Σύνοδο Κορυφής τον Σεπτέμβριο του 2000, οι οποίοι 

φαίνεται να μην εφαρμόζονται στο ακέραιο. Οι στόχοι αυτοί είναι οι παρακάτω: 

 

 

 

                                                             
11

 European Commission. (2012). «Εconomic and Financial Affairs». Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/international/forums/g7_g8_g20/ [26/06/2014] 

12
 Mingst. K. (2014). «Group of Eight» (G8). Encyclopedia Britannica. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1014329/Group-of-Eight-G8 [12/10/2014] 

 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/international/forums/g7_g8_g20/
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1014329/Group-of-Eight-G8
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1) Καλύτερο σύστημα υγείας με περιορισμό της παιδικής θνησιμότητας 

2) Πιο στενή διεθνής συνεργασία με στόχο την καλυτέρευση των συνθηκών 

ζωής του παγκόσμιου πληθυσμού 

3) Καλύτερη παγκόσμια επικοινωνία και έγκυρη πληροφόρηση όλων των 

πολιτών παγκοσμίως 

4) Βελτίωση συνθηκών για μεγαλύτερο όριο ζωής για όλους τους κατοίκους του 

κόσμου 

5) Διατήρηση φυσικού περιβάλλοντος 

6) Ισότητα στην εκπαίδευση 

7) Περιορισμός της φτώχειας παγκοσμίως 

8) Καταπολέμηση του ιού του AIDS  
13

       

 

2.2 Η δημιουργία και η πορεία του Group of  20 (G20) 

    H oμάδα των Είκοσι (G20) είναι το κορυφαίο φόρουμ για τη διεθνή οικονομική 

συνεργασία για τα πιο σημαντικά θέματα της παγκόσμιας οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής ατζέντας. Η σύσταση των G20 ξεκίνησε το 1999 ως συνάντηση 

των υπουργών οικονομικών και διοικητών των κεντρικών τραπεζών στο τέλος  της 

ασιατικής χρηματοοικονομικής κρίσης. Η πρώτη Σύνοδος Κορυφής των G20 

πραγματοποιήθηκε το 2008 για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης. Από τότε η Σύνοδος Κορυφής διεξάγεται σε ετήσια βάση. Η G20 

συγκεντρώνει υπουργούς οικονομικών και διοικητές κεντρικών τραπεζών από 19 

προηγμένα και ανεπτυγμένα κράτη: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, 

Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Ιαπωνία, Δημοκρατία της Κορέας, 

Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική , Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο,  

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εκπροσωπείται 
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 Ζαχαριάδης-Σούρας, Δ. (2004).  Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί.  Αθήνα: Σταμούλη. Σελ.158-159 
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από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και από τον επικεφαλή της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
14

.  

 

2.2.1 Η στρατηγική του οργανισμού G20 

    Στα πλαίσια της λειτουργίας των G20 διοργανώνεται το κορυφαίο γεγονός της 

χρονιάς η λεγόμενη Σύνοδος Κορυφής υπό των αρχηγών κρατών-μελών με σκοπό τη 

λήψη αποφάσεων. Την Σύνοδο Κορυφής των G20 προετοιμάζουν ανώτατοι 

αξιωματούχοι γνωστοί ως sherpas, οι οποίοι εκπροσωπούν τους ηγέτες του G20 μέσα 

από διάφορες συναντήσεις. Υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στην παρούσα, 

προηγούμενη και επόμενη προεδρεύουσα χώρα έτσι ώστε να επιτευχθεί ακολουθία 

της ατζέντας, η οποία ορίζεται από τη προεδρεύουσα χώρα  μαζί με τα μέλη του 

G20
15

. 

 2.2.2 Οι στόχοι του G20 

    Στους στόχους  των G20 περιλαμβάνονται οι προσπάθειες για  συντονισμό των 

πολιτικών των κρατών-μελών προκειμένου να επιτευχθεί παγκόσμια οικονομική 

σταθερότητα, αειφόρος ανάπτυξη, προώθηση χρηματοπιστωτικών κανονισμών που 

μειώνουν τους κινδύνους και την πρόληψη μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων 

καθώς και τον εκσυγχρονισμό της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής
16

.   

    Μια από τις αποφάσεις που πήραν οι G20 στη Σύνοδό του Σύδνεϋ ήταν ο 

διπλασιασμός του αποθεματικού κεφαλαίου καθώς και αναδιανομή των μετοχών 

προς όφελος των αναπτυσσόμενων οικονομιών.  Η ομάδα των G20 παρουσιάζεται 

                                                             
14 G20. (n.d.). «About G20».  Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://www.g20.org/about_G20 [29/6/2014] 

15
 G20 Australie 2014. (2014). «Γιατί είναι σημαντικό το G20». Διατίθεται στην ιστοσελίδα: 

http://www.greece.embassy.gov.au/files/athn/web-1401-G20%20Background_gr.pdf [ 29/6/2014] 

16
G20. (n.d.). «What is the G20». Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 

http://www.g20.org/docs/about/about_G20.html [01/7/2014] 
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μέσα από τις αποφάσεις της ως ο αρχιτέκτονας και θεμελιωτής της παγκόσμιας 

οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης παγκοσμίως
17

. 

2.3 Ιστορική εξέλιξη του  Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) 

    Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ιδρύθηκε στις 27 Δεκέμβριου του 1945 

έπειτα από μια συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών το 1944 στο Bretton Woods (New 

Hampshire). Καθώς ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος επιδείνωσε τη διεθνή οικονομική 

κατάσταση, οδήγησε σε διαβουλεύσεις σχετικά με το διεθνές νομισματικό σύστημα 

και την ανάγκη αναζήτησης λύσεων για την αποφυγή μιας «Μεγάλης Ύφεσης» 

ανάλογη του 1930. Το 1944 στη διάσκεψη του Bretton Woods στο New Hampshire 

καθιερώθηκε ένα νέο νομισματικό σύστημα με χρυσό συνάλλαγμα στη θέση του 

χρυσού. Η ορθή λειτουργία αυτού του συστήματος, η εφαρμογή του κανόνα του 

χρυσού συναλλάγματος, η διατήρηση της νομισματικής σταθερότητας καθώς και η 

ομαλή εξέλιξη στις διεθνείς πληρωμές ανατέθηκε σε ένα διακυβερνητικό οργανισμό, 

ο οποίος είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο οργανισμός αυτός λειτουργούσε ως 

θεματοφύλακας της παγκόσμιας νομισματικής τάξης. Το Μάιο του 1946 το ΔΝΤ 

λειτούργησε με 39 χώρες-μέλη ενώ σήμερα κυβερνάται και ελέγχεται από 186 

κυβερνήσεις κρατών-μελών, τα οποία προέρχονται σχεδόν από κάθε άκρη της γης.  

Το ΔΝΤ είναι ένα διεθνές οικονομικό όργανο, στο οποίο συμμετέχουν τα 

περισσότερα ανεξάρτητα κράτη και η έδρα του βρίσκεται στην Ουάσινγκτον D.C.
18

.  

    Το ΔΝΤ λειτουργεί για την ενίσχυση της διεθνούς νομισματικής συνεργασίας, τη 

διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας, τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, 

την προώθηση υψηλών ποσοστών απασχόλησης και σταθερής οικονομικής 

ανάπτυξης και τη μείωση της φτώχιας σε ολόκληρο τον κόσμο. Το διεθνές 

νομισματικό ταμείο (ΔΝΤ) σκοπό έχει να ενισχύσει την διεθνή νομισματική  

ανάπτυξη και να διατηρήσει την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα καθώς και να 

διασφαλίσει τη σταθερότητα του διεθνούς νομισματικού συστήματος – του 

συστήματος ισοτιμιών συναλλάγματος και διεθνών πληρωμών που επιτρέπουν στα 
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 Ελευθεροτυπία. (2014). G20: «Στόχοι για την ανάπτυξη την προσεχή 5ετία». Διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=417231 [13/10/2014] 
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κράτη (και στους πολίτες τους) την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Με αυτό το 

τρόπο βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο, η οικονομική ανάπτυξη και συνεπώς 

περιορίζεται η  φτώχεια. Το «Ταμείο» (ΔΝΤ) μετά από φαινόμενα κρίσης εφαρμόζει 

τις μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές εντολές του  με σκοπό τη διεθνή 

σταθερότητα
19

.  

 

2.3.1 Η στρατηγική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

    Τα κράτη, τα οποία γίνονται μέλη του ΔΝΤ υποχρεούνται να καταβάλουν μερίδιο 

συμμετοχής (quota). Από το μερίδιο αυτό εξαρτάται η λειτουργία του ΔΝΤ καθώς και 

τα δικαιώματά τους στο ταμείο. Ακόμη,  το μερίδιο αυτό καθορίζει τη χρηματοδοτική 

ενίσχυση, την οποία δικαιούται κάθε κράτος σε περίπτωση αντιμετώπισης 

προβλήματος στο ισοζύγιο πληρωμών.  Κάθε κράτος δικαιούται 250 ψήφους καθώς 

και ανά μια ψήφο του μεριδίου του που ισοδυναμεί με 100.000 ειδικά τραβηκτικά 

δικαιώματα (διεθνές αποθεματικό στοιχείο με στόχο την ενίσχυση των υφιστάμενων 

επίσημων αποθεματικών των κρατών-μελών του έχοντας ως αποτέλεσμα την στήριξη 

του διεθνούς συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών).  Το μερίδιο του 

κάθε κράτους μέλους καθώς και τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματά του καθορίζονται 

από την οικονομική  κατάσταση του κάθε κράτους
20

.   

    Το ΔΝΤ υποστηρίζει και εκπαιδεύει τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μπορούν να 

σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές πολιτικές. Η τεχνική υποστήριξη 

παρέχεται σε ποικίλους τομείς όπως φορολογική πολιτική, διαχείριση δαπανών, 

νομισματική και συναλλαγματική πολιτική, επιτήρηση και ρύθμιση τραπεζικού και 

χρηματοοικονομικού συστήματος, θεσμικά πλαίσια και στρατηγική. Επιπλέον, 

ελέγχει τις γενικές οικονομικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις μέσω ενός 

                                                             
19 International Monetary Fund (2010). «Το ΔΝΤ με μια ματιά» . Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 

http://www.imf.org/external/lang/Greek/np/exr/facts/glanceg.htm [22/06/2014] 
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συστήματος, το οποίο ονομάζεται επιτήρηση. Δίνει συμβουλές στα κράτη μέλη 

νουθετώντας τα να υιοθετούν πολιτικές για οικονομική σταθερότητα και μείωση 

κινδύνου σε περίπτωση οικονομικής και χρηματοοικονομικής κρίσης καθώς και για 

τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
21

. 

 

Το  ΔΝΤ διαθέτει πέντε καταστατικά Όργανα 

1) Το Συμβούλιο Διοικητών (Board of Directors), είναι το ανώτατο όργανο του 

Δ.Ν.Τ. και έχει την αρμοδιότητα για την επιτήρηση όλων των θεμάτων 

σχετικά με τη λειτουργία του. Συνέρχεται μια φορά ετησίως στη συνέλευση 

του Δ.Ν. Τ. και στη Συνέλευση Διοικητών της Παγκόσμιας Τράπεζας. Κάθε 

κράτος εκπροσωπείται από δυο εκπροσώπους, διοικητή-αναπληρωτή 

(Υπουργό Οικονομικών και Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας).  

2) Το εκτελεστικό Συμβούλιο (Executive Board) πρόκειται για ένα γραφείο 

αξιολόγησης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή των εργασιών του 

Δ.Ν.Τ. καθώς και τα καθήκοντα που του παραχωρούνται από το Συμβούλιο 

Διοικητών. Στο Εκτελεστικό Συμβούλιο μετέχουν ο διευθύνων Σύμβουλος 

καθώς και οι εκτελεστικοί διευθυντές του Δ.Ν.Τ., οι οποίοι πρέπει να 

ανέρχονται τουλάχιστον στους 20.   

3) Ο διευθύνων σύμβουλος (Executive director) επικεφαλής του προσωπικού του 

Δ.Ν.Τ.  και πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου.  Η θητεία του είναι 

πενταετής αλλά ανανεώνεται απεριόριστα και δεν έχει δικαίωμα ψήφου κατά 

τη λήψη αποφάσεων του οργάνου παρά μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας. 

4) Το προσωπικό (staff) 

5) Το συμβούλιο (council) 
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Στο Συμβούλιο διοικητών και στο εκτελεστικό συμβούλιο δίνεται η δικαιοδοσία 

σύστασης και άλλων επιτροπών στοχεύοντας στην ομαλή λειτουργία του ΔΝΤ. Έως 

τώρα έχουν συσταθεί και λειτουργούν  

1) Η Διεθνής Νομισματική και Χρηματοπιστωτική Επιτροπή (International 

Monetary and financial committee) ιδρύθηκε το 1974 από το Συμβούλιο 

διοικητών. Συνεδριάζει  δυο φορές το χρόνο. Στις αρμοδιότητές του έγκειται η 

υποβολή προς το συμβούλιο διοικητών εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία του 

Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος και προτάσεις σχετικά με την 

αναθεώρηση των διατάξεων των Άρθρων Συμφωνίας.  

2) Επιτροπή Ανάπτυξης (Development Committee) συστάθηκε το 1974 και ο 

ρόλος της είναι συμβουλευτικός καθώς προτείνει θέματα ανάπτυξης στα 

συμβούλια διοικητών του ΔΝΤ και της παγκόσμιας τράπεζας
22

. 

2.3.2 Οι στόχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

     Οι στόχοι, τους οποίους επιδιώκει το ΔΝΤ να επιτύχει σύμφωνα με το άρθρο 1 του 

καταστατικού του είναι  α) η προώθηση της διεθνούς νομισματικής συνεργασίας 

μεταξύ των κρατών μελών του μέσω της λειτουργίας ενός μόνιμου φόρουμ που 

παρέχει τη βάση για διαβουλεύσεις αναφορικά με διεθνή νομισματικά προβλήματα, 

β) η  συμβολή στη διευκόλυνση της  επέκτασης και ισόρροπης ανάπτυξης του 

διεθνούς εμπορίου, ώστε αφενός μεν να επιτυγχάνεται και να διατηρείται ένα υψηλό 

επίπεδο απασχόλησης και πραγματικού εισοδήματος στα κράτη μέλη και αφετέρου η 

ανάπτυξη των παραγωγικών τους πόρων να αναχθεί σε βασικό στόχο της οικονομικής 

τους πολιτικής, γ) η παρακολούθηση του διεθνούς συστήματος συναλλαγματικών 

ισοτιμιών με στόχο την προώθηση συναλλαγματικής σταθερότητας, τη διατήρηση 

ομαλών συναλλαγματικών σχέσεων ανάμεσα στα κράτη μέλη, και την εκ μέρους τους 

                                                             
22 Ibid, άρθρο XIΙ τμήμα 5, παρ. α. (n.d.) «Τα μερίδια των κρατών μελών (quotas)». Διαθέσιμο στην 
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αποφυγή ανταγωνιστικών υποτιμήσεων των νομισμάτων τους, δ) η χορήγηση στα 

κράτη μέλη χρηματοδοτικής ενίσχυσης με στόχο τη διόρθωση των ανισορροπιών στο 

ισοζύγιο πληρωμών τους χωρίς να προσφεύγουν σε μέτρα με αρνητικές συνέπειες για 

την ευημερία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και ε) η συνδρομή στη δημιουργία ενός 

πολυμερούς συστήματος για το διακανονισμό των διεθνών πληρωμών μεταξύ των 

κρατών μελών του για τις τρέχουσες πληρωμές τους και στην εξάλειψη της 

συναλλαγματικής φύσεως περιορισμών που εμποδίζουν την ανάπτυξη του διεθνούς 

εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών
23

.  

 

2.4 Το ιστορικό ίδρυσης της Παγκόσμιας Τράπεζας 

     Η Παγκόσμια Τράπεζα ιδρύθηκε το 1944 και εδρεύει στην Ουάσινγκτον D.C. . 

Αποτελεί σημαντική πηγή βοήθειας για την ανάπτυξη αλλά ταυτόχρονα είναι και 

πηγή χρηματοδότησης και τεχνικής βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες σε όλο 

τον κόσμο. Μέσα από μια σειρά ενεργειών όπως τη χρηματοδότηση και τη παροχή 

πολιτικών συμβουλών στοχεύει στη μείωση της φτώχειας και τη στήριξη της 

ανάπτυξης. Ο όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας δημιουργήθηκε  από ένα ίδρυμα  και 

σήμερα αποτελείται από πέντε ιδρύματα, τη διαχείριση των οποίων έχουν οι χώρες 

μέλη της
24

.  

    Η Παγκόσμια Τράπεζα δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και 

δασοκομίας, δικαιοσύνης και δημόσιας διοίκησης, πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνίας, εκπαίδευσης, χρηματοοικονομικά, υγείας και άλλες κοινωνικές 

υπηρεσίες, βιομηχανίας και εμπορίου, ενέργειας και μεταλλείων, μεταφορών, 

υδάτων, δημόσιας υγιεινής και προστασίας από πλημμύρες. σε έξι περιοχές. 

                                                             
23  Ibid, άρθρο Ι, στοιχείο (vi) & Ibid, άρθρο Ι, στοιχείο (i)-(v). (n.d.). Σκοποί του Διεθνούς 
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http://books.eudoxus.gr/publishers/ID_0307/NOMIKI%20BIBLIOTHIKI-0067-ABS.pdf
http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do


[25] 

 

Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής: 

1) η (υποσαχάρια) Αφρική 

2) η ανατολική Ασία και ο  Ειρηνικός 

3) η νότια Ασία 

4) η Ευρώπη και η κεντρική Ασία 

5) η Μέση Ανατολή και η βόρεια Αφρική 

6) η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 
25

  

 

2.4.1 Ο τρόπος λειτουργίας της  Παγκόσμιας Τράπεζας 

     Η λειτουργία της Παγκόσμιας Τράπεζας  δομείται από 5 ιδρύματα, τα οποία 

λειτουργούν ξεχωριστά αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Τα ιδρύματα 

αυτά είναι τα ακόλουθα: 

1) Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD) ιδρύθηκε το 

1944 στο Bretton Woods μαζί με το ΔΝΤ και αποτελούσε το αρχικό ίδρυμα, 

το οποίο μετεξελίχθηκε σε Παγκόσμια Τράπεζα με πέντε αναπτυξιακούς 

οργανισμούς. Υπήρξε ο αρχιτέκτονας της Ευρώπης μετά την απόλυτη 

καταστροφή, την οποία προκάλεσε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και με το 

σχέδιο Marshall επήρθε η ευρωπαϊκή ανασυγκρότηση. Σήμερα ασχολείται 

με τη παροχή βοήθειας για την βελτίωση των όρων διαβίωσης των 

                                                             
25

 Υπουργείο εξωτερικών, ειδική Γραμματεία αξιοποίησης διεθνών προγραμμάτων Πύλη διεθνών 

Χρηματοδοτήσεων. (n.d.). «Παγκόσμια Τράπεζα». Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

http://www.aidfunding.mfa.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=77 

[27/9/2014] 
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αναπτυσσόμενων κρατών και με τη ροή χρηματοδοτικών πηγών από τις 

αναπτυγμένες χώρες στις αναπτυσσόμενες
26

.  

2) Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης (IDA) δημιουργήθηκε το 1960 , σκοπός 

του είναι η παραχώρηση δανείων με χαμηλό επιτόκιο με περίοδο χάριτος 

και μακροχρόνια δυνατότητα εξόφλησης. Η χρηματοδότησή του προέρχεται 

από τις εισφορές των πιο πλούσιων χωρών-μελών του
27

.  

3) Διεθνής Εταιρεία Χρηματοδότησης (IFC) ιδρύθηκε το 1956 και 

επικεντρώνεται στην οικονομική ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα των 

αναπτυσσόμενων κρατών.  Μέσω της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα 

προκύπτουν θέσεις εργασίας και επομένως καταπολεμείται η φτώχεια. Επί 

της ουσίας, προάγει την οικονομική ανάπτυξη με την ενθάρρυνση της 

αύξησης των παραγωγικών ιδιωτικών επιχειρήσεων στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες. Οι δραστηριότητές της αυτές τη καθιστούν το 

μεγαλύτερο παγκόσμιο αναπτυξιακό ίδρυμα
28

.   

4) Πολυμερής Οργανισμός για την Εγγύηση των Επενδύσεων (MIGA) 

ιδρύθηκε το 1988 και σκοπός της είναι η στήριξη των άμεσων ξένων 

επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες και επομένως προωθεί την εισροή 

ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων στις αναπτυσσόμενες χώρες παρέχοντάς τους 

ασφάλεια. Μετριάζει ακόμη, τους πολιτικούς κινδύνους, με τους οποίους 

ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωποι οι επενδυτές σε αυτές τις χώρες. Η 

                                                             
26 Alacevich, Μ. (2008). «The World Bank’s Early Reflections on Development: A Development 

Institution or a Bank?» Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα : 

http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-4670 [24/9/2014] 

27
The World Bank Group. (2013). «Οργάνωση του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας».  Διαθέσιμο 

στην ιστοσελίδα: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/EXT

EDS21/0,,contentMDK:21872375~pagePK:64099144~piPK:64099061~theSitePK:394278,00.html 

[1/7/2014] 

28
 International Finance Corporation World Bank Group. (2014). «About IFC». Διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα: http://www.ifc.org/about [25/9/2014] 
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χρηματοδότησή της προέρχεται από τη Παγκόσμια Τράπεζα και τα κράτη 

μέλη της
29

.  

5) Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) δημιουργήθηκε 

το 1966 και θεωρείται ο κορυφαίος οργανισμός-διαιτητής, ο οποίος 

πραγματεύεται την επίλυση διαφορών μεταξύ κυβερνήσεων και ξένων 

ιδιωτικών επενδυτών με σκοπό να καταστείλει τα εμπόδια στις ελεύθερες 

διεθνείς ροές των ιδιωτικών επενδύσεων στα διάφορα κράτη
30

.   

 

2.4.2 Οι σκοποί της Παγκόσμιας Τράπεζας 

     Ο πρωταρχικός στόχος της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι η μείωση της απόλυτης 

φτώχειας, η οποία οδηγεί παιδιά και ενήλικες στην λιμοκτονία και στο θάνατο. Το 

χρονοδιάγραμμα που τέθηκε για την επίτευξη αυτού του στόχου από την Παγκόσμια 

Τράπεζα είναι έως το 2030 . Ένας ακόμη στόχος είναι η οικονομική ανάπτυξη, η 

οποία επιφέρει αύξηση εισοδήματος και θα οδηγήσει σε ευημερία των 

αναπτυσσόμενων κρατών σε χρονικό διάστημα των δέκα ετών. Η Παγκόσμια 

Τράπεζα μέσα από τους στόχους που θέτει τείνει να αποτελέσει το μοχλό εκκίνησης 

για τη μείωση της φτώχειας στα αναπτυσσόμενα κράτη παγκοσμίως
31

. 

     Στους επιπλέον στόχους περιλαμβάνονται α) η τοποθέτηση κεφαλαίων για 

παραγωγικούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένου των οικονομικών καταστροφών 

εξαιτίας συρράξεων και πολέμων β) Μέσω των εγγυήσεων που παρέχονται 

προσελκύουν ιδιωτικές ξένες επενδύσεις ή συμμετοχές σε δάνεια γ) ανάπτυξη του 

διεθνούς εμπορίου και η τήρηση ισορροπίας στα ισοζύγια πληρωμών δ) να 

εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα τα πλέον επείγοντα έργα με χορηγούμενα δάνεια  

                                                             
29 MIGA. (n.d.). «Who we are, Οverview». Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:  

http://www.miga.org/whoweare/index.cfm [25/9/2014] 

30
ICSID. (2014). «About ICSID». Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp  [25/9/2014] 

31 ΤΟ ΒΗΜΑ. (2013).  «Παγκόσμια Τράπεζα: Στόχος η εξάλειψη της φτώχειας ως το 2030». 

Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.tovima.gr/world/article/?aid=505972 [26/9/2014] 
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ε) ομαλή μετάβαση από την πολεμική στην ειρηνική οικονομία με διεύρυνση των 

στόχων
32

.  

     Η Παγκόσμια Τράπεζα δεν είναι μια συνηθισμένη τράπεζα αλλά είναι ζωτικής 

σημασίας καθώς παρέχει χρηματοδοτικές και τεχνικές παροχές στα αναπτυσσόμενα 

κράτη. Μέσα από τον τρόπο λειτουργίας της σε συνδυασμό με τους στόχους της 

διαφαίνεται ξεκάθαρα η πρόθεσή της να αποτελέσει αρωγός στην επιχείρηση 

εκμηδένισης της εξαθλίωση που επιφέρει η φτώχεια και να οδηγήσει τα κράτη στην 

ανάπτυξη. 

 

2.5  Ιστορική εξέλιξη από την GATT στον  Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου (ΠΟΕ) 

     Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) ιδρύθηκε το 1995 έπειτα από ένα 

σύνολο διαπραγματεύσεων με κύριες εκείνες που έλαβαν χώρα στη περίοδο 1986-

1994 στο λεγόμενο «Γύρο της Ουρουγουάης» σε συνδυασμό με εκείνες της Γενικής 

Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT). Ο ΠΟΕ είναι ένας οργανισμός, στον 

οποίο οι κυβερνήσεις επιχειρούν να λύσουν εμπορικά ζητήματα. Η Έδρα του 

Οργανισμού βρίσκεται στην Γενεύη της Ελβετίας. Σήμερα αριθμεί 160 κράτη – 

μέλη
33

.  

    Πρόκειται για ένα φόρουμ μέσω του οποίου δύνανται οι κυβερνήσεις να 

πραγματοποιήσουν εμπορικές συμφωνίες  καθώς και να επιλύσουν εμπορικές 

διαφωνίες.  Ουσιαστικά, ο ΠΟΕ λειτουργεί και ως «ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ» καθώς 

προσπαθεί να λύσουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών  προβλήματα  εμπορίου που 

αντιμετωπίζουν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου είναι ο μοναδικός διεθνής 

οργανισμός που ασχολείται με τους κανόνες που διέπουν το εμπόριο μεταξύ των 

χωρών.  Περιλαμβάνει μια σειρά από Συμφωνίες, αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων της 

                                                             
32 Νάσκου – Περράκη Π. (1990). Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών , Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκκουλα.  

Σελ. 227-228 

33 World Trade Organisation.  (2013).  «UNDERSTANDING THE WTO 

Who we are» . Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm [22/6/2014] 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%B7
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μεγάλης πλειοψηφίας των χωρών της παγκόσμιας κοινότητας, οι οποίες έχουν 

επικυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια και αυτά αποτελούν το λεγόμενο 

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ». Σκοπός του οργανισμού είναι η διευκόλυνση τόσο των παραγωγών 

αγαθών και υπηρεσιών, όσο και εξαγωγέων και εισαγωγέων
34

.  

 

2.5.1 Η στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

     Ο ΠΟΕ θεωρείται ως ένα πολυμερές σύστημα εμπορίου  καθότι  καθορίζει το 

νομικό πλαίσιο που αφορούν τις εμπορικές συναλλαγές των κρατών. Στη λήψη 

αποφάσεων του ΠΟΕ συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη. Το κορυφαίο όργανο για τη 

λήψη αποφάσεων είναι η Υπουργική Διάσκεψη, η οποία διεξάγεται τουλάχιστον ανά 

δυο χρόνια. Οι αποφάσεις των Διασκέψεων αυτών είναι νομικά δεσμευτικές για τα 

κράτη-μέλη. Πριν από την Υπουργική Διάσκεψη, όμως  λαμβάνουν χώρα συζητήσεις 

για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, στο οποίο θα κυριαρχεί η κοινή συναίνεση 

καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων. Διαπραγματεύονται τα 

ουσιώδη ζητήματα και οι αντιπροσωπείες επιχειρούν να δώσουν λύσεις
35

. 

     Ο ΠΟΕ αποτελεί πλέον μαζί με το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα έναν ισχυρό 

οργανισμό, οι οποίοι συνεργάζονται με σκοπό την επιβολή ενός θεσμικού πλαισίου 

επιβολής παγκοσμίως
36

.  

     Ο ΠΟΕ διαθέτει ένα όργανο επίλυσης διαφορών, το οποίο στόχο έχει να διευθετεί 

εμπορικές διαφορές καθώς και να επιβάλει τις αποφάσεις του. Στη λειτουργία του 

ΠΟΕ περιλαμβάνεται ένας μηχανισμός επίλυσης εμπορικών διαφορών, ο οποίος 

                                                             
34  Ζαχαρίαδη-Σούρα, Δ. (2004). Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί. Αθήνα: Σταμούλης. Σελ. 60 

35 Greenpeace.(2003). « Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου». 

Διατίθεται στην ιστοσελίδα: 

http://www.greenpeace.org/greece/Global/greece/report/2006/10/32470.pdf [1/10/2014] 

36
 Freeman, A. (1998). «Η GATT και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ή πως τακτοποιείται ο 

κόσμος». Θέσεις. Τεύχος 65, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=649&Itemid=29 [29/9/2014] 
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στηριζόμενος και ακολουθώντας πιστά τους κανόνες του ΠΟΕ παρέχει το δικαίωμα 

καταγγελιών σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών με δυνατότητα αποζημίωσης
37

. 

2.5.2  Οι στόχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

    Ο κύριος στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου είναι η προαγωγή και η 

ανάδειξη του φιλελεύθερου διεθνούς εμπορίου και μέσω αυτού τείνει να επιτύχει 

τους ακόλουθους στόχους 

1) Αύξηση του βιοτικού επιπέδου 

2) Εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης 

3) Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος και της ενεργού ζήτησης 

4) Μεγιστοποίηση της παραγωγής και του εμπορίου Αγαθών και Υπηρεσιών 

5) Άριστη χρήση των Παγκόσμιων Παραγωγικών Πόρων 

6) Αειφόρος Ανάπτυξη 

7) Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος 

8) Διασφάλιση στις αναπτυσσόμενες χώρες μεριδίου στην αύξηση του διεθνούς 

εμπορίου που συνάδει με τις ανάγκες οικονομικής τους ανάπτυξης
38
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  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (2013).  «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εμπορίου». Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_6.2.2.pdf 
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ιστοσελίδα: www.pspa.uoa.gr [14/10/2014]  
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2.6 Η ιστορική εξέλιξη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 

    Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) διαδέχθηκε τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ), ο οποίος είχε ιδρυθεί στις 

16 Απριλίου του 1948 με σκοπό τη διαχείριση της οικονομικής βοήθειας των ΗΠΑ 

(σχέδιο Marshall) προς την κατεστραμμένη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οικονομία 

της Ευρώπης
39

.  

    Η βοήθεια αυτή ώθησε τις κυβερνήσεις σε συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη των 

ευρωπαϊκών οικονομιών, οι οποίες δύνανται να διαμορφώσουν ολόκληρη την 

Ευρώπη.   Αφότου έφερε εις πέρας τη βασική του αποστολή αποφασίστηκε να 

διευρυνθούν οι δράσεις του οργανισμού και έτσι στις 14 Δεκεμβρίου του 1960 

αναβαθμίστηκε ο ΟΕΟΣ σε ΟΟΣΑ και τον Σεπτέμβριο του 1961 τέθηκε σε ισχύ η 

σύμβαση του οργανισμού. Σήμερα ο οργανισμός μετρά 34 κράτη-μέλη και η έδρα του 

βρίσκεται στο Παρίσι
40

.   

 

2.6.1 Η στρατηγική του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης 

     Ο ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί  πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ώστε να 

βοηθήσει τις κυβερνήσεις να προωθήσουν την ευημερία και την καταπολέμηση της 

φτώχειας μέσω της οικονομικής ανάπτυξης και της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας. Οι εργασίες του ΟΟΣΑ βασίζονται  στην συνεχή παρακολούθηση των 

γεγονότων στις χώρες μέλη, καθώς και έξω από την περιοχή του ΟΟΣΑ, και 

περιλαμβάνει τακτικές προβλέψεις των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων 

οικονομικών εξελίξεων. 

     Το ανώτατο όργανο του οργανισμού είναι το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αυτό 

απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος-μέλος καθώς και έναν εκπρόσωπο 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνέρχεται μια φορά ετησίως με σκοπό τη συζήτηση 

                                                             
39 Νάσκου-Περράκη Π. (2011). Το  Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών Η Θεσμική διάσταση. Αθήνα-

Κομοτηνή: Σάκκουλα σελ. 459 

40 OECD. (n.d.) «About the OECD». Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα :  http://www.oecd.org/ [1/7/2014] 
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ουσιωδών θεμάτων και καθορισμό προτεραιοτήτων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με 

ομοφωνία. 

     Δεύτερο όργανο στη ιεραρχία του ΟΟΣΑ έρχονται οι επιτροπές, οι οποίες μέσω 

των αντιπροσώπων των κρατών-μελών επεξεργάζονται ιδέες καθώς και ελέγχουν την 

πρόοδο σε ορισμένα πεδία της πολιτικής όπως η οικονομία, την επιστήμη, το 

εμπόριο, την απασχόληση, την εκπαίδευση καθώς και τις χρηματοπιστωτικές αγορές 

και άλλα. Ο αριθμός των επιτροπών ανέρχεται στις 250
41

.  

     Ένα ακόμη όργανο που διαθέτει ο ΟΟΣΑ είναι η Γραμματεία. Επικεφαλής του 

είναι ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος επικουρείται από αναπληρωτές Γενικούς 

Γραμματείς. Στη δικαιοδοσία του είναι η υποστήριξη των δραστηριοτήτων των 

Επιτροπών καθώς και η εκτέλεση εργασιών που ορίζει το Συμβούλιο
42

.  

 

2.6.2 Οι σκοποί του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης 

Σκοπός του ΟΟΣΑ είναι να συσπειρώσει τις κυβερνήσεις των δημοκρατικών χωρών 

γύρω από:  

 Την στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 Τη μείωση της ανεργίας.  

 Την άνοδο του βιοτικού επιπέδου.  

 Τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας  

 Τη βοήθεια προς τρίτες χώρες όσον αφορά στην οικονομική τους ανάπτυξη  

 Την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου 
43
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 : Παρουσίαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

3.1 Ανθρώπινα δικαιώματα  

     Τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται στην αρχή του σεβασμού του ατόμου. Η 

βασική θεώρησή τους είναι ότι κάθε άτομο είναι ένα ηθικό και λογικό ον που αξίζει 

να του φέρονται με αξιοπρέπεια. Αποκαλούνται ανθρώπινα δικαιώματα γιατί είναι 

οικουμενικά. Ενώ κάποιες χώρες ή ειδικές ομάδες απολαμβάνουν συγκεκριμένα 

δικαιώματα που ισχύουν μόνο γι’ αυτούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα 

δικαιώματα που δικαιούνται όλοι –χωρίς να έχει σημασία ποιοι είναι και πού ζούνε– 

απλώς γιατί είναι ζωντανοί. 

     Σε παλιότερες εποχές, δεν υπήρχαν ανθρώπινα δικαιώματα. Μετά ήρθε η ιδέα ότι 

οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν συγκεκριμένες ελευθερίες. Και αυτή η ιδέα, στον 

απόηχο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αποτυπώθηκε τελικά στο έγγραφο που 

ονομάζεται  Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τα τριάντα 

δικαιώματα τα οποία παρέχονται σε όλους τους ανθρώπους
44

. 

      Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η 

φτώχεια, την οποία βιώνει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού παγκοσμίως και η 

εξάλειψη της αποτελεί μακρινή προσδοκία της Οικουμενικής Διακήρυξης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως τονίστηκε στη Παγκόσμια Διάσκεψη του 2005 από 

τους αρχηγούς κρατών είναι αναγκαία η εξάλειψη της φτώχειας αλλά και η ενίσχυση 

του δικαιώματος των ανθρώπων να ζουν σε συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρέπειας, 

απαλλαγμένοι από τη φτώχεια και την απελπισία. Το αποτέλεσμα της φτώχειας δεν 

είναι μόνο η έλλειψη εσόδων αλλά και η στέρηση πολιτιστικών, οικονομικών, 

πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
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καθώς και η καταπολέμηση της φτώχειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους 

και αληλλοενισχύονται. Από τη πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η φτώχεια 

μπορεί να περιγραφεί ως η στέρηση των δικαιωμάτων ενός ατόμου σε μια σειρά 

βασικών ικανοτήτων, όπως η ικανότητα να τρέφονται επαρκώς, για να ζουν με καλή 

υγεία, και να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην 

κοινωνική και πολιτιστική ζωή της κοινότητας. Στη γλώσσα των δικαιωμάτων, 

μπορούμε να πούμε ότι ένα άτομο που ζει σε συνθήκες φτώχειας είναι αυτό για το 

οποίο ένας αριθμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει  ανεκπλήρωτος, όπως 

το δικαίωμα στην τροφή, την υγεία, την πολιτική συμμετοχή και ούτω καθεξής.   

    Γίνονται προσπάθειες για να εντοπιστούν εκείνοι, ανάμεσα στους φτωχούς που 

είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένοι και περιθωριοποιημένοι όπως γυναίκες, ή οι 

άνθρωποι που ζουν με τον ιό HIV / AIDS, ή οι ηλικιωμένοι, ή τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες, ή για όσους υποφέρουν από φυλετική ή θρησκευτική 

διάκριση. Αυτή η προσπάθεια καθίσταται αναγκαία για λόγους ισότητας, η οποία 

αποτελεί βασική αρχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

    Σε αμφότερες τις αγροτικές περιοχές και τις πόλεις, υπάρχει  ανεργία,  

υποαπασχόληση, αναξιόπιστη περιστασιακή εργασία,  χαμηλοί μισθοί και ανθυγιεινές 

συνθήκες εργασίας. Στην ύπαιθρο, τα μέσα βιοπορισμού γίνονται επισφαλής από 

πολλούς παράγοντες, όπως η ανεπαρκής πρόσβαση στη γη και την άρδευση, την 

έλλειψη σπόρων και λιπασμάτων, έλλειψη μεταφορών, καθώς και η 

υπερεκμετάλλευση των κοινών πόρων, όπως βοσκοτόπια, δάση και  ψάρια. 

   Η ανεπαρκής και ανασφαλής ζωή αποτελούν συστατικά της φτώχειας. Έτσι, η 

πρόσβαση σε αξιοπρεπή και παραγωγική εργασία έχει άμεση συσχέτιση με τη μείωση 

της φτώχειας. Επιπλέον, η απόλαυση του δικαιώματος αυτού έχει καθοριστική 

σημασία για τη διασφάλιση άλλων δικαιωμάτων, όπως τα τρόφιμα, την υγεία και τη 

στέγαση, που είναι επίσης βασικοί παράγοντες για τη μείωση της φτώχειας. 

   Δικαίωμα στην εργασία είναι το δικαίωμα του καθενός να απολαμβάνει δίκαιες και 

ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των δίκαιων αμοιβών και 

της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, ίση ευκαιρίες, αμοιβή, η οποία είναι 

επαρκής για να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση για τους εργαζόμενους και τις 

οικογένειες τους, ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, καθώς και λογικές ώρες 
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εργασίας και ανάπαυσης, καθώς και το δικαίωμα για συλλογική οργάνωση και 

διαπραγμάτευση. Πρακτικές, οι οποίες μοιάζουν με δουλεία  απαγορεύονται. Όλες οι 

ευκαιρίες απασχόλησης και δημιουργίας εισοδημάτων πρέπει να είναι πολιτισμικά 

κατάλληλες και συνεπείς με την αξιοπρέπεια του  ατόμου. 

     Η επαρκής τροφή είναι απαραίτητη για την επιβίωση του ανθρώπου. Τα 

μειονεκτήματα, τα οποία επιφέρει ο υποσιτισμός στη ζωή των ανθρώπων είναι τα 

ακόλουθα: τα κύτταρα του εγκεφάλου δεν αναπτύσσονται, η ανάπτυξη ασθενειών 

γίνεται διαδεδομένη καταδικάζοντας τον πεινασμένο σε μια περιθωριακή ύπαρξη. 

Πεινασμένα παιδιά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο σχολείο και η πείνα μειώνει 

την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Η φτώχεια μπορεί να οδηγήσει σε 

υποσιτισμό, ο οποίος είναι πιθανό να βαθύνει τη φτώχεια. 

    Ο υποσιτισμός και η πείνα αποτελούν συστατικά στοιχεία της φτώχειας.  

Περαιτέρω, απόλαυση του δικαιώματος σε επαρκή τροφή είναι αποφασιστικής 

σημασίας για τη διασφάλιση άλλων δικαιωμάτων, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η 

εργασία. Το δικαίωμα στην τροφή περιλαμβάνει το δικαίωμα στο νερό, το οποίο είναι 

επίσης άρρηκτα συνδεδεμένα με το δικαίωμα στην υγεία και το δικαίωμα σε επαρκή 

στέγαση. Το δικαίωμα στην τροφή σημαίνει: τη διαθεσιμότητα των τροφίμων σε 

επαρκή ποσότητα και ποιότητα, που να  ικανοποιούν τις διατροφικές ανάγκες όλων 

των ατόμων. 

    Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση και απειλούνται από το τόπο και τις φυσικές 

συνθήκες στις οποίες ζουν. Ζουν σε επισφαλή καταφύγια, όπου    προκαλούνται 

προβλήματα από συνωστισμό, ρύπανση καθώς και  εποχιακή έκθεση σε  δυσμενείς 

συνθήκες. Τα προβλήματα, τα οποία  απορρέουν από την ανύπαρκτη ή ανεπαρκής 

υποδομή, συμπεριλαμβάνουν και την έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό.  

Η έλλειψη στέγης, η επικινδυνότητα και οι ανθυγιεινές συνθήκες, είναι συστατικά της 

φτώχειας.  Επιπλέον, η απόλαυση του δικαιώματος σε επαρκή στέγαση είναι 

αποφασιστικής σημασίας για τη διασφάλιση άλλων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα 

στην υγεία. 
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    Το δικαίωμα σε επαρκή στέγαση  θα πρέπει να θεωρηθεί ως το δικαίωμα να ζουν 

κάπου στον τομέα της ασφάλειας, της ειρήνης και της 

αξιοπρέπεια. Το δικαίωμα αυτό έχει μια σειρά από στοιχεία, μεταξύ των οποίων: 

 

(α) Νομική ασφάλεια κατοχής 

(β) Κατοικησιμότητα 

(γ) Τοποθεσία   

(δ) Οικονομική προσβασιμότητα 

(ε) Φυσική προσβασιμότητα 

(στ) Πολιτιστική αποδοχή 

(ζ) Επαρκής υποδομή. 

     Στο  εθνικό δίκαιο  για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται   

διατάξεις του Συντάγματος, νομοσχέδιο των δικαιωμάτων, νόμοι  κατά των 

διακρίσεων, ελευθερία της νομοθεσίας των πληροφοριών, καθώς και κύρια 

νομολογία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

     Η προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπογραμμίζει την πολυδιάστατη 

φύση της φτώχειας, περιγράφοντας τη  φτώχεια σε σχέση με μια σειρά από 

αλληλένδετες και αλληλοενισχυόμενες στερήσεις. Η ανασφάλεια και ο κοινωνικός 

αποκλεισμός συνδέονται  άμεσα με τη φτώχεια. Η στέρηση και η ταπείνωση των 

ανθρώπων από  διάφορες πηγές, όπως η έλλειψη ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου, 

συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, ένδυσης και στέγασης, καθώς και το γεγονός 

ότι οι φτωχοί άνθρωποι τείνουν να είναι περιθωριοποιημένοι και κοινωνικά 

αποκλεισμένοι. Η δέσμευση για τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων θα λειτουργήσει ως δύναμη ενάντια σε όλες αυτές τις μορφές στέρησης.  

Σε πολλές χώρες, οι στρατηγικές που εφαρμόζουν για τη  μείωσης της φτώχειας 

μαστίζονται από τη διαφθορά. Ωστόσο, η διαφθορά είναι απίθανο να ευδοκιμήσει 

όπου υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες, ελευθερία της έκφρασης, 



[37] 

 

συμμετοχή και λογοδοσία, τα οποία αποτελούν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα
45

.  

3.2 Πιέσεις προς Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς για προστασία 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

       Στη Συνάντηση που έγινε τον Απρίλιο του 2013  με τους εισηγητές Magdalena 

Sepúlveda (Ειδικός Εισηγητής για ακραία φτώχεια και ανθρώπινα δικαιώματα),  

James Anaya (Ειδικός Εισηγητής για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών),  Olivier 

De Schutter (Ειδικός Εισηγητής για το δικαίωμα στην τροφή) και ο  ανεξάρτητος 

εμπειρογνώμων για το εξωτερικό χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα, Cephas 

Lumina. Στη συνάντηση αυτή συμφωνήθηκαν τα εξής να γίνει έκκληση σε Διεθνείς 

Οικονομικούς Οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα για εξασφάλιση προτύπων 

όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό  τα μέτρα τους 

να μην βλάπτουν έστω και ακούσια τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς του κόσμου.  

«Όλες οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα, 

όχι μόνο της επένδυσης δανεισμού, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην 

επανεξέταση ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή με τα διεθνή πρότυπα για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε η ομάδα των εμπειρογνωμόνων. 

  «Κάτι τέτοιο θα βελτιώσει την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων και θα 

ενισχύσει      την προστασία των φτωχότερων πολιτών του κόσμου από 

ακούσιες αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται 

από την Τράπεζα»
46
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   Μέσα από μια τέτοια αναπροσαρμογή δίνεται η δυνατότητα επέκτασης των 

δραστηριοτήτων της Παγκόσμιας Τράπεζας σε θέματα, τα οποία άπτονται των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η αναπηρία, το φύλο, η εργασία, η  έγγειο 

ιδιοκτησία, καθώς και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών. 

    «Δυστυχώς, η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να έχει τόσο αρνητικές όσο και 

θετικές επιπτώσεις», «Συχνά, οι φτωχότεροι των φτωχών δεν επωφελούνται 

από την ανάπτυξη, ή ακόμα χειρότερα, αυτό γίνεται σε βάρος τους.» 

 

   Η αναθεώρηση «είναι μια ευκαιρία για την Παγκόσμια Τράπεζα να λάβει 

σοβαρά υπόψη την έκκληση της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα των Αυτόχθονων Λαών, το οποίο προβλέπει ότι τα κράτη μέλη, 

οι διακυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες του 

ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Τράπεζας, θα προωθήσουν τον 

σεβασμό για την πλήρη εφαρμογή και υλοποίηση του στις διατάξεις του.» 

 Ο κ. De Schutter στη συνάντηση αυτή υπογράμμισε ότι «τα έργα μεγάλης κλίμακας 

της Παγκόσμιας Τράπεζας έχουν συχνά αρνητικές επιπτώσεις σε εκτάσεις που 

χρησιμοποιούνται από γεωργούς μικρής κλίμακας, και επηρεάζεται το δικαίωμά τους 

στην τροφή.» 

    «Τα άρθρα επιτρέπουν, και σε ορισμένες περιπτώσεις, ωθούν τη Τράπεζα 

να αναγνωρίσει τις επιπτώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις 

αναπτυξιακές πολιτικές και  δράσεις της,» δήλωσε ο κ. Lumina 

εμπειρογνώμονας των Ηνωμένων Εθνών. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα 

κράτη μέλη πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις του διεθνούς δικαίου 

όταν αυτοί ενεργούν μέσω των διεθνών οργανισμών. Η Παγκόσμια Τράπεζα 

δεν αποτελεί εξαίρεση.«
47
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  3.3 Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

     Μέχρι το 1948, η νέα Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών 

είχε τραβήξει την προσοχή του κόσμου ολόκληρου. Υπό τη δυναμική προεδρία της 

Ελέανορ Ρούζβελτ, χήρας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Φραγκλίνου 

Ρούζβελτ, υπερμάχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιπροσώπου των ΗΠΑ 

στον ΟΗΕ, η Επιτροπή ξεκίνησε την προπαρασκευή του εγγράφου που θα γινόταν η 

Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η έμπνευσή του αποδόθηκε 

στην Ελέανορ Ρούζβελτ η οποία την αποκάλεσε Μάγκνα Κάρτα για όλη την 

ανθρωπότητα. Υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ στις 10 Δεκεμβρίου 1948. 

     Στο προοίμιό της, και στο Άρθρο 1, η Διακήρυξη δηλώνει κατηγορηματικά τα 

εγγενή δικαιώματα όλων των ανθρωπίνων όντων: «Η παραβίαση και η περιφρόνηση 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγείρουν 

την ανθρώπινη συνείδηση και η προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι 

ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, 

έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου...Όλα τα ανθρώπινα 

πλάσματα έχουν γεννηθεί ελεύθερα και ίσα στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα». 

    Τα Κράτη Μέλη του ΟΗΕ υποσχέθηκαν να συνεργαστούν για την προώθηση των 

τριάντα Άρθρων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που, για πρώτη φορά στην ιστορία, 

συγκεντρώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε ένα και μόνο έγγραφο. Έτσι, πολλά από 

αυτά τα δικαιώματα, με διάφορες μορφές, αποτελούν σήμερα συνταγματικούς νόμους 

των δημοκρατικών χωρών
48

. 

        Η Γενική Συνέλευση αποτελεί κύριο όργανο του ΟΗΕ, όπου συμμετέχουν όλα 

τα κράτη-μέλη, έχει τη κύρια αρμοδιότητα και η ενασχόλησή της περιλαμβάνει όλα 

τα θέματα που σχετίζονται με τον οργανισμό εσωκλείοντας και τα δικαιώματα του 
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ανθρώπου. Η δράση της περιλαμβάνει συζητήσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων καθώς και διεξαγωγή μελετών όπως και συστάσεις για την εφαρμογή 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου και βασικών ελευθεριών για όλους χωρίς φυλετικές 

διακρίσεις, διακρίσεις φύλου, γλώσσας ή θρησκείας.  Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 

αλληλένδετα, ανεξάρτητα, αδιαίρετα
49

.  

     Η Οικουμενική Διακήρυξη του 1948, στην οποία περιλαμβάνονται τα τριάντα 

άρθρα, δείτε το παράρτημα
50

,  αυτοπροσδιορίζεται ως το κοινό ιδανικό που πρέπει να 

επιδιώκεται από όλους τους λαούς και όλα τα έθνη, με την ένταξή της στη διεθνή 

έννομη τάξη έδωσε το ιδεολογικό και νομικό έναυσμα για τη διαμόρφωση και την 

ανάπτυξη της διεθνούς προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του 

ανθρώπου
51

.  

3.3.1 Παραδείγματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Group of 7/8 (G7/G8) 

   Οι υπουργοί εξωτερικών των G8 κάλεσαν το Ιράν να επιλύσει τη κρίση μέσω 

δημοκρατικού διαλόγου καταδικάζοντας τη βία. Ακόμη, να σεβαστούν τα θεμελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα όπως η ελευθερία της έκφρασης καθώς και να σεβαστεί τη 

θέληση του λαού για το εκλογικό αποτέλεσμα. Καλεί ακόμα την Τεχεράνη να 

συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα πυρηνικά
52

. 
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Group of 20 (G20) 

Mε ένα αμφιλεγόμενο κείμενο το οποίο τιτλοφορείται «Το Μέλλον που Θέλουμε» 

υιοθετήθηκε επίσημα  ως η τελική διακήρυξη της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την 

Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Σύνοδο του G20.  

   Το κείμενο 49 σελίδων που πρότεινε η οικοδέσποινα Βραζιλία έγινε αποδεκτό από 

τις 193 χώρες που έλαβαν μέρος στην τριήμερη σύνοδο. Προτείνει την υιοθέτηση της 

«πράσινης οικονομίας» κι ένα πιο βιώσιμο κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο. Ορίζει 

ότι σαφέστεροι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να τεθούν ως το 2015, αν 

και δεν προβλέπει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους. 

   Η σύνοδος -που πραγματοποιήθηκε 20 χρόνια μετά την Σύνοδο για την Γη η οποία 

είχε διοργανωθεί επίσης στο Ρίο και 40 χρόνια μετά την πρώτη παγκόσμια συνάντηση 

για το περιβάλλον στη Στοκχόλμη- είχε ως στόχο να ενισχύσει την «πράσινη 

οικονομία». Όμως η διακήρυξη αναφέρει την πράσινη οικονομία απλώς ως έναν από 

τους πιθανούς δρόμους προς την αειφόρο ανάπτυξη
53

. 

 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) 

   Σύμφωνα με άρθρο της DW (Deutsche Welle) υπάρχει έντονος προβληματισμός 

από τη πλευρά της επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκαρντ σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των μέτρων λιτότητας με αποτέλεσμα την διεκδίκηση 

περισσότερου χρόνου με σκοπό την επίτευξη των δημοσιονομικών προσαρμογών.  

«Δεν είναι δείγμα υγείας μια τόσο άνιση ανάπτυξη» λέει η Λαγκάρντ  

«Χρειαζόμαστε πρώτη ταχύτητα για μια σταθερή, αειφόρο και πράσινη 

ανάπτυξη», τονίζει. Όσο ωραίο κι αν είναι το όνειρο για μια παγκόσμια 

πράσινη ανάπτυξη, άλλο τόσο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Η 

επικεφαλής του ΔΝΤ έδωσε διαφορετικές συστάσεις. Στις γοργά 

αναπτυσσόμενες για παράδειγμα να μην κάνουν υπερβολικές δαπάνες και να 
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ενισχύσουν τις εποπτικές αρχές, στις φτωχές χώρες να κάνουν επενδύσεις σε 

υποδομές, στην υγεία και στην εκπαίδευση με τη βοήθεια της διεθνούς 

κοινότητας
54

. 

 

Παγκόσμια Τράπεζα  

       Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας και γιατρός Τζιμ Γιονγκ Κιμ όπως 

αναφέρεται σε άρθρο της DW, έχει δώσει μάχες στο παρελθόν κατά των 

μολυσματικών ασθενειών σε φτωχές χώρες. Έχει πλήρη επίγνωση και κρούει τον 

κώδωνα του κινδύνου για ενδεχόμενη πανδημία του ιού Έμπολα. 

  «Η μάχη κατά του ιού Εμπόλα είναι μια μάχη σε πολλά μέτωπα. Είναι κατ' 

αρχάς μια μάχη που δίνουν οι γιατροί και οι εθελοντές. Αλλά είναι και ένας 

αγώνας ενάντια στην ανισότητα. Οι γνώσεις και οι υποδομές για την 

περίθαλψη των ασθενών και την αναχαίτιση του ιού υπάρχουν ήδη στις 

ανεπτυγμένες χώρες. Αλλά για πολλά χρόνια αμελήσαμε να διαθέσουμε όλη 

αυτή την τεχνογνωσία σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπως είναι η Σιέρα Λεόνε, η 

Γουϊνέα και η Λιβερία»
55

. 
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    Η επιδημία στη Σιέρα Λεόνε έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Σύμφωνα με τα 

επίσημα στατιστικά στοιχεία, 120 άνθρωποι  μέσα σε μόνο  δύο μέρες έχασαν τη ζωή 

τους στη χώρα αυτή . Συνολικά οι νεκροί αγγίζουν τα χίλια άτομα. Η μετάδοση της 

ασθένειας αυτής είναι ραγδαία. Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας επιδιώκει να 

εξαλείψει το πρόβλημα των επιδημιών σε βάθος χρόνου μέσω της καταπολέμησης 

της φτώχειας και της ανισότητας ειδάλλως  λόγω της εξάπλωσής των επιδημιών θα 

υπάρξουν απώλειες ανθρώπων και κατ’ επέκταση απώλειες για την οικονομική 

ανάπτυξη. 

     «Ο νέος διακηρυγμένος στόχος του διεθνούς οργανισμού συνοψίζεται στη 

φράση «Στήριξη της κοινής ευημερίας» (Boosting shared Prosperity). Πίσω 

από αυτή τη φράση είναι η πεποίθηση πως χάνεται ένα τεράστιο αναπτυξιακό 

δυναμικό, αποκλείοντας το ασθενέστερο 40% του πληθυσμού από τη 

συμμετοχή στην ευημερία. Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι πεπεισμένη ότι θα 

πρέπει και τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα να αναπτύξουν αγοραστική 

δύναμη προκειμένου μια οικονομία να αναπτυχθεί βιώσιμα.» 

   

 Σύμφωνα με το άρθρο της DW «Ο Έμπολα αλλάζει τη φιλοσοφία της Παγκόσμιας 

Τράπεζας», η Παγκόσμια Τράπεζα έχει εκταμιεύσει 105 εκατομμύρια δολάρια για τη 

Γουϊνέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε. Το θέμα είναι  κατά πόσον και με  ποιον 

τρόπο τα κεφάλαια αυτά  διανέμονται ορθώς καθώς σε αυτά τα κράτη, η επιδημία 

απειλεί με καταστροφή τις κρατικές δομές
56

.  
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http://www.dw.de/%CE%BF-%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82/a-17983544
http://www.dw.de/%CE%BF-%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82/a-17983544
http://www.dw.de/%CE%BF-%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82/a-17983544


[44] 

 

 

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ)   

    Το μόνο μέτρο προστατευτισμού, το οποίο ρητά επιτρέπεται από την GATT είναι 

οι δασμοί. Σε σχέση με τους μη δασμολογικούς περιορισμούς οι δασμοί είναι 

διαφανείς, εύκολοι στη διαχείριση και σχετικά συμβατοί με τους μηχανισμούς της 

αγοράς (εκτός των περιπτώσεων που είναι τόσο υψηλοί ώστε να καθίστανται 

απαγορευτικοί).  

     Επειδή όμως και οι δασμοί αποτελούν εμπορικό εμπόδιο, το άρθρο XXVIII της 

GATT αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των διαπραγματεύσεων για τη συνεχή μείωσή 

τους. Πράγματι, ο μέσος δασμός για βιομηχανικά προϊόντα, ο οποίος στη δεκαετία 

του ’50 βρίσκονταν περίπου στο 50%, μετά το γύρω της Ουρουγουάης μειώθηκε στο 

3,9%. Πολλά βιομηχανικά προϊόντα εισάγονται πλέον στις ανεπτυγμένες χώρες του 

ΠΟΕ χωρίς ή με πολύ χαμηλούς δασμούς. 
57

 

 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)  

    Τη σημασία των επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης για τη μελλοντική 

ανάπτυξη και απασχόληση στην ΕΕ αλλά και για τη μείωση των κοινωνικών 

αποκλεισμών επισημαίνει η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την εκπαίδευση το 2014 που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 

Βρυξέλλες. 

    Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία τιτλοφορείται «Η εκπαίδευση με μια 

ματιά», το ποσοστό των ιδιωτικών επενδύσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει 

αυξηθεί από 14% το 2000 σε 21% το 2012 στις χώρες της ΕΕ. 

                                                             
57 Αστεριάδης, Ν. (n.d.). «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και οι διαπραγματεύσεις του γύρου 

της Ντόχα.» σ. 1-74 Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/2662/1/Asteriadis.pdf [5/9/2014] 

 

http://www.naftemporiki.gr/k/oosa-οοσα
http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/2662/1/Asteriadis.pdf
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    Ωστόσο, το ποσοστό των ιδιωτικών δαπανών εξακολουθεί να είναι σημαντικά 

χαμηλότερο στην ΕΕ από το 31% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, ενώ διαπιστώνονται 

μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ που κυμαίνονται από 6% στη Δανία και 

τη Φινλανδία έως 65% στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

    Σχολιάζοντας τα πορίσματα της έκθεσης, η επίτροπος αρμόδια για θέματα 

Εκπαίδευσης Ανδρούλα Βασιλείου ανέφερε: «Η έκθεση συνάδει με την πολιτική της 

Επιτροπής: η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η αναβάθμιση των 

επιπέδων δεξιοτήτων αποτελούν έξυπνες επενδύσεις και έναν ισχυρό τρόπο για την 

καταπολέμηση των ανισοτήτων στις κοινωνίες μας».58
. 

 

3.4 Καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

     Οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμφωνούν ότι χρόνια μετά την 

έκδοσή της η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παραμένει 

ακόμα περισσότερο όνειρο παρά πραγματικότητα. Παραβιάσεις σημειώνονται σε 

κάθε μέρος του κόσμου.  

 Ο Martin Luther King Jr, στο «Γράμμα από τη φυλακή του Birmingham», 16 

Απριλίου 1963, ΗΠΑ είχε πει ότι:  

«Η αδικία, οπουδήποτε και εάν συμβαίνει, απειλεί τη δικαιοσύνη παντού.. 

Είμαστε παγιδευμένοι σε έναν ιστό αναπόφευκτης αμοιβαιότητας, δεμένοι με 

ένα νήμα κοινού πεπρωμένου. Οτιδήποτε επηρεάζει κάποιον άμεσα, επηρεάζει 

όλους μας έμμεσα..
59

»  

                                                             
58 Naftemporiki.gr. (2014). ΟΟΣΑ: «Επενδύσεις στην εκπαίδευση για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ε.Ε.». 

Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.naftemporiki.gr/finance/story/853728/oosa-ependuseis-stin-

ekpaideusi-gia-ti-mellontiki-anaptuksi-tis-ee [26/10/2014] 

59 Amnesty International. (2013). «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο». 

Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.amnesty.org.gr/wp-content/uploads/2013/05/Annual-Report-

2013_PRESS-PACK1.pdf [29/12/2014] 
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    Σύμφωνα με την έκθεση του 2013 της Διεθνούς Αμνηστίας  με τίτλο «Η 

κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο»  

 Κατά τις πρώτες ημέρες του 2012, 300 οικογένειες έμειναν άστεγες στη 

πρωτεύουσα της Καμπότζης, Πνομ Πενχ, αφού πρώτα είχαν υποστεί βίαιη 

έξωση από τη γειτονιά τους. Κάποιες εβδομάδες αργότερα, 600 Βραζιλιάνοι 

είχαν την ίδια τύχη σε παραγκούπολη του Pinheirinho, στην πολιτεία του Σάο 

Πάολο. Τον Μάρτιο, 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Τζαμάικα, σε ένα κύμα 

πυροβολισμών της αστυνομίας, μουσικοί από το Αζερμπαϊτζάν 

ξυλοκοπήθηκαν, συνελήφθησαν και βασανίστηκαν κατά την κράτηση, και το 

Μαλί βυθίστηκε στην κρίση, ύστερα από πραξικόπημα στην πρωτεύουσα 

Μπαμάκο.  

    Και έτσι συνεχίστηκαν τα πράγματα: περισσότερες εξώσεις στη Νιγηρία, 

δολοφονίες δημοσιογράφων στη Σομαλία, το Μεξικό και αλλού, βιασμοί 

γυναικών ή σεξουαλική κακοποίηση στο σπίτι, στο δρόμο ή κατά την άσκηση 

του δικαιώματος στη διαμαρτυρία, απαγόρευση διεξαγωγής φεστιβάλ 

υπερηφάνειας σε κοινότητες λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων, τρανσέξουαλ και 

διεμφυλικών, ξυλοδαρμοί μελών των κοινοτήτων αυτών, δολοφονίες και 

φυλακίσεις ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων με κατασκευασμένες 

κατηγορίες. Τον Σεπτέμβριο, η Ιαπωνία εκτέλεσε μια γυναίκα για πρώτη φορά 

ύστερα από 15 χρόνια. Τον Νοέμβριο σημειώθηκε νέα κλιμάκωση στη 

σύγκρουση Ισραήλ/Γάζας, ενώ δέκα χιλιάδες άμαχοι εγκατέλειψαν τα σπίτια 

τους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, έπειτα από έφοδο στην πρωτεύουσα 

της επαρχίας Βόρειου Κιβού από το στρατιωτικό σώμα Μ23 που υπο-

στηρίζεται από τη Ρουάντα. Και μετά, η Συρία. Στο τέλος του χρόνου, 

σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 60.000, 

και συνεχίζει να αυξάνεται. 

     Πολύ συχνά τις τελευταίες δεκαετίες, η κρατική κυριαρχία -ολοένα και 

περισσότερο συνδεδεμένη με την έννοια της εθνικής ασφάλειας- 

χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει πράξεις που προσκρούουν στα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Εσωτερικά, οι ισχυροί υποστηρίζουν ότι αυτοί και 

μονάχα αυτοί μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για τις ζωές των ανθρώπων 

τους οποίους κυβερνούν. 
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     Η ιδέα ότι ούτε το κάθε κράτος ατομικά, ούτε η διεθνής κοινότητα πρέπει 

να δρουν αποφασιστικά για να προστατεύουν τους αμάχους όταν οι 

κυβερνήσεις και οι δυνάμεις ασφαλείας στοχοποιούν τους δικούς τους λαούς -

εκτός και εάν υπάρχει κάποιο συμφέρον- είναι απαράδεκτη. Είτε μιλάμε για 

τη γενοκτονία στη Ρουάντα το 1994, τον αποκλεισμό των Ταμίλ στη 

θανατηφόρα μη εμπόλεμη ζώνη (no fire zone), στη βόρεια Σρι Λάνκα, στην 

οποία δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έχασαν τη ζωή τους το 2009, τη συνεχιζόμενη 

λιμοκτονία των ανθρώπων στη Βόρεια Κορέα ή τη σύγκρουση στη Συρία, 

είναι αδικαιολόγητη η απραξία στο όνομα του σεβασμού της κυριαρχίας.  

   Τελικά, τα κράτη είναι υπεύθυνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των 

ανθρώπων στην επικράτειά τους. Κανένας, όμως, που πιστεύει στη 

δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι 

αυτές οι έννοιες εξυπηρετούνται σήμερα από την κυριαρχία με οποιοδήποτε 

τρόπο. Αντίθετα, δεν εκπληρώνονται. 

  Αυτό που κάνει αυτήν την καταστροφή ιδιαίτερα θλιβερή είναι ο βαθμός 

στον οποίο τα κράτη και εταιρείες αγνοούν τη Διακήρυξη των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών, η οποία απαιτεί ρητά από 

τα κράτη να διασφαλίζουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των 

Αυτοχθόνων Λαών σε όλα τα θέματα που τους αφορούν. Οι ακτιβιστές για τα 

δικαιώματα των Αυτοχθόνων έρχονται αντιμέτωποι με τη βία, ακόμα και τη 

δολοφονία, όταν προσπαθούν να προστατεύσουν τις κοινότητές τους και τα 

εδάφη τους. 

   Η φυλάκιση, όμως, των ανθρώπων επειδή ασκούν το δικαίωμα στην 

έκφραση και αμφισβητούν αυτούς που κατέχουν την εξουσία μέσω της 

ψηφιακής τεχνολογίας, είναι μόνο η πρώτη γραμμή άμυνας των κυβερνήσεων. 

Ολοένα και περισσότερο βλέπουμε κράτη να προσπαθούν να χτίσουν τείχη 

προστασίας γύρω από οποιαδήποτε επικοινωνιακά ή πληροφοριακά 

συστήματα. Το Ιράν, η Κίνα, το Βιετνάμ έχουν προσπαθήσει να 

δημιουργήσουν ένα σύστημα που τους επιτρέπει να ανακτούν τον έλεγχο 

πάνω στην επικοινωνία και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που 

διατίθενται στην ψηφιακή σφαίρα.  
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    Η γνώση, οι πληροφορίες και η ικανότητα της ομιλίας είναι δύναμη. Οι 

χώρες που σέβονται τα δικαιώματα δεν φοβούνται αυτή τη δύναμη. Οι χώρες 

που σέβονται τα δικαιώματα προωθούν τη χειραφέτηση. Η άνευ συνόρων 

φύση της ψηφιακής σφαίρας σημαίνει πως όλοι μας μπορούμε να συμμε-

τάσχουμε στην άσκηση της ιδιότητας του παγκόσμιου πολίτη και να 

χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία για να προωθήσουμε το σεβασμό για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα σε μικρά μέρη κοντά στο σπίτι και με αλληλεγγύη για 

τους ανθρώπους που ζουν μακριά.  60
. 

 

3.4.1  Παραδείγματα καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Group of 7/8 (G7/G8)  

    Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Διεθνούς Αμνηστίας τα κράτη-μέλη της ομάδας 

G8 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς και Ρωσία) δεν 

τηρούν τις δεσμεύσεις τους  για τη μείωση της φτώχειας, τη σταθερότητα και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα κάνοντας ανεξέλεγκτες  εξαγωγές όπλων σε φτωχές χώρες, οι 

οποίες πλήττονται από συγκρούσεις, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Τα όπλα των G8 

έχουν εξαχθεί σε χώρες όπως το Σουδάν, η Μυανμάρ (Βιρμανία), η Δημοκρατία του 

Κονγκό, η Κολομβία και οι Φιλιππίνες. Μέσω μιας νέας έκθεσης γίνεται γνωστός ο 

τρόπος με τον οποίο κράτη-μέλη των G8 παρέχουν στρατιωτικό υλικό, όπλα και 

πυρομαχικά σε χώρες προορισμού, όπου αυτές οι εξαγωγές συμβάλλουν σε 

κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

                                                             
60 Amnesty International. (2013). «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο». 

Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.amnesty.org.gr/wp-content/uploads/2013/05/Annual-Report-

2013_PRESS-PACK1.pdf [29/12/2014] 
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  «Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται, βασανίζονται, 

βιάζονται και εκτοπίζονται μέσω της κατάχρησης όπλων. Πώς να πάρει κανείς 

στα σοβαρά τις δεσμεύσεις των G8 ότι θα τερματίσουν τη φτώχεια και την 

αδικία, όταν μερικές από αυτές ακριβώς τις κυβερνήσεις υπονομεύουν την 

ειρήνη και τη σταθερότητα εγκρίνοντας εσκεμμένα μεταβιβάσεις όπλων σε 

καταπιεστικά καθεστώτα, σε περιοχές ακραίων συγκρούσεων ή σε χώρες που 

δεν μπορούν να τα πληρώσουν;», δήλωσε η Γενική Γραμματέας της Διεθνούς 

Αμνηστίας, Αϊρίν Χαν. 

    «Η επιχειρηματολογία, που αναπτύσσεται στην έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, 

της Oxfam International (διεθνής συνομοσπονδία 17 οργανώσεων που εργάζονται 

από κοινού με τους εταίρους και τοπικές κοινότητες σε περισσότερες από 90 χώρες 

για την καταπολέμηση της φτώχειας) 
61

. και του Διεθνούς Δικτύου Δράσης για τα 

Όπλα Μικρού Διαμετρήματος (IANSA), στο πλαίσιο της εκστρατείας «Ελέγξτε τα 

Όπλα», επιβάλλει σαφέστατα να υποστηρίξουν οι G8 την έκκληση των κυβερνήσεων 

της Βρετανίας και άλλων 10 χωρών για σύναψη διεθνούς Συνθήκης για το Εμπόριο 

Όπλων.» 

«Αυτή η έρευνα δείχνει ότι οι G8, εκτός του ότι ευθύνονται για περισσότερο από 

το 80% των παγκόσμιων εξαγωγών όπλων, επιμένουν επίσης να πωλούν τα 

όπλα που καταπιέζουν τους φτωχότερους και ευπαθέστερους λαούς του κόσμου. 

Οι υπουργοί εξωτερικών των G8 που συναντώνται αυτήν την εβδομάδα πρέπει 

να υποστηρίξουν τη Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων και να συμφωνήσουν σε 

μια διαδικασία ώστε αυτή να γίνει πραγματικότητα», δήλωσε η Μπάρμπαρα 

Στόκινγκο, Διευθύντρια της Όξφαμ.
 62

. 

 

                                                             
61  Oxfam International. (2015).  «Who we are». Διατίθεται στην ιστοσελίδα: 

http://www.oxfam.org/en/about [14/2/2015] 

62
Δελτίο Τύπου. (2005). «Οι εξαγωγές όπλων από τους G8 τροφοδοτούν τη φτώχεια και τις 

καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Amnesty International.  Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

http://www.amnesty.org.gr/arms-exports-from-g8-fuel-poverty-and-human-rights-abuses [8/10/2014] 

http://www.amnesty.org.gr/arms-exports-from-g8-fuel-poverty-and-human-rights-abuses
http://www.amnesty.org.gr/arms-exports-from-g8-fuel-poverty-and-human-rights-abuses
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Group of 20 (G20) 

    Στη σύνοδο του G20 στις Κάννες ειδικός εντεταλμένος του ΟΗΕ καλεί τις 

βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες να σταματήσουν τις επιχορηγήσεις για βιοκαύσιμα. 

Ζητούμενο περισσότερα τρόφιμα για τους φτωχούς.  

    Σύμφωνα με τον εντεταλμένο του ΟΗΕ για το δικαίωμα στη σίτιση Ολιβιέ ντε 

Σουτέρ, οι βιομηχανικά αναπτυγμένες  χώρες που επενδύουν στην παραγωγή 

βιοκαυσίμου είναι οι κύριες υπεύθυνες για την πρόκληση της ανόδου των τιμών στα 

τρόφιμα και για την αυξανόμενη ζήτηση καλλιεργήσιμων εδαφών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

    Είχε συμφωνηθεί από τους υπουργούς Γεωργίας του G20 ένα πλάνο δράσης για 

την καταπολέμηση της πείνας. «Σημαντικό βήμα, αλλά ανεπαρκές», το χαρακτηρίζει 

ο κ. ντε Σουτέρ, καθώς δεν διαπραγματεύεται τα θέματα του βιοκαυσίμου και της 

κερδοσκοπίας των αγορών στο διατροφικό πεδίο. 

   «Καθένας από τους 1 δις ανθρώπους που πεινάνε παγκοσμίως στερείται ενός 

θεμελιώδους δικαιώματος» τονίζει ο κ. ντε Σουτέρ στο επείγον του διάβημα. Θεωρεί 

αναγκαίο, οι κυβερνήσεις των βιομηχανικών χωρών «να τοποθετήσουν το δικαίωμα 

στη σίτιση πάνω από τα συμφέροντα μερικών βιομηχανιών της χώρας τους». 

Έτσι, όπως λέει, για αντιμετώπιση της παγκόσμιας πείνας και την κερδοσκοπία των 

αγορών με τα τρόφιμα, δεν βοηθάει η απλή αναφορά του συσχετισμού με την 

παραγωγή βιοαερίου
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Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) 

 

   Πολλά SAPS (Structural Adjustment Programmes) σύμφωνα με άρθρο με τίτλο 

«Παγκόσμια Τράπεζα-ΠΟΕ-Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» επιδιώκουν να υπάρξουν 

μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τους εργασιακούς νόμους περιλαμβάνοντας την 

κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, τη μείωση του κατώτατου μισθού με σκοπό 

τη προσέλκυση επενδύσεων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΔΝΤ διευκολύνονται οι 

επιχειρήσεις κυρίως οι πολυεθνικές να προβαίνουν σε απολύσεις καθώς  και αλλαγή 

έδρας με βάση το κατώτατο ημερομίσθιου. 

      «Σύμφωνα με την Έκθεση Εμπορίου και Ανάπτυξης του ΟΗΕ, το 1995, οι 

εργοδότες χρησιμοποιούν αυτήν την έξτρα ‘ελαστικότητα’ στους εργατικούς 

νόμους για να εκμεταλλευτούν τούς εργάτες, παρά να δημιουργήσουν 

εργασίες. Στην Αιτή εζητήθη από την κυβέρνηση να εξαλείψει ένα άρθρο 

στον εργατικό κώδικα, το οποίο επέβαλε αύξηση στον κατώτατο μισθό, όταν 

ο πληθωρισμός ξεπερνούσε το 10%. Στο τέλος τού 1997, ο κατώτατος μισθός 

στην Αιτή ήταν μόλις $2.40 δολάρια την ημέρα, μόλις το ένα πέμπτο τού 

κατώτατου μισθού του 1971, σε πραγματικές τιμές.  

 

    Οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ επίσης βλάπτονται από τις πολιτικές τού ΔΝΤ, 

μιας και έχουν να συναγωνιστούν με φθηνή, υπό εκμετάλλευση, εργασία. 

Πριν δύο χρόνια, η κακοδιαχείριση της Ασιατικής οικονομικής κρίσης από το 

ΔΝΤ, βούλιαξε τη Ν. Κορέα, την Ινδονησία, την Ταϋλάνδη και άλλες χώρες, 

σε βαθιά ύφεση, η οποία οδήγησε στη δημιουργία 200 εκατομμυρίων 

‘νεόπτωχων.’ Το ΔΝΤ συμβούλεψε τις χώρες να ‘βγουν από την κρίση’. 

Επακόλουθο, η παραχώρηση τού Ασιατικού Σιδήρου στις αμερικάνικες 

αγορές είχε ως αποτέλεσμα απολύσεις, πάνω από 12.000 εργατών 

σιδηρουργίας
64
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Παγκόσμια Τράπεζα 

    Τα προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτεί η  Παγκόσμια Τράπεζα με σκοπό την 

ανάπτυξη δεν προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αρκετές χώρες, όπου ο 

πληθυσμός είναι στα όρια της φτώχειας και προσπαθεί να παρέχει αρωγή για την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  σε ορισμένες χώρες, ανακοίνωσε η 

οργάνωση Human Rights Watch ( ανεξάρτητος, διεθνής οργανισμός που λειτουργεί 

με σκοπό την διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για την προώθηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους
65

). 

«Η κυβέρνηση της Αιθιοπίας έλαβε δάνειο 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 

να υποστηρίξει την εκπαίδευση, την υγεία και για τη χρηματοδότηση 

αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ωστόσο, ένα πρόγραμμα για την περιοχή 

Γκαμπέλα της δυτικής Αιθιοπίας, που προβλέπει μεταξύ άλλων την 

μετεγκατάσταση 1,5 εκ. περιθωριοποιημένων γηγενών, στιγματίστηκε από τη 

βία που άσκησαν στρατιώτες, οι οποίοι εξεδίωξαν ανθρώπους από τα χωριά 

τους.» 

 

    «Η Παγκόσμια Τράπεζα καταβάλλει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια κάθε 

χρόνο για να υποστηρίξει αναπτυξιακές προσπάθειες σ' ολόκληρο τον 

κόσμο», δήλωσε η Τζέσικα Έβανς της Human Rights Watch. 

 

     «Όμως, θα πρέπει να σταματήσει να υπονομεύει τις προσπάθειές της, 

διασφαλίζοντας ότι αυτές δε συμβάλλουν στην παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων», τόνισε. 

      Η Human Rights Watch κάλεσε την Παγκόσμια Τράπεζα να τροποποιήσει 

την πολιτική της ώστε να διασφαλίσει το σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στα προγράμματά της
66
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Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ)   

    

     Σύμφωνα με άρθρο της Greenpeace με τίτλο « Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου» στις 13 Μαΐου του 2003, η κυβέρνηση των 

ΗΠΑ απευθυνόμενη στην επιτροπή διαιτησίας του ΠΟΕ, συνέταξε μία επιστολή 

διαμαρτυρίας κατά του de facto moratorium που ισχύει στην ΕΕ για τους 

μεταλλαγμένους οργανισμούς. Η διαμάχη αυτή έλαβε χώρα παρόλο που η ΕΕ μέσα 

σε σύντομο χρονικό διάστημα σκόπευε την απαγόρευση των μεταλλαγμένων 

οργανισμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αμερικανική κυβέρνηση προέβει στη σύνταξη 

της επιστολής λίγο πριν τεθεί σε εφαρμογή το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια  που 

είχε υπογραφεί στην Καρθαγένη το 2000 και τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 

2003
67

.  

      Το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια αποτελεί την πρώτη, νομικά δεσμευτική 

παγκόσμια συμφωνία που επιτρέπει στις χώρες να θέτουν φραγμούς στους 

μεταλλαγμένους οργανισμούς με βάση την Αρχή της Πρόληψης. Κατόπιν συμφωνίας 

όλων των χωρών έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, μη 

επιτρέποντας την εισαγωγή μεταλλαγμένων προϊόντων. 

    «Η προσφυγή των ΗΠΑ μπορεί είτε να αποδυναμώσει το Πρωτόκολλο για 

τη Βιοασφάλεια είτε να το καταστήσει εντελώς άχρηστο. Ο ΠΟΕ δε μπορεί να 

χρησιμοποιείται προκειμένου να υποβαθμίζονται οι συμφωνίες για το 

περιβάλλον, ιδιαίτερα μάλιστα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν κίνδυνοι για τη 

δημόσια υγεία ή όπου δεν υπάρχει επιστημονικά εδραιωμένη βεβαιότητα 

σχετικά με την ασφάλεια της παραγωγής μεταλλαγμένων οργανισμών. Οι 

αποφάσεις σχετικά με αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση 

το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια δεδομένου ότι η δημόσια υγεία και το 

περιβάλλον δεν εμπίπτουν στη σφαίρα αρμοδιότητας του ΠΟΕ. Εάν ο ΠΟΕ 

αρχίσει να λαμβάνει αποφάσεις και για αυτούς τους τομείς τότε η εξουσία του 

θα είναι απεριόριστη.» 
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     Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν μια  τακτική εκφοβισμού με σκοπό να βάλουν στις αγορές 

του Νότου τα μεταλλαγμένα τρόφιμα  κυριευμένοι από το φόβο για επιβολή μεγάλων 

εμπορικών κυρώσεων στα πλαίσια του ΠΟΕ με τη ζημιά να ανέρχεται σε 

εκατομμύρια δολάρια όπως αναφέρεται σε συνέχεια του ίδιου άρθρου της 

Greenpeace. 

     Πράγματι, οι ΗΠΑ έχουν ήδη υιοθετήσει μία επιθετική πολιτική απέναντι 

σε διάφορες αναπτυσσόμενες χώρες (όπως η Βολιβία, η Αίγυπτος, η 

Ταϊλάνδη, η Σρι Λάνκα και η Νότια Κορέα) τις οποίες απειλούν με κυρώσεις 

στα πλαίσια του ΠΟΕ, στην περίπτωση που υιοθετήσουν νόμους για τους 

μεταλλαγμένους οργανισμούς. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο νόμος που 

επιβάλει την επισήμανση, που θα πληροφορεί τον καταναλωτή αν ένα προϊόν 

είναι μεταλλαγμένο και ως εκ τούτου, θα δίνει στον καταναλωτή το δικαίωμα 

να διακρίνει τα μεταλλαγμένα τρόφιμα από τα υπόλοιπα και άρα αυτός θα 

μπορεί να επιλέξει αν θέλει να καταναλώσει μεταλλαγμένες τροφές ή όχι. Οι 

ΗΠΑ προβάλουν το επιχείρημα ότι αυτοί οι διαχωρισμοί μεταξύ των 

προϊόντων δεν είναι υποχρεωτικοί εντός της επικράτειάς τους και ως εκ 

τούτου δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί και οπουδήποτε αλλού. Όλα τα 

παραπάνω αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας των 

ΗΠΑ να πείσουν τις άλλες χώρες να αποδεχθούν τα δικά τους μέτρα και 

σταθμά ως παγκόσμια και να βρουν νέες αγορές για τις αμερικανικές εταιρίες 

παραγωγής μεταλλαγμένων οργανισμών οι οποίες αποτελούν ένα πανίσχυρο 

λόμπι. 

  «Βασισμένοι στα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι το ελεύθερο εμπόριο προηγείται 

έναντι άλλων  σοβαρών θεμάτων όπως η ανθρώπινη υγεία, τα δικαιώματα του 

καταναλωτή και η προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα επισημαίνει την 

επιρροή που έχουν στον ΠΟΕ οι μεγάλες επιχειρήσεις αφού τόσο οι ΗΠΑ όσο και οι 

υπόλοιπες χώρες παραγωγοί μεταλλαγμένων οργανισμών έχουν επιδοθεί σε μία 

επιθετική εκστρατεία εξεύρεσης νέων αγορών για τις βιομηχανίες τους
68

.» 
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Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)  

     Ο ΟΟΣΑ είναι ευρέως γνωστός για τις μελέτες σχετικά με την ανάπτυξη και 

εφαρμογή πολιτικών σε διάφορους τομείς, καθώς και για τις στατιστικές μελέτες του. 

Αποτελεί ακόμη σοβαρή βάση για την ανάληψη αλλά και κριτική της 

αποτελεσματικότητας στρατηγικών και μέτρων πολιτικής. 

 Όπως αναφέρεται ωστόσο σε άρθρο με τίτλο «Ο ΟΟΣΑ ξανάρχεται…» μετά την 

τελευταία σύσταση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ) , η οποία κόστισε ακριβά στο ελληνικό κράτος είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόκληση κραδασμών στην ελληνική κυβέρνηση καθώς και την αύξηση της τιμής 

του γάλακτος. 
69

 

   Μέσω μιας τέτοιας ενέργειας διαφαίνεται μια προσπάθεια καταπάτησης ενός εκ 

των βασικότερων ανθρώπινων δικαιωμάτων, το οποίο δεν είναι άλλο από τη σίτιση.  

Η δυνατότητα αγοράς του γάλακτος θα πρέπει να είναι προσιτή από όλα τα κοινωνικά 

στρώματα καθώς πρόκειται για βασικό αγαθό διατροφής, το οποίο είναι απαραίτητο 

για καλή υγεία από όλες τις ηλικιακές ομάδες και ιδιαιτέρως από τα παιδιά. Η μη 

δυνατότητα απόκτησης αυτού συνιστά παράφορη καταπάτηση ανθρώπινου 

δικαιώματος στη σίτιση και στη καλή υγεία αλλά πρωτίστως συνιστά καταπάτηση 

των δικαιωμάτων του παιδιού όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 24γ στη σύμβαση για 

τα δικαιώματα του παιδιού, την οποία η Ελλάδα έχει κυρώσει το 1992. 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για τη βελτίωση των 

συνθηκών ζωής των παιδιών σε όλες τις χώρες, και ιδιαίτερα στις υπό ανάπτυξη 

χώρες ορίστηκαν τα 54 άρθρα της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και  

παρατίθενται στο Παράρτημα 2.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 : Αποτελέσματα δράσης των Διεθνών Οικονομικών 

Οργανισμών 

 

4.1  Αποτελέσματα δράσης των Οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο 

 

    Διάφορα παράπονα έχουν εκφραστεί σχετικά με τις γενικές φιλοσοφίες και τις 

πολιτικές των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως δεδομένου ότι αφορά 

στην ανάπτυξη του Τρίτου Κόσμου. Στο Ταμείο έχει ασκηθεί κριτική για την 

άκαμπτη προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις υπέρ του καπιταλισμού και την επιμονή 

στην ανάπτυξη με μικρό πληθωρισμό. Η Τράπεζα έχει κατηγορηθεί για το μικρό 

ενδιαφέρον της όσον αφορά  τη φτώχεια καθώς και για την  αδιαφορία για το 

περιβάλλον και το κοινωνικό κόστος του δανεισμού των πολιτικών της. Η Τράπεζα 

έχει δεσμευθεί να σημειωθεί η επίδραση των δανείων της στην κοινωνία, το 

περιβάλλον και τις γυναίκες. 

   Υπάρχει μικρή πιθανότητα για σημαντικές αλλαγές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στο 

πεδίο της πολιτικής του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι σχετικοί πόροι των 

ισχυρών βιομηχανικών και οικονομικών παραγόντων εύκολα ξεπερνούν εκείνες των 

αναπτυσσόμενων χωρών.  

    Όσον αφορά τις αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα συμβαίνουν θα είναι 

πολύ περιορισμένες. Συγκεκριμένα,  οι αλλαγές θα είναι οριακές, θα έχουν 

περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, θα αργούν να επιτευχθούν ή ίσως να έχουν 

ενδεικτικό χαρακτήρα και θα πρέπει να παράγονται είτε από το εσωτερικό των 

οργανισμών, ή λόγω  κρίσης. Κάθε μεταρρύθμιση θα παρουσιάζει μοναδικές 

ευκαιρίες και εμπόδια
71

.  

 

    Στη διάρκεια του βίου του το «G7», όπως υπαγορεύει και το καταστατικό του, 

συνέβαλε θετικά στις προσπάθειες για την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών, 
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κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων και ζητημάτων, που βρήκαν λύσεις χάρις 

στους εναρμονισμένους κόπους των ηγετών του. 

    Εάν η Δύση αντιμετώπισε επιτυχώς τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1980 

και έδωσε λύσεις επαρκείς στο ενεργειακό, είναι αποτέλεσμα της κοινής οικονομικής 

προσπάθειας των επτά εταίρων. Και εάν επετεύχθη το αναίμακτο και ειρηνικό 

πέρασμα της ανατολικής Ευρώπης στον εκδημοκρατισμό, οφείλεται και αυτό εν μέρει 

στη συλλογική προσπάθεια των «επτά οικονομικών οντοτήτων». 

    Χάρις στη στρατηγική τους ελήφθησαν αποφάσεις για το κλείσιμο του πυρηνικού 

αντιδραστήρα του Τσερνομπίλ και καταρτίσθηκαν προγράμματα που οδήγησαν στην 

αναδιάρθρωση του εξωτερικού χρέους των αναπτυσσομένων χωρών και της 

ελαφρύνσεως από τα βάρη κρατών του Τρίτου Κόσμου. 

    Στην ύπαρξη του οφείλεται επίσης ο περιορισμός -μιας και η ολική καταστολή 

είναι αδύνατη- του διεθνούς οικονομικού εγκλήματος και του αποτελεσματικού 

ελέγχου σε πολλές περιπτώσεις της ασυδοσίας οικονομικώς ισχυρών επιχειρηματικών 

και βιομηχανικών συγκροτημάτων ή ομίλων
72

.  

    Η πολιτική της συμφωνίας του Bretton Woods παρουσιάζει μια απόλυτη συνταγή, 

η οποία  εφαρμόζεται παντού, ανεξάρτητα από το χρόνο, τον τόπο και την 

ιδιαιτερότητα του οικονομικού συστήματος, και η οποία αποτελείται από 

δημοσιονομική αυστηρότητα, ταχεία ιδιωτικοποίηση και άγρια απελευθέρωση. Τα 

αποτελέσματα από τη πολιτική των διεθνών νομισματικών οργανισμών 

ήταν αυτοκαταστροφικά για τη μετάβαση των σοσιαλιστικών χωρών προς μια   

οικονομία της αγοράς. 

     Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώθηκε η γενική υπόθεση της έρευνας που αναφέρει ότι 

τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν σαφή λειτουργικό ρόλο στη 

διαδικασία της  εξάλειψης  των  αιτιών της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, και ως 

εκ τούτου θα πρέπει να μεταρρυθμίσουν τη μέθοδο εργασίας τους και να αναπτύξουν 

νέους μηχανισμούς για τη λειτουργία τους  προκειμένου να ελέγχουν αποτελεσματικά 
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τη διεθνή νομισματική σταθερότητα και να εξασφαλίσουν τα 

θεμέλια για περαιτέρω ανάπτυξη. 

    Τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δημιουργήθηκαν ως απάντηση στις 

ολοένα και πολύπλοκες σχέσεις  και από  την αλληλεξάρτηση των ανθρώπων στον 

κόσμο.  

   Αυτά τα ιδρύματα πρέπει να εκτελέσουν το καθήκον τους δίνοντας την ευκαιρία 

στις χώρες να επιλέξουν διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις, και να κάνουν τις δικές 

τους επιλογές.  

    Παρά τις προθέσεις για τη βελτίωση και την αναδιοργάνωση της μεθοδολογίας της 

εργασίας τους, η λειτουργία των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

εξακολουθεί να είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές 

κατηγορίες απανθρωπιάς και το ότι έχουν εμπλακεί πάρα πολύ στην εσωτερική 

πολιτική των αναπτυσσόμενων χωρών. Επίσης, έχουν κατηγορηθεί για  επανάληψη 

κακών μεθόδων και το γεγονός ότι πολεμούν σε χαμένες μάχες. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις καθίσταται αναγκαίο να επανεξεταστεί  ο ρόλος αυτών των οργανισμών. 

   Μισό αιώνα μετά τον σχηματισμό αυτών των διεθνών χρηματοπιστωτικών  

θεσμών έχει καταστεί σαφές ότι έχουν αποτύχει στην αποστολή τους. Αυτά  

τα ιδρύματα δεν έχουν κάνει τίποτα για να δικαιολογήσουν τον κύριο λόγο για τον 

οποίο δημιουργήθηκαν: να παρέχουν κεφάλαια για τις χώρες που αντιμετωπίζουν 

οικονομική ύφεση και να βοηθήσουν να δημιουργηθεί μια κατάσταση υψηλού 

βαθμού απασχόλησης
73

. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73 Đonlagić D. &  Kožarić A. (2010). « Justification of criticism  of the international financial 

institutions economic annals» , Volume LV, No. 186 / July – September 2010 



[59] 

 

4.2 Αποτελέσματα δράσης των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών σε 

ανεπτυγμένα κράτη 

 

Νότια Κορέα 

    Στη Νότιο Κορέα παρατηρήθηκε υπονόμευση της δημοκρατίας από το ΔΝΤ. Το 

γεγονός αυτό πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα των διαπραγματεύσεων 

του ΔΝΤ, το οποίο συνέπεσε με τις προεδρικές εκλογές, όπου υπήρχαν υποψήφιοι 

αντίθετοι με τις πολιτικές του ΔΝΤ. Το ΔΝΤ αρνήθηκε να αποδεσμεύσει τα χρήματα 

έως ότου και οι 4 κύριοι υποψήφιοι δεσμευτούν γραπτώς ότι θα υποστήριζαν τους 

νέους κανόνες και τα μέτρα. Χάρη σε αυτό τον εκβιασμό το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο θριάμβευσε. Η ημέρα, κατά την οποία υπογράφτηκε η συμφωνία αυτή 

ανακηρύχθηκε αμέσως « ημέρα εθνικής ταπείνωσης» της Κορέας
74

. 

 

Τουρκία 

    Η Τουρκία αναγκάστηκε να δανειοδοτηθεί από το Δ.Ν.Τ. το Μάρτιο του 2001 

με το ποσό των 17,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να αμβλυνθεί η μεγάλη 

οικονομική κρίση που αντιμετώπιζε. Το γεγονός ότι σήμερα βρίσκεται στην 16η 

θέση μεταξύ των 20 μεγαλύτερων οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο (G-20), 

επιβεβαιώνει ότι κατάφερε να ανατάξει την παραπαίουσα οικονομία της.  

Η δέσμη μέτρων που έλαβε τότε το οικονομικό επιτελείο της γειτονικής χώρας με 

επικεφαλής τον Κεμάλ Ντερβίς, ευθυγραμμιζόμενο με τις επιταγές του Δ.Ν.Τ. 

αφορούσαν τον περιορισμό των κρατικών δαπανών και της γραφειοκρατίας, το 

πάγωμα των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, τη μείωση των εταιρικών φόρων, 

την παροχή ισχυρών κινήτρων για την αύξηση της επιχειρηματικότητας, την 

προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων καθώς και την ιδιωτικοποίηση κρατικών 

εταιρειών, όπως π.χ. το μονοπώλιο καπνού και ποτών (TEKEL). Επιπλέον 

αποφασίστηκε η ισοτιμία της τουρκικής λίρας να καθορίζεται μόνο από την αγορά 

και έτσι με την υποτίμησή της τριπλασιάστηκαν οι εξαγωγές των τουρκικών 

προϊόντων στις διεθνείς αγορές. 
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    Αφού σταθεροποιήθηκε η τουρκική οικονομία και σημείωσε θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης η τουρκική κυβέρνηση διαφώνησε με τους εκπροσώπους του Δ.Ν.Τ., 

διέκοψε τις διαπραγματεύσεις το Μάιο του 2008 και εφάρμοσε αντίθετα μέτρα 

από όσα σύστηνε το Δ.Ν.Τ. Συγκεκριμένα με τη μείωση των ειδικών φόρων 

κατανάλωσης και του Φ.Π.Α. και την παροχή κινήτρων αναπτυξιακής πολιτικής 

πραγματοποιήθηκε ο τριπλασιασμός του Α.Ε.Π. της Τουρκίας κατά τα τελευταία 7 

έτη. Παράλληλα ο ρυθμός πληθωρισμού και το δημόσιο χρέος της περιορίστηκαν 

σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ικανοποιούνται οι δείκτες της Συνθήκης του Μάαστριχτ.  

    Τέλος σε βάθος χρόνου ενισχύθηκε κεφαλαιακά το κλονισμένο τραπεζικό 

σύστημα της Τουρκίας, το οποίο σταδιακά θωρακίστηκε κεφαλαιακά, αποκτώντας 

αυξημένη ρευστότητα και επιτοκιακή σταθερότητα και επετεύχθη αυξανόμενη 

οικονομική ανάπτυξη, η οποία άγγιξε το 11,7% (σε όρους αύξησης του Α.Ε.Π.)  

κατά το 1ο τρίμηνο του 2010 παρά τη συρρίκνωση του Α.Ε.Π. της το 2009 κατά 

4,7%. Εξίσου υψηλή υπήρξε η επέκταση του Α.Ε.Π. της και κατά το 2ο, 3ο και 4ο 

τρίμηνο του 2010, ώστε να σημειώσει συνολική ανάπτυξη κατά 8,2% το 2010, 

υπερβαίνοντας τις προβλέψεις της τουρκικής κυβέρνησης που ανέμενε ποσοστό 

ανάπτυξης 7%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Τουρκία να αποτελεί την 3η πιο 

αναπτυσσόμενη χώρα σε παγκόσμια κλίμακα μετά την Κίνα και την Ινδία! Οι 

προαναφερθείσες εξελίξεις οδήγησαν τον Πρόεδρο Αμπντουλλάχ Γκιουλ να 

δηλώσει, πριν από ένα περίπου χρόνο, ότι “η Τουρκία κάποτε ήταν ο μεγάλος 

ασθενής της Ευρώπης και σήμερα είναι ο μόνος υγιής”. Παρεμφερή πορεία 

ακολουθεί η τουρκική οικονομία και το 2011. Συγκεκριμένα το 1ο και 2ο τρίμηνο 

του τρέχοντος έτους αναπτύχθηκε με ρυθμούς πάνω από 6% (το 2ο τρίμηνο κατά 

8,8%). Η τουρκική στατιστική υπηρεσία προέβη σε αναθεώρηση του ποσοστού 

ανάπτυξης σε 11,6% από 11% που είχε αρχικά προβλεφθεί. Όσον αφορά το κατά 

κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) της Τουρκίας κυμάνθηκε στα 8600 

δολάρια το 2009, ενώ άγγιξε τα 10080 δολάρια το 2010. 

    Με δομικές και διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις και καινούρια, ιδιαίτερα ελκυστική 

στις άμεσες ξένες επενδύσεις νομοθεσία η Τουρκία έχει διαμορφώσει μια 

ανταγωνιστική οικονομία, που διαθέτει υψηλού επιπέδου υποδομές 

(infrastructure), οι οποίες της εξασφαλίζουν σταθερή ανάπτυξη. Ωστόσο ο μέσος 

μισθός του Τούρκου ανειδίκευτου εργάτη κυμαίνεται στα 350 ευρώ μηνιαίως. Η 
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βαρύτητα της Τουρκίας σε παγκόσμια κλίμακα αυξάνεται με ικανοποιητικούς 

ρυθμούς παρά τις διαστρωματικές, οικονομικοκοινωνικές αντιθέσεις και τα 

πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, διότι η γειτονική χώρα διαθέτει 

αποκρυσταλλωμένους και ισχυρούς στόχους (objectives) για την εσωτερική και 

διεθνή οικονομική της πολιτική, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν μια γενικότερη διεθνή 

στρατηγική υψηλής στάθμης, που σχεδιάζεται με υψηλές απαιτήσεις και 

στρατηγικές επιδιώξεις, με γνώμονα πρωτίστως το εθνικό συμφέρον.  

    Στις ημέρες μας η Ελλάδα βρίσκεται στην περιδίνηση του Δ.Ν.Τ. λόγω των 

οξύτατων οικονομικών της προβλημάτων και προσπαθεί να βελτιώσει τους 

οικονομικούς της δείκτες (έλλειμμα, χρέος κτλ.) και να δημιουργήσει τις 

απαραίτητες συνθήκες για την έξοδό της από την παρούσα κρίση. Στο σημείο 

αυτό μήπως θα έπρεπε να ακολουθήσει ως ένα βαθμό και με τις  αναγκαίες 

τροποποιήσεις το παράδειγμα της Τουρκίας, ώστε να επιτύχει τον τερματισμό της 

ύφεσης και να αναπτυχθεί οικονομικά; Βέβαια η Τουρκία υποτιμά όποτε κρίνει 

σκόπιμο την τουρκική λίρα, για την προώθηση των εξαγωγών και την ενίσχυση 

της εγχώριας οικονομίας και επιχειρηματικότητάς της. Η Ελλάδα δεν έχει αυτή τη 

δυνατότητα, αλλά είναι κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να 

αξιοποιήσει κατάλληλα τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές (πετρέλαιο, φυσικό 

αέριο κτλ.), το ειδικευμένο και ανειδίκευτο εργατικό της δυναμικό και γενικότερα 

τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, με στόχο να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά την τρέχουσα κρίση
75

. 
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4.3 Αποτελέσματα δράσης των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών σε 

αναπτυσσόμενα  κράτη 

 

     Η ιδέα της παγκοσμιοποίησης έχει δημιουργήσει την πεποίθηση σε πολλούς 

ανθρώπους ότι διεθνείς οργανισμοί, όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, θα 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη όλων των χωρών καθώς και στην ισότιμη κατανομή των 

εσόδων. Παρ' όλα αυτά σήμερα υπάρχουν πολλοί οικονομολόγοι που πιστεύουν ότι η 

παγκόσμια οικονομία και η οικονομική πολιτική έχουν δημιουργήσει πολλά 

προβλήματα σε χώρες σε όλο τον κόσμο ,ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. (Kato, 

2007).Οι υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης υποστηρίζουν ότι οδηγεί σε βελτίωση 

της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, και επισημαίνουν ότι ο ρυθμός 

αύξησης του κοινωνικού προϊόντος σε αυτές τις χώρες είναι μεγαλύτερος από ότι στις  

αναπτυγμένες χώρες, και, επιπλέον, ότι οι επενδύσεις σε αυτές τις χώρες αυξάνονται.  

 Ωστόσο, αυτό μπορεί να διαψευσθεί από το γεγονός ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες 

υστερούν οικονομικά από τις ανεπτυγμένες χώρες και το χάσμα ανάπτυξης μεταξύ 

τους αυξάνεται. Επίσης, η φτώχεια και τα χρέη των αναπτυσσόμενων χωρών δεν 

είναι χαμηλότερα, αλλά στην πραγματικότητα έχουν την τάση να αυξηθούν. 

     Οι τιμές των εξαγόμενων προϊόντων υποτιμούνται  σε σχέση με τις τιμές των 

εισαγόμενων φορολογικών αγαθών. Τα ημερομίσθια των εργαζομένων σε 

αναπτυσσόμενες χώρες είναι πολύ χαμηλά, και η ανεργία αυξάνεται. Εκτός από αυτό 

υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στη  σχέση των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων 

χωρών, το οποίο  είναι η παραγωγή και το εμπόριο των γεωργικών προϊόντων. Λόγω 

των μεγάλων επιδοτήσεων στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων στη  

Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ, το μέγεθος και το μερίδιο της γεωργικής παραγωγής σε  

ανεπτυγμένες χώρες αυξάνεται, ενώ το μερίδιο στις αναπτυσσόμενες χώρες  

μειώνεται. Αυτό οδηγεί σε μείωση των εξαγωγών, που επιβαρύνει το ισοζύγιο του 

εξωτερικού εμπορίου και αυξάνει την ανεργία. Οδηγεί επίσης στην κατάρρευση των 

συστημάτων παραγωγής των αναπτυσσόμενων χωρών, στην αποδυνάμωση των  

οικονομικών αρχών τους και οδηγεί στη κατάρρευση των συστημάτων εκπαίδευσης 

και της υγειονομικής περίθαλψης. 
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    Οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν χάσει ένα μεγάλο ποσοστό των 

 φυσικών τους πόρων καθώς και την οικονομική βάση τους σε σχέση με τις 

πολυεθνικές εταιρίες, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το χρέος και ο αριθμός των  

ανέργων και  των πεινασμένων ανθρώπων
76

. 

 

ΓΚΑΝΑ 

    Το νόμισμα της αφρικανικής χώρας, το σέντι (cedi), έχει υποτιμηθεί κατά περίπου 

40% σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο και πλέον θεωρείται ένα από τα πιο 

αδύναμα νομίσματα στον κόσμο.  

    Η Γκάνα, που είχε κερδίσει τον τίτλο του «φωτεινού παραδείγματος οικονομικής 

ανάπτυξης» στην Αφρική, είναι πλέον αντιμέτωπη με υψηλό πληθωρισμό και, παρά 

τις μεγάλες της εξαγωγές σε χρυσό, κακάο και πετρέλαιο, η χώρα έχει σοβαρό 

πρόβλημα ρευστότητας και δημοσιονομικό έλλειμμα. Η κυβέρνηση της χώρας είχε 

ζητήσει βοήθεια από το ΔΝΤ και το 2009, εξασφαλίζοντας τριετές πρόγραμμα 

βοήθειας ύψους 600 δισ. δολαρίων
77

.  

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 

   Η Ινδονησία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας, η οποία  εποπτεύθηκε 

από Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς. Σε άρθρο της εφημερίδας Ελευθεροτυπίας 

με τίτλο « Χρεοκοπούν πολιτικά όσοι καταφεύγουν στο ΔΝΤ» αναφέρεται  στο βιβλίο 

του καθηγητή Τζ. Στίγκλιτζ, κατόχου του Νόμπελ Οικονομίας για το 2001 «Η μεγάλη 

αυταπάτη» για τη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα. 

 «Ο επικεφαλής του ΔΝΤ Μ. Καμντεσί, ένας κοντός, καλοντυμένος πρώην 

γραφειοκράτης του υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας, ο οποίος κάποτε 

ισχυριζόταν ότι είναι σοσιαλιστής, στέκεται όρθιος, βλοσυρός, και με τα χέρια 
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institutions economic annals»  , Volume LV, No. 186 / July – September 2010 

77 Ελευθεροτυπία. (2014). «Βοήθεια από το ΔΝΤ ζητεί η Γκάνα». Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=442222 [29/10/2014] 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=442222


[64] 

 

σταυρωμένα πάνω από τον καθισμένο και ταπεινωμένο πρόεδρο της 

Ινδονησίας. Ο άτυχος πρόεδρος αναγκαζόταν, στην πραγματικότητα, να 

παραδώσει την οικονομική κυριαρχία της χώρας του στο ΔΝΤ, σε 

αντάλλαγμα για τη βοήθεια που η χώρα του χρειαζόταν»
78

.  

     ………… Ο «άτυχος πρόεδρος» ήταν ο στρατηγός Σουχάρτο, ο οποίος τον 

Μάιο του ίδιου χρόνου εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, ύστερα από ένα μήνα 

μαζικών διαδηλώσεων. Το πρόγραμμα που επέβαλε το ΔΝΤ στην Ινδονησία, 

οδήγησε σε διάλυση της οικονομίας, στην ελεύθερη πτώση της ρουπίας, την 

έκρηξη της ανεργίας και των τιμών. Το 40% του πληθυσμού βρέθηκε κάτω 

από τα όρια της φτώχειας και οι ταραχές που ξέσπασαν οδήγησαν τον 

Σουχάρτο, σε παραίτηση, έπειτα από 32 χρόνια αυταρχικής διακυβέρνησης. 

Πρόεδρος ανέλαβε ο μέχρι τότε αντιπρόεδρος Γ. Χαμπίμπι, η κατάσταση 

όμως στη χώρα παρέμενε έκρυθμη. Τον επόμενο χρόνο πρόεδρος εξελέγη 

ύστερα από εκλογές ο Α. Ουαχίντ, για να καθαιρεθεί δύο χρόνια αργότερα 

από το κοινοβούλιο, για διαφθορά και ανικανότητα.  

     Η Ινδονησία και οι υπόλοιπες «ασιατικές τίγρεις» που αντιμετώπισαν το 

φάσμα της χρεοκοπίας το 1997-1998, βρίσκονται πολύ μακριά από την 

Ελλάδα. Το ίδιο η Αργεντινή και οι άλλες λατινοαμερικανικές χώρες που 

βρέθηκαν σε δεινή οικονομική θέση λίγα χρόνια αργότερα. Πλην όμως το 

χαρακτηριστικό της πολιτικής αστάθειας που συνοδεύει τα προγράμματα 

σταθερότητας του ΔΝΤ, δεν απαντάται μόνον στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Και στην Ευρώπη, οι θεραπείες σοκ είχαν τα ίδια πάνω κάτω αποτελέσματα: 

ύφεση, κοινωνική ένταση και πολιτικές ανακατατάξεις
79

.  
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4.4 Παρουσίαση κρατών που επλήγησαν οικονομικά από τους 

Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

     Η Αργεντινή, μια από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου σύμφωνα με άρθρο της 

Ελευθεροτυπίας με τίτλο «Τι έγινε όταν κατέρρευσε η Αργεντινή» το 2001 κύρηξε 

πτώχευση. Ο τότε πρόεδρός της χώρας, Φερνάντο δε λα Ρούα, εγκατέλειψε τη χώρα. 

Φεύγοντας αντίκρισε την καταστροφή μέσα από τη λεηλασία και την αναρχία. Πολύ 

σύντομα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού πέρασε από την οικονομική άνεση στην 

απόλυτη φτώχεια.   Ο τότε υπουργός Οικονομικών, Ντομίνγκο Καβάλιο, απαγόρευσε, 

αρχικώς, τις αναλήψεις από τις τράπεζες και μετά από αντιδράσεις επέτρεψε την 

ανάληψη ενός μικρού ποσού. Πρόθεσή του, φυσικά, ήταν να σωθούν οι τράπεζες.  

     «Πριν μια δεκαετία ωστόσο υπό την προεδρία του Κάρλος Μένεμ, έγινε η 

πιο καταστροφική κίνηση για την οικονομία της χώρας, εφάρμοσε το «Ley de 

la Convertibilidad», την Αρχή της Μετατρεψιμότητας………..Η Αρχή αυτή 

έκανε το πέσο τόσο ακριβό σε διεθνές επίπεδο που μέχρι τα μέσα της 

δεκαετίας λειτούργησε, αλλά μετά σκότωσε την οικονομία της χώρας αφού 

μαράζωσε τις εξαγωγές, την εγχώρια παραγωγή και όλο το σύστημα. Το 1999 

η κυβέρνηση Μένεμ υπέγραψε συμφωνία με το ΔΝΤ για 12 δισ. δολάρια. Και 

το τότε Μνημόνιο θύμιζε Ελλάδα του 2011. Προέβλεπε σκληρές 

ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων, όπως η πετρελαϊκή εταιρεία, οι 

κρατικές αερογραμμές, φυσικό αέριο και πλήθος άλλων. Έγιναν περίπου 

150.000 απολύσεις από το Δημόσιο. Ύφεση, ανέχεια και διαφθορά χόρευαν 

αργεντίνικο τάνγκο μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '90, με το εξωτερικό 

χρέος να φτάνει τα 130 δισεκατομμύρια δολάρια. Για παράδειγμα, η εθνική 

εταιρεία πετρελαίου πουλήθηκε σε ιδιώτες για να πληρωθούν οι συντάξεις. 

Και το 2001 έγινε το μεγάλο μπαμ.
80
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        Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι την ίδια χρονική περίοδο όλες οι τράπεζες ήταν 

θωρακισμένες ενώ ο κόσμος ήταν συγκεντρωμένος απ’ έξω σε κατάσταση 

παραφροσύνης.   

    Έτσι, άρχισε να καταστρέφεται σταδιακά ο παραγωγικός ιστός της 

Αργεντινής, εργοστάσια έκλειναν το ένα μετά το άλλο, το χρέος της χώρας 

μεγάλωνε μέρα με τη μέρα. «Ουσιαστικά, όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα 

λεφτά που έπαιρναν από το ΔΝΤ, έμπαιναν από το ένα παράθυρο και 

έβγαιναν από το άλλο για να πληρωθούν οι πιστωτές. Και κατέληξε εκεί όπου 

κατέληξε...» 

 Στην Αργεντινή εφευρέθηκε ένα νέο σύστημα εμπορίου το λεγόμενο creditos για 

ανταλλαγή προϊόντων αλλά και υπηρεσιών. Επρόκειτο για  ένα αυτοσχέδιο νόμισμα, 

ελλείψει κανονικού.  Για να εισαχθεί κάποιος σε αυτό καταγραφόταν, έπαιρνε κάρτα 

μέλους και ένα μικρό αριθμό creditos για να μπορέσει να ξεκινήσει.  

     Όπως ήταν φυσικό, το trueque έγινε ο μεγάλος εχθρός του ΔΝΤ, των 

πιστωτών της Αργεντινής και των εγχώριων τραπεζών. Με αυτό τον τρόπο, τα 

εκατομμύρια των πολιτών όχι μόνο γύρισαν την πλάτη στο ΔΝΤ, όπως έκανε 

και ολόκληρη η Αργεντινή κηρύσσοντας στάση πληρωμών, αλλά κατέδειξαν 

ότι -έστω και με πολλά προβλήματα- η πραγματική ζωή μπορεί και να μην 

περιλαμβάνει το χρήμα. Κάτι που αποδείχτηκε ουτοπικό καθώς, άγνωστο 

ποιος μηχανισμός, κυκλοφόρησε εκατομμύρια παραχαραγμένα creditos, με 

αποτέλεσμα το σύστημα να καταρρεύσει.
81
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ΜΕΞΙΚΟ 

     Το 1994 το Μεξικό ήταν το παράδειγμα της νεοφιλελεύθερης επιτυχίας. Ο 

προϋπολογισμός ήταν ισοσκελισμένος, ο πληθωρισμός βρισκόταν στο ελάχιστο. Το 

κράτος πρόνοιας ήταν σε διάλυση, και απλώς οι νεοφιλελεύθεροι θεωρητικοί 

παρουσίαζαν το Μεξικό σαν την πετυχημένη προσπάθεια του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου. 

     Αυτό στα τέλη του 1994. Τον Απρίλιο του 1994 ήρθε η μεγάλη κατάρρευση, 

500.000 εργάτες έχασαν τις δουλειές τους. Τέλος του 1994 και αρχές του 1995 άλλοι 

250.000 εργάτες έχασαν τις δουλειές τους. Το ξένο κεφάλαιο άρχισε να φεύγει 

πανικόβλητο και το Μεξικό έφτασε σε πλήρη κατάρρευση. Το ΔΝΤ μπήκε και πάλι 

στη διαδικασία να σώσει την οικονομία της χώρας. 

     Toν Ιανουάριο του 1995, οι σημαντικότεροι τραπεζίτες του κόσμου βρίσκονταν 

στο Νταβός της Ελβετίας για το Παγκόσμιο Οικονομικό Συνέδριο. Tις συζητήσεις 

μονοπώλησε η κρίση του μεξικανικού πέσο, το οποίο είχε χάσει το 40% της αξίας του 

έναντι του δολαρίου μέσα σ’ ένα μήνα εξαιτίας της διαφυγής κεφαλαίων από τη 

χώρα.  

     Όταν ένας από τους συνέδρους ανέφερε πως τα συναλλαγματικά αποθέματα του 

Mεξικού ήταν λιγότερα από 5 δισ. δολάρια, τότε οι Αμερικανοί τραπεζίτες 

εγκατέλειψαν αναστατωμένοι το συνέδριο.  

Tο Mεξικό θα έπρεπε να τους επιστρέψει μέσα σε λίγες μέρες το ποσό των 18 δισ. 

δολαρίων.  

    Στις 3 Φεβρουαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Mπιλ Kλίντον παρενέβη και 

εξασφάλισε διεθνή χρηματοδότηση ύψους 50 δισ. δολαρίων για λογαριασμό του 

Mεξικού. H «απάντηση» της μεξικανικής κυβέρνησης στην καθίζηση της οικονομίας 

ήταν ένα σκληρό πακέτο λιτότητας που περιελάμβανε αύξηση φόρων και τιμών, 

επώδυνα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης με στόχο τον περιορισμό των δημόσιων 

δαπανών. 

     Στα εισπρακτικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση περιλαμβανόταν η 

αύξηση του μεταφορικού κόστους, το ψαλίδισμα των δημόσιων δαπανών κατά 9,8% 

στο έτος, η ανατίμηση της βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 35%, καθώς 

επίσης αναπροσαρμογή των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος (+20%). Oι τιμές των 
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καυσίμων θα ακρίβαιναν 0,8% σε μηναία βάση και οι φόροι στα αεροδρόμια, τα 

λιμάνια και τα τελωνεία της χώρας θα ανέβαιναν επίσης 2,5% το μήνα.  

    Oι πραγματικές αποδοχές έπεσαν σε επίπεδα κατώτερα από αυτά που οι εργάτες 

κέρδιζαν πριν από δυο δεκαετίες, ενώ πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι έπαψαν να 

λαμβάνουν τους μισθούς τους. 

     Η Ευρώπη δεν συνέβαλε στο πακέτο επείγουσας χρηματοδοτικής ενίσχυσης που 

χορηγήθηκε από τη διεθνή οικονομική κοινότητα το 1995 για την οικονομική κρίση 

που αντιμετώπισε το Μεξικό. 

    Στο πακέτο συμπεριλαμβάνονταν κατά κύριο λόγο συνεισφορές από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και τον Καναδά, παρά το γεγονός 

ότι και άλλοι διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί (ιδίως, η Παγκόσμια Τράπεζα και η 

Inter-American Development Bank) αύξησαν τις δανειακές πράξεις τους προς το 

Μεξικό μετά από την κρίση. 

     Από το 1995 η μεξικανική οικονομία έκανε σημαντική πρόοδο για τη διευθέτηση 

των μακροοικονομικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων που 

συνετέλεσαν στην κρίση του 1995 και η οικονομική της ανάπτυξη άρχισε να 

ανακάμπτει. Το Μεξικό μείωσε σημαντικά τον πληθωρισμό, αύξησε την εγχώρια 

αποταμίευση, προέβη σε ανασύσταση των εξωτερικών συναλλαγματικών 

αποθεμάτων του και διατήρησε το δημόσιο έλλειμμα σε μέτρια επίπεδα. Όσον αφορά 

το τραπεζικό σύστημα, παρά το ότι παραμένει εύθραυστο, η θέση του ενισχύθηκε 

σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυξήθηκαν οι κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς 

και η εποπτεία και εφαρμόστηκαν διάφορα προγράμματα στήριξης για τις τράπεζες 

και τους κεφαλαιούχους
82
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Η περίπτωση της  Ελλάδας 

     

    Σύμφωνα με άρθρο της THE HUFFINGTON POST με τίτλο «Διεθνής Έκθεση 

FIDH: Υποχώρηση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα του 

μνημονίου» όπως επισημαίνεται από την έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα 

δικαιώματα του ανθρώπου-FIDH (είναι διεθνής ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

η οποία αντιπροσωπεύει 178 οργανώσεις από σχεδόν 120 χώρες. Από το 1922, η 

FIDH υπερασπίζεται όλα τα αστικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 

δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα. Μέλος της FIDH είναι και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου) εντοπίζονται εδώ και έξι συναπτά έτη παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων καθώς και του δημοκρατικού πολιτεύματος με σκοπό τη διάσωση της 

Ελλάδας 83
. 

     Η έκθεση αυτή υπογραμμίζει υπονόμευση ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων 

ιδιαίτερα σε θέματα καταστολής αλλά και λήψης αποφάσεων. «Η κοινωνική 

αναταραχή που προκλήθηκε από το πρόγραμμα της λιτότητας στο σχεδιασμό του 

οποίου δεν συμμετείχε ο πληθυσμός- παραβιάζοντας κατάφωρα τις συνήθεις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων- και από την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης, 

αντιμετωπίστηκε από τις αρχές με αυξανόμενη βία και ισχυρή καταστολή, ενώ τα 

περιστατικά σπανίως διερευνώνται και σχεδόν ποτέ δεν διώκονται».  

   Σύμφωνα με την ίδια έκθεση περιορίζονται και άλλα δικαιώματα όπως για 

παράδειγμα ελεύθερη έκφραση, πληροφόρηση, δικαιοσύνη και άλλα ενώ διαρκώς 

περιορίζεται το δικαίωμα του λαού να έχει ενεργή δράση στη λήψη αποφάσεων.  

   «Κατά την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών μεγαλώνει η «ψαλίδα» 

των ανισοτήτων με έμφαση στους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς 

στόχους στην αγορά εργασίας αλλά και στο σύστημα υγείας, το οποίο ήταν 
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ήδη προβληματικό. Οι περικοπές λόγω της οικονομικής κρίσης εκτόξευσαν 

την ανεργία, η οποία σύμφωνα με την έκθεση σημείωσε το πρωτοφανές 

ποσοστό του 28%  (Σεπτέμβρης 2013) και του 60,8% στους νέους 

(Φεβρουάριος 2013) προτού σταθεροποιηθούν στο 25,75 και 49,3% 

αντίστοιχα, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις.» 

    Παρατηρήθηκε ακόμη σύμφωνα με το ίδιο άρθρο μεγαλύτερη ανισότητα στις 

ευπαθής ομάδες του πληθυσμού καθώς μειώθηκε ο βασικός μισθός κατά 22-32%. 

Συνεπώς η λιτότητα αύξησε την ανισότητα. Η φτώχεια πλήττει πλέον διαφαίνεται σε 

ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων από διάφορους επαγγελματικούς τομείς της μεσαίας 

τάξης. Ένας άλλος τομές που επηρεάστηκε ήταν αυτός της υγείας με σοβαρές 

ελλείψεις νοσοκομειακών υλικών αλλά και κλινών. 
84

 

     Όπως αναφέρεται σε άρθρο με τίτλο «Η Τρόικα παραβιάζει τα ανθρώπινα 

δικαιώματα» υπογραμμίζεται η άποψη πως η τρόικα παραβιάζει στην Ελλάδα τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Διατυπώνει ακόμη στην έκθεσή του που συνέταξε με εντολή 

της Αυστριακής Ομοσπονδίας Συνδικάτων, του Αυστριακού Εργατικού 

Επιμελητηρίου (αυστριακό Εργατικό Κέντρο) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

Συνδικάτων και η οποία δημοσιεύθηκε στη Βιέννη, από τον  διεθνώς γνωστό νομικό, 

καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστημίου της Βρέμης και στενό συνεργάτη 

του γερμανικού «Ιδρύματος Φρίντριχ Έμπερτ», Αντρέας Φίσερ-Λεσκάνο
85

.  

    « Ορισμένοι όροι που έχουν επιβάλει οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στην Ελλάδα 

παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και καθώς η Χάρτα Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων έχει ενσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, παραβιάζουν και το 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αναφέρεται χαρακτηριστικά στη γνωμοδότηση. Ο 

Αντρέας Φίσερ-Λεσκάνο, σημειώνοντας πως οι δύο κοινοτικοί θεσμοί (ΕΚΤ 
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και Ευρωπαϊκή Επιτροπή) που εκπροσωπούνται στην τρόικα δεσμεύονται από 

την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κατακρίνει έντονα την τρόικα για τα 

μέτρα λιτότητας που διαπραγματεύτηκε με την Ελλάδα, διευκρινίζοντας ότι η 

τρόικα έχει απαιτήσει δυσανάλογες παρεμβάσεις στο εργατικό δίκαιο και στο 

κοινωνικό σύστημα της Ελλάδας.»  

    «Η τρόικα, αναφέρει, με την επιβολή μειώσεων στους μισθούς παραβίασε 

το θεμελιώδες δικαίωμα ελεύθερης διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού, ενώ 

με την επιβολή διαφόρων άλλων δεσμεύσεων στην Ελλάδα παραβίασε τα 

ανθρώπινα δικαιώματα για εργασία, στέγη, κοινωνική ασφάλεια και 

ιδιοκτησία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μείωση κατώτατων μισθών, η μετάθεση 

των διαπραγματεύσεων για τις συλλογικές συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης, 

οι περικοπές στο σύστημα υγείας ή ο περιορισμός της επιδότησης στην 

κατασκευή στέγης, ως παρεμβάσεις δεν καλύπτονται από το Δίκαιο της ΕΕ 

και εκτός τούτου δεν υπήρξε επαρκής εμπλοκή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.» 

     Ο καθηγητής Φίσερ-Λεσκάνο όπως αναφέρεται στο ίδιο άρθρο εκτιμά πως θα 

μπορούσαν να είχαν επιτυχία προσφυγές που θα γίνονταν στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο, τόσο για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και για παραβίαση 

αρμοδιοτήτων συλλογικών οργάνων, ιδιαίτερα μάλιστα εάν οι καταγγελίες γίνονταν 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, αναφέρει πως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα μπορούσαν να γίνουν προσφυγές και «κατά ενεργειών 

κρατών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας». Το Διεθνές Δικαστήριο, τονίζει, θα μπορούσε να 

ασχοληθεί με τα ζητήματα ως προς τη συμβατότητα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

ενώ θα μπορούσαν να γίνουν προσφυγές κατά μεμονωμένων κρατών στη Διεθνή 

Οργάνωση Εργασίας και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
86
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4.5 Αντιδράσεις Διεθνών Οργανισμών στα μέτρα λιτότητας των 

Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών 

   Με την απόφαση 2/109, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζήτησε από το 

Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

(OHCHR) να συγκαλέσει διαβούλευση εμπειρογνωμόνων με σκοπό τη συμβολή στη 

διαδικασία της σύνταξης των γενικών προσανατολισμών. Η διαβούλευση αναμένεται 

να παράσχει: (α) μια συνολική εικόνα για το πώς το  εξωτερικό χρέος και τα 

προγράμματα ελάφρυνσης του χρέους, καθώς και διάφορα είδη του προγράμματος 

οικονομικής μεταρρύθμισης, επηρεάζουν την ικανότητα των μελών να 

συμμορφωθούν με τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και (β) να εντοπίσει τις 

προτάσεις για πιθανές συστάσεις προς τα κράτη, διεθνείς οργανισμούς και άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα πιθανά στοιχεία πολιτικής για την προώθηση 

και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες κατά 

την υλοποίηση των προγραμμάτων του χρέους και την οικονομική μεταρρύθμιση . 

     Οι περιφερειακές διαβουλεύσεις συγκέντρωσαν εκπροσώπους κυβερνήσεων, τα 

μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιφερειακές οικονομικές επιτροπές, 

μεμονωμένους εμπειρογνώμονες, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν τις ιδέες και τις προτάσεις σχετικά με τον 

καλύτερο τρόπο, με τον οποίο οι κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν να 

εξυπηρετήσουν το σκοπό της συνδρομής μελών και των δημοσίων και ιδιωτικών, 

εθνικών και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη λήψη αποφάσεων και την 

εκτέλεση των πληρωμών και των προγραμμάτων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από την ελάφρυνση του ξένου 

χρέους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που 

προέρχονται από το εξωτερικό χρέος δεν υπονομεύουν τις υποχρεώσεις για την 

υλοποίηση των θεμελιωδών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 

δικαιωμάτων. Μια έκθεση σχετικά με τις περιφερειακές διαβουλεύσεις που 

παρουσιάστηκε στη δέκατη έβδομη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων τον Ιούνιο του 2011 (A / HRC / 17/37). 
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       Τον Νοέμβριο του 2011, ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, συγκάλεσε σύσκεψη 

εμπειρογνωμόνων για να επανεξετάσει ένα νέο σχέδιο που είχε καταρτιστεί με βάση 

τα στοιχεία που προέκυψαν από τις περιφερειακές διαβουλεύσεις. Τον Φεβρουάριο 

του 2012, συγκάλεσε δημόσια διαβούλευση στη Γενεύη σχετικά με το 

επικαιροποιημένο κείμενο των κατευθυντήριων αρχών που είχαν παρασκευαστεί 

μετά την προαναφερθείσα συνάντηση εμπειρογνωμόνων. Αρκετά κράτη μέλη και οι 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συμμετείχαν σε αυτή τη διαβούλευση. Το 

κείμενο των αρχών δόθηκε επίσης και στην ιστοσελίδα του Ανεξάρτητου 

Εμπειρογνώμονα μαζί με την πρόσκληση για δημόσια σχόλια. Πολλοί παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των κρατών, των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

των περιφερειακών οικονομικών επιτροπών, των οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών και μεμονωμένα άτομα υπέβαλαν γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με το νέο 

σχέδιο.
87

 

   Η αντίδραση όμως Διεθνών Οργανισμών  όπως ο ΟΗΕ φαίνεται και εμπράκτως με 

αποστολή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε κράτη, τα οποία μαστίζονται από μέτρα 

λιτότητας και μια τέτοια περίπτωση είναι η Ελλάδα, στην οποία κατέφθασε  

ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 

εξωτερικό χρέος. 

  Όπως αναφέρεται σε άρθρο στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των 

Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Ελλάδα: Εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας» ο ανεξάρτητος 

εμπειρογνώμονας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και το εξωτερικό χρέος Σέφας Λουμίνα επισκέφτηκε την Ελλάδα από τις 22-27 

Απριλίου 2013 με σκοπό την αξιολόγηση των συνεπειών που έχουν επιφέρει τα 

τελευταία χρόνια τα μέτρα λιτότητας λόγω της οικονομικής κρίσης στην προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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    Είναι η πρώτη φορά που αποστέλλεται στην Ελλάδα για διερεύνηση ανεξάρτητος 

εμπειρογνώμονας, ο οποίος έχει διοριστεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του ΟΗΕ με σκοπό να  παρακολουθήσει και να υποβάλει εκθέσεις 

σχετικά με τις επιπτώσεις του εξωτερικού χρέους και των σχετικών πολιτικών στην 

άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

  Στο ίδιο άρθρο στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων 

Εθνών αναφέρεται ότι «Θα αξιολογήσω τις επιπτώσεις των οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν μεταξύ της κυβέρνησης της Ελλάδας και 

της Τρόικας (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο) στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε 

ο κ. Λουμίνα, o οποίος θα εξετάσει αναφορές για μειωμένη πρόσβαση σε 

βασικές δημόσιες υπηρεσίες, αυξημένη φτώχεια, έλλειψη στέγης και επιθέσεις 

εναντίον αλλοδαπών στο ευρύτερο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης της 

χώρας. 

    «Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, τα μέτρα λιτότητας, οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και η ιδιωτικοποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων που 

επιβλήθηκαν στο πλαίσιο διάφορων πακέτων διάσωσης, έχουν συμβάλει σε 

μια άνευ προηγουμένου αύξηση της ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους. 

Εκθέσεις δείχνουν αυξημένα επίπεδα φτώχειας όπως και μείωση της 

πρόσβασης σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίας, όπως η υγειονομική περίθαλψη, 

η εκπαίδευση και η κοινωνική ασφάλιση.              Η επίσκεψη αυτή θα μου 

δώσει την ευκαιρία να συγκεντρώσω από πρώτο χέρι πληροφορίες σχετικά με 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα και να προτείνω στρατηγικές που 

αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας του κράτους να εξασφαλίσει την 

πλήρη άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των 

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων» σημείωσε ο κ. 

Λουμίνα. 

    Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το εξωτερικό 

χρέος δήλωσε τη σπουδαιότητα της ισορροπίας μεταξύ της λιτότητας και της 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναγνωρίζοντας ότι η προστασία της 
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προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποτελεί 

πρωταρχικό μέλημα.  

«Ακόμα και σε περιόδους λιτότητας, οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει 

να είναι εξασφαλισμένες για όλους τους ανθρώπους στην Ελλάδα, ειδικότερα 

για τις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι φτωχοί, οι ηλικιωμένοι, οι 

άνεργοι και τα άτομα με αναπηρία», είπε ο κ. Λουμίνα.
88

 

    Σύμφωνα με άρθρο στο ΒΗΜΑ με τίτλο: «ΟΗΕ: Λόγω λιτότητας καταπατούνται 

τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα» ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ που 

επισκέφθηκε την Ελλάδα για να διερευνήσει τις επιπτώσεις της πολιτικής λιτότητας 

στα κοινωνικοοικονομικά ανθρώπινα δικαιώματα απεύθυνε συστάσεις στην ελληνική 

κυβέρνηση αλλά και την τρόικα.  

«Τα μέλη της τρόικας είναι, σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία, υποχρεωμένα να 

σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

σε κάθε διαπραγμάτευση με την ελληνική κυβέρνηση», είπε ο δρ Σέφας 

Λουμίνα παρουσιάζοντας τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της επίσκεψής του 

στη χώρα μας. «Υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική στα μέτρα λιτότητας: να 

αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες και οι επενδύσεις που προωθούν την ανάπτυξη», 

πρόσθεσε
89

.  

    Επιπλέον στο ίδιο άρθρο με τίτλο: «ΟΗΕ: Λόγω λιτότητας καταπατούνται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα»  ο κ. Λουμίνα  εξέφρασε την ανησυχία σχετικά 

με το αίτημα της τρόικας για ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ότι θα 

επιφέρουν αύξηση τιμών. «Πρέπει να πραγματοποιηθούν προσεκτικά και με σεβασμό 

στα δικαιώματα των Ελλήνων».   
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   Ο ειδικός του ΟΗΕ εξέφρασε έντονη ανησυχία για το ότι η υψηλή ανεργία 

εμποδίζει πολλούς από το να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή διαβίωση. Η αύξηση 

των αστέγων, που σήμερα φθάνουν τα 20.000 άτομα, δείχνει ότι έχει 

παραβιαστεί το δικαίωμα στη στέγαση ενώ τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι 

έχουν προστεθεί και μορφωμένοι σε όσους ζουν στον δρόμο. Ο κ. Λουμίνα 

χαιρέτισε το πάγωμα των πλειστηριασμών που ελάφρυνε όσους χρωστούν 

δόσεις στεγαστικού δανείου. Τόνισε ότι τα κοινωνικά επιδόματα έχουν 

καταργηθεί σχεδόν ολοκληρωτικά. 

  

  «Το επίδομα ανεργίας εκπνέει μόλις σε τρεις μήνες ενώ οι περισσότεροι 

άνεργοι είναι μακροχρόνιοι. Ως αποτέλεσμα το λαμβάνουν μόνο 160.00 άτομα - 

ενώ τα δυο τελευταία χρόνια έχουν χάσει τη δουλειά τους 633.000 άτομα», είπε. 

«Η κυβέρνηση συμφώνησε με την Τρόικα την επέκταση των επιδομάτων 

ανεργίας. Όμως μιλάμε για 200 ευρώ τον μήνα, ποσό πολύ χαμηλότερο από το 

όριο της φτώχειας».  

 

   «Η προτεραιότητα των μέτρων λιτότητας είναι η δημοσιονομική εξυγίανση εις 

βάρος του ελληνικού λαού», είπε. «Σήμερα η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της 

ευρωζώνης που δεν έχει ένα πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης που να αποτελεί 

δίχτυ προστασίας». Επίσης «η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό στην 

ευρωζώνη ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας: 38% - πάνω 

από ένας στους τρεις».  

 

   Ο ειδικός του ΟΗΕ στο ίδιο άθρο στηλίτευσε όσους ισχυρίζονται ότι τα ρατσιστικά 

εγκλήματα αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις. «Πρέπει να υπάρξει αναγνώριση του 

προβλήματος της ρατσιστικής βίας και άμεσα μέτρα για την αντιμετώπισή του», 

σύστησε. Ο κ. Λουμίνα θα υποβάλει την έκθεση με τα ευρήματα και τις συστάσεις 

του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2014
90

.   
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    Έχει γίνει λόγος ακόμη και από τον ΟΟΣΑ για τα μέτρα λιτότητας τα οποία 

εφαρμόζουν  άλλοι Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί. Τα πρόσφατα στοιχεία του 

ΟΟΣΑ για την απασχόληση στην Ελλάδα καταγράφουν τα δεδομένα μιας εξαιρετικά 

προβληματικής αγοράς εργασίας. 

   Σύμφωνα με τα στοιχεία του διεθνούς οργανισμού (Παρίσι 19-1-2015), η 

απασχόληση στη χώρα μας το τρίτο τρίμηνο του 2014 βρίσκεται στο ποσοστό του 

49,7%, παρουσιάζοντας οριακή βελτίωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση 

με το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους όταν ήταν στο 49,2%. Ο αντίστοιχος μέσος 

όρος απασχόλησης για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 65,1%. 

   Η μείωση της απασχόλησης στην Ελλάδα αμέσως μετά το ξέσπασμα της κρίσης 

είναι εντυπωσιακή. Το 2010 ήταν στο 59,1%, το 2011 έπεσε στο 55,1% για να 

συρρικνωθεί δραματικά το 2012 στο 50,8% και να καθηλωθεί το 2013 σε ποσοστά 

κάτω του 50% και να φτάσει στο 48,8%. 

    Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ η τελευταία καλύτερη περίοδος για την αγορά 

εργασίας στη χώρα μας ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2008, όταν το ποσοστό είχε 

φτάσει στο 61,6%. Τα αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης στο τρίτο τρίμηνο του 2014 

για την Ισπανία και την Πορτογαλία είναι 56% και 63%. 

    Από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τις ηλικιακές κατηγορίες των απασχολουμένων 

προκύπτει ότι η κατάσταση, ειδικά για τους πενηντάρηδες, είναι εξαιρετικά ζοφερή. 

Τα ποσοστά απασχόλησης για τις ηλικίες 55-64 ετών, δηλαδή για όσους πλησιάζουν 

στην ηλικία συνταξιοδότησης, είναι εξαιρετικά χαμηλά. Βρίσκονται στο 33,7%. 

    Μάλιστα από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα τέσσερα τελευταία τρίμηνα τα ποσοστά 

απασχόλησης για τις ηλικίες άνω των 55 ετών μειώνονται συνεχώς. Από το 35% του 

τετάρτου τριμήνου του 2013 πέφτουν στο 33,7% του τρίτου τριμήνου του 2014. 

    Αυτό σημαίνει ότι όσοι χάνουν τη δουλειά τους σε αυτές τις ηλικίες ουσιαστικά 

μένουν εκτός αγοράς εργασίας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την συμπλήρωση των 

απαραίτητων ενσήμων για μια αξιοπρεπή σύνταξη και κυρίως για το οικονομικό 

http://www.naftemporiki.gr/k/oosa-οοσα
http://www.naftemporiki.gr/k/ispania-ισπανία
http://www.naftemporiki.gr/k/portogalia-πορτογαλία
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αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται αυτοί οι άνθρωποι και για το πρόβλημα επιβίωσης 

που αντιμετωπίζουν αφού μένουν έξω από την αγορά εργασίας.
91

 

   Πέραν όμως των αναφορών και των Εκθέσεων των παραπάνω Διεθνών 

Οργανισμών αλλά και Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών είναι σημαντικό να 

αναφερθεί και η Universal Periodic Review (Καθολική περιοδική Εξέταση) στο 

εφεξής UPR, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2011 για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην 

Ελλάδα. 

   O Ban Ki-moon, Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δήλωσε ότι η UPR «έχει μεγάλες 

δυνατότητες για την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις 

πιο σκοτεινές γωνιές του κόσμου.»  

 Η UPR είναι μια μοναδική διαδικασία που περιλαμβάνει την επισκόπηση των 

αρχείων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών του ΟΗΕ. Η  UPR 

είναι μια διαδικασία με γνώμονα το κράτος, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε μέλος να 

δηλώσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση των καταστάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα του και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις  για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Συμβουλίου, η 

UPR έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση για κάθε χώρα όταν 

αξιολογούνται καταστάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

    Η  UPR δημιουργήθηκε μέσω της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 15 Μαρτίου 

2006 με το ψήφισμα 60/251, η οποία καθιερώθηκε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Είναι μια συνεργατική διαδικασία η οποία, μέχρι τον Οκτώβριο του 

2011, εξέτασε τις εγγραφές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των 193 κρατών 

μελών του ΟΗΕ. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κανένας άλλος καθολικός 

μηχανισμός αυτού του είδους. Η UPR είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του 
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Συμβουλίου, η οποία θυμίζει στα μέλη την ευθύνη τους να σεβαστούν πλήρως και να 

εφαρμόσουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Ο 

απώτερος στόχος του μηχανισμού αυτού είναι η βελτίωση της κατάστασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες και να αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οπουδήποτε και αν συμβαίνουν. 92 

   Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να παρουσιάσει με ολοκληρωμένο, 

αντικειμενικό και περιεκτικό τρόπο τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού 

συστήματος για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να περιγράφουν 

νομικά και πολιτικά μέτρα, τα οποία εγκρίθηκαν πρόσφατα με θέα 

την εφαρμογή των πιο σημαντικών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να 

διαπιστωθούν επιτυχίες και προκλήσεις. Η σύνταξη της έκθεσης συντονίζεται από το 

Υπουργείο Εξωτερικών, σε στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία που εμπλέκονται 

στην προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιώματα. Η έκθεση 

επικεντρώνεται σε θέματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής 

από τους μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε οικουμενικό και 

περιφερειακό επίπεδο, καθώς και των ΜΚΟ. Μια συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους των ΜΚΟ στις 2 Δεκεμβρίου 2010 μετά από μια 

ανοικτού τύπου πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας 

των πολιτών, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών 

Υποθέσεων και διαδίδονται προς την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), καθώς και ως προς δημοσιογράφους που είναι διαπιστευμένοι 

στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στη συνέχεια, το σχέδιο έκθεσης 

υποβλήθηκε στην ΕΕΔΑ. Οι απόψεις που εκφράζονται στην παραπάνω διαδικασία 

διαβούλευσης ελήφθησαν δεόντως υπόψη στην παρούσα τελική έκθεση. 
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 Είναι σημαντικό να τονιστεί  το ζήτημα της ισότητας των φύλων όπως αυτό 

αναφέρεται στην καθολική περιοδική εξέταση (UPR). 

  « Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει μια σειρά νομοθετικών μέτρων και πολιτικών με 

σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της 

κοινωνίας. Το 2001, μια συνταγματική τροπολογία κατοχυρώνεται, για πρώτη 

φορά σε σαφείς όρους, η υποχρέωση του κράτους να λάβει "θετικά μέτρα" για 

την εξάλειψη των ανισοτήτων. Διαθέτουν νομοθετικές διατάξεις που έχουν 

θεσπιστεί για την αύξηση του επιπέδου της εκπροσώπησης των γυναικών σε 

όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, όπως η καθιέρωση του 1/3 ελάχιστο 

ποσοστό των δύο φύλων στους εκλογικούς καταλόγους για τις τοπικές και 

βουλευτικές εκλογές, σε συλλογικά όργανα και συμβούλια των υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης, δημόσιας νομικής οντότητας και τοπικές αρχές, καθώς 

επίσης και στη σύνθεση των εθνικών οργάνων και  στις επιτροπές της έρευνας 

και της τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, οι ποσοστώσεις  είναι δυσμενείς για τις 

γυναίκες όσον αφορά την είσοδό τους στην αστυνομία και έχουν καταργηθεί 

στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.»
93

 

«Ορισμένες από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στον 

τομέα της ισότητας των φύλων είναι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών, 

το οποίο παραμένει χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες, 

το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των γυναικών, και το χάσμα των αμοιβών 

μεταξύ ανδρών και γυναικών, φθάνοντας περίπου το 20%.»
94

 

 

«Η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών (Νόμος 

3488/2006, αντικατασταθεί πρόσφατα με το νόμο 3896/2010) απαγορεύει 

αυστηρά κάθε μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης φύλου, στον τομέα της 

απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας. Επιπλέον, η σχετική νομοθεσία 

περιέχει διατάξεις για την προστασία της μητρότητας και τη διευκόλυνση της 

γονικής άδειας για τους δύο γονείς. Απευθύνεται επίσης άμεσα στη 
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σεξουαλική παρενόχληση, η οποία τώρα θεωρείται ως μια μορφή διάκρισης 

λόγω φύλου στο χώρο εργασίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Γραφείο του 

Συνηγόρου του Πολίτη έχει οριστεί ως φορέας παρακολούθησης της 

εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικού τομέα, ενώ για τον ιδιωτικό τομέα 

προβλέπεται ειδικό καθεστώς συνεργασίας με το Εργατικό 

Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ).»
95

 

«Στο ίδιο πνεύμα, τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται 

προκειμένου να προωθήσουν την απασχόληση των γυναικών, 

συμπεριλαμβανομένης της παροχής ότι το 60% των δικαιούχων των 

προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη νέων 

υπαλλήλων ή ιδιωτών να ιδρύσουν την δική τους επιχείρηση θα πρέπει να 

είναι γυναίκες, καθώς και να συνδυάσει την επαγγελματική και την 

οικογενειακή ζωή, ιδίως με τη δημιουργία δομών φροντίδας των παιδιών και 

τη θέσπιση ειδικής άδειας μητρότητας.
96

» 

«Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων έχει αναπτύξει το Εθνικό 

Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα 2010-2013, η οποία αποτελείται από 

τρεις πυλώνες, που αφορούν, αντίστοιχα, τη βελτίωση της σχετικής 

νομοθεσίας, των πολιτικών ισότητας των φύλων (συμπεριλαμβανομένης της 

πολιτικές κατά της βίας και των πολλαπλών διακρίσεων) και την ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου, με δράσεις / έργα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 

άλλων, η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ισότητας των φύλων 

στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, στην ενίσχυση της πολιτιστικής 

ιδιότητας του πολίτη, στην κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων μέσω 

ενός «Διεθνούς Σχολείου Πολιτισμού και Επικοινωνίας »
97
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     Το 2011 Ο ΟΗΕ αναγνώρισε την κρισιμότητα της κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης της Ελλάδας και παρ’ όλο που τόνισε τις κατευθυντήριες γραμμές για 

την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από τους Διεθνείς Οικονομικούς 

Οργανισμούς αλλά και από τα ίδια τα κράτη καθυστέρησε  στο να βοηθήσει και να 

προασπίσει εμπράκτως τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως θα έπρεπε να κάνουν και 

άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί. 

    Σύμφωνα με άρθρο στην Ημερησία με τίτλο «ΟΗΕ: Εμπόδιο στην ανάκαμψη τα 

μέτρα λιτότητας στην ΕΕ» ο  Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) προειδοποιεί 

στην ετήσια έκθεσή του για την κοινωνική κατάσταση στον κόσμο. Τα μέτρα 

λιτότητας που λαμβάνονται σε χώρες όπως η Ελλάδα απειλούν την παγκόσμια 

ανάκαμψη. Παράλληλα, ο ΟΗΕ καλεί τις κυβερνήσεις να λαμβάνουν υπόψη τις 

κοινωνικές επιπτώσεις στην χάραξη της πολιτικής τους. 

    Στο ίδιο άρθρο με τίτλο «ΟΗΕ: Εμπόδιο στην ανάκαμψη τα μέτρα 

λιτότητας στην ΕΕ», τα μέτρα λιτότητας που υιοθετούνται για την 

αντιμετώπιση του υψηλού κυβερνητικού χρέους σε μερικές από τις 

ανεπτυγμένες οικονομίες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, δεν απειλούν απλώς 

την απασχόληση και τις κοινωνικές δαπάνες αλλά καθιστούν παράλληλα την 

ανάκαμψη περισσότερο αβέβαιη και εύθραυστη», αναφέρει χαρακτηριστικά 

στην έκθεσή του ο ΟΗΕ. 

   «Οι κυβερνήσεις πρέπει να αντιδρούν με σύνεση στις πιέσεις για 

δημοσιονομική εξυγίανση και την υιοθέτηση μέτρων λιτότητας αν δεν θέλουν 

να θέσουν σε κίνδυνο την ανάκαμψη των οικονομιών τους», συνεχίζει η 

έκθεση
98

. 

   Όπως αναφέρεται στο ίδιο άρθρο με τίτλο «ΟΗΕ: Εμπόδιο στην ανάκαμψη 

τα μέτρα λιτότητας στην ΕΕ» «Είναι σημαντικό οι κυβερνήσεις να λαμβάνουν 

υπόψη τις πιθανές κοινωνικές αναταραχές κατά τη χάραξη οικονομικής 

                                                             
98 Ημερησία.gr. (2011). «ΟΗΕ: Εμπόδιο στην ανάκαμψη τα μέτρα λιτότητας στην ΕΕ.» Διατίθεται 

στην ιστοσελίδα: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=111443362 

[19/2/2015] 
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πολιτικής» προκειμένου να μην αποθαρρύνουν την μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη, σημειώνει ο ΟΗΕ. 

    Παράλληλα, ο Οργανισμός ασκεί αυστηρή κριτική στους όρους πίστωσης που 

τίθενται από οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπως σημειώνει, οι 

31 από τις 41 συμφωνίες που έχουν συναφθεί με το ΔΝΤ περιλαμβάνουν προκυκλική 

πολιτική(Οι μέχρι χθες υποστηρικτές της κεϋνεσιανικής οικονομικής πολιτικής 

εισηγούνται ξαφνικά μια προκυκλική πολιτική περικοπής των δημοσίων δαπανών, 

ιδιαιτέρως των κοινωνικών, και περιορισμού της ζήτησης, ιδιαιτέρως της 

καταναλωτικής, και οι κυβερνήσεις κάνουν ό,τι μπορούν για να ασκήσουν μια τέτοια 

πολιτική «λιτότητας», όπως καθιερώθηκε να λέγεται)
99

 – όπως η μείωση των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων – που θα μπορούσε να επιδεινώσει την επιβράδυνση 

της οικονομικής ανάπτυξης.  Αντίθετα, καταλήγει η έκθεση, οι κυβερνήσεις θα 

πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν με συστηματικό τρόπο αντικυκλικές 

σταθεροποιητικές πολιτικές.
100

( Σύμφωνα με την κεϋνσιανική αντίληψη το κράτος 

πρέπει να ασκεί αντικυκλική σταθεροποιητική πολιτική, δηλ. να παίρνει μέτρα 

αύξησης της ζήτησης, όταν αυτή είναι χαμηλότερη από την προσφορά, και μέτρα 

μείωσης της ζήτησης, όταν αυτή είναι υψηλότερη από την προσφορά. Αυτό βέβαια 

προϋποθέτει, ότι το κράτος είναι σε θέση να ασκεί μια τέτοια πολιτική - προϋπόθεση, 

την οποία η κεϋνεσιανική αντίληψη της οικονομικής πολιτικής θεωρεί αυτονόητα 

δεδομένη.
101

) 

    Στις 5 Μαΐου τίθεται σε ισχύ το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για το Διεθνές Σύμφωνο 

για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα. Αυτό θα επιτρέπει στους 

ανθρώπους να αναζητούν δικαιοσύνη στα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπτωση που 

παραβιάζονται τα δικαιώματά τους (μεταξύ άλλων, δικαιώματα σε επαρκή στέγαση, 

                                                             
99 Σταμάτη, Γ. (1986). «Η κρίση και οι αυταπάτες για το ξεπέρασμάτης». Θέσεις. Τεύχος 15, περίοδος: 

Απρίλιος - Ιούνιος 1986. Διατίθεται στην ιστοσελίδα: 

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=29 [20/2/2015] 

100  Ημερησία.gr. (2011). «ΟΗΕ: Εμπόδιο στην ανάκαμψη τα μέτρα λιτότητας στην ΕΕ.» Διατίθεται 

στην ιστοσελίδα: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=111443362 

[19/2/2015] 

101 Σταμάτη, Γ. (1986). «Η κρίση και οι αυταπάτες για το ξεπέρασμάτης». Θέσεις. Τεύχος 15, περίοδος: 

Απρίλιος - Ιούνιος 1986. Διατίθεται στην ιστοσελίδα: 

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=29 [20/2/2015] 

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=29
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=111443362
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τροφή, νερό, υγιεινή, υγεία, εργασία, κοινωνική ασφάλιση και εκπαίδευση), και οι 

κυβερνήσεις τους αποτυγχάνουν να τους αποκαταστήσουν. Στο πλαίσιο της 

τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η Διεθνής Αμνηστία έχει εκφράσει την πεποίθηση ότι 

είναι κεφαλαιώδους σημασίας να υπογράψουν και να επικυρώσουν το Πρωτόκολλο 

όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να αρχίσουν, έστω και 

καθυστερημένα, να εξετάζουν τον αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας στα ανθρώπινα 

δικαιώματα.  

    Η οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας σε πολλές χώρες της Ε.Ε έχουν πλήξει 

διάφορα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπως αυτά που διασφαλίζουν την 

πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση, στέγαση, υγεία, εκπαίδευση και τροφή. Τα μέτρα 

συχνά πλήττουν δυσανάλογα τους φτωχότερους και τους πιο περιθωριοποιημένους 

ανθρώπους. Η Διεθνής Αμνηστία πιστεύει πως η Ε.Ε, υπογράφοντας και 

επικυρώνοντας το Πρωτόκολλο, θα δείξει τη δέσμευση των 27 κυβερνήσεων να 

επιβάλουν μέτρα που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα επιτρέψει επίσης τη 

διεθνή λογοδοσία όταν εξαντλούνται όλα τα εγχώρια μέσα. 

    Η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει ανησυχίες ότι η συζήτηση σε επίπεδο Ε.Ε. για την 

οικονομική κρίση δεν έχει ακόμα συμπεριλάβει τον αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας 

στα ανθρώπινα δικαιώματα. Φαίνεται ότι αυτή η πτυχή είναι εντελώς απούσα από τη 

συζήτηση, παρά την υπάρχουσα υποχρέωση να διασφαλίζεται πως όλοι μπορούν να 

απολαμβάνουν οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα χωρίς διακρίσεις. 

Η υποχρέωση αυτή σημαίνει πως οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεχίζουν να 

προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης, ιδίως, όταν 

οι ευάλωτες κοινότητες βρίσκονται σε ιδιαίτερο κίνδυνο. 

    Οι κυβερνήσεις μπορεί να υποστηρίζουν ότι τα μέτρα λιτότητας, όπως οι μειώσεις 

στις δημόσιες δαπάνες, είναι απαραίτητα, ωστόσο, η Διεθνής Αμνηστία τονίζει την 

υποχρέωσή τους να τα ισορροπούν με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Είναι διεθνής υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι τα μέτρα δεν θα εισάγουν διακρίσεις, 

δεν θα υπονομεύουν δυσανάλογα τα ήδη υπάρχοντα δικαιώματα, δεν θα πλήττουν 

περισσότερο από όλους τους πιο ευάλωτους ανθρώπους και δεν θα τους οδηγούν 

ακόμη περισσότερο στη φτώχεια. Το διεθνές δίκαιο ορίζει, επίσης, ότι τα μέτρα 

πρέπει να διασφαλίζουν τα ελάχιστα ουσιαστικά επίπεδα, ώστε να εγγυώνται το κάθε 
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δικαίωμα -για παράδειγμα, κανείς δεν πρέπει να μένει άστεγος, χωρίς πρόσβαση σε 

βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πεινασμένος ή άπορος.
102
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο 

 

Συμπεράσματα 

 

      Διανύοντας την εποχή της παγκοσμιοποίησης οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί 

διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο μιας και πλάθουν το πλαίσιο για τις εξελίξεις των 

εθνικών οικονομιών. Πρόκειται για νομικές προσωπικότητες, οι οποίες είναι όχι μόνο 

υποκείμενα δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων. Οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί  

προάγουν την οικονομική συνεργασία  μεταξύ των κρατών μελών τους, έτσι ώστε να 

υλοποιηθούν οικονομικοί στόχοι, γενικοί ή ειδικοί. Γενικότερα, διαδραματίζουν ένα 

βασικό ρόλο στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, με την έννοια ότι από τις αποφάσεις 

που λαμβάνονται στο πλαίσιο τους εξαρτάται η εύρυθμη λειτουργία του παγκόσμιου 

οικονομικού συστήματος. Πολλές  μελέτες όσον αφορά τον ρόλο των διεθνών 

οικονομικών οργανισμών στο θέμα της  καταπολέμησης της φτώχειας προκάλεσαν 

συζητήσεις όχι μόνον εντός της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και στους λοιπούς 

φορείς κοινωνικής ανάπτυξης. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει και αυτός είναι ο 

λόγος της εκπόνησης της εργασίας αυτής με σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων 

και την αποτελεσματικότητα ή μη των οικονομικών οργανισμών σε σχέση με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

    Η Ομάδα των 8 έχοντας διευρύνει το πεδίο ενασχόλησης του από το οικονομικό 

στο πολιτικό αλλά και κοινωνικό πεδίο έχουν θέσει ένα ευρύ φάσμα στόχων, οι 

οποίοι όμως παρά τη καλή τους πρόθεση δεν υλοποιούνται. Παρά το γεγονός ότι 

επηρεάζουν και επιβάλλονται στις κυβερνήσεις και στους διεθνείς οργανισμούς η 

δράση τους δεν φαίνεται ουσιαστική. Οι υπουργικές συναντήσεις λαμβάνουν χώρα 

κατά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους ώστε να υλοποιούνται οι 

αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται στις Συνόδους Κορυφής. Επιπλέον, δίνεται η 

δυνατότητα στους εκπροσώπους για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για διεθνή 

ζητήματα. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσονται οι μεταξύ τους σχέσεις γεγονός που 

διευκολύνει τη δράση τους ως ομάδα σε έκτακτα και σημαντικά ζητήματα. Οι 

αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής πλάθουν  και διαμορφώνουν διεθνή καθεστώτα. 
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   Η Ομάδα των 20 είναι ο βασικός μοχλός κίνησης της παγκόσμιας οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης  σε όλο τον κόσμο καθώς φροντίζει μέσα από τις 

Διασκέψεις Κορυφής των διοικητών Τραπεζών για το χρηματοπιστωτικό σύστημα με 

σκοπό την ανάπτυξη και τη σταθερότητα παγκοσμίως. Επίσης, η ομάδα των 20 εκτός 

από τους τραπεζίτες έχει συνεργασία και με μη κυβερνητικές ομάδες, οι οποίες 

αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας της ομάδας των 20. Εξετάζονται 

ιδέες από διάφορους φορείς της κοινωνίας, της διανόησης των νέων, της 

επιχειρηματικότητας καθώς και από άλλους τομείς. Με μια δημοκρατική διαδικασία 

οι εκπρόσωποι των χωρών της ομάδας των 20 συμμετέχουν ώστε να συνδράμουν στη 

διευθέτηση του παγκόσμιου οικονομικού γίγνεσθαι. Εντούτοις, το κέρδος των 

ισχυρών βιομηχανιών επισκιάζει τον ανθρώπινο παράγοντα. 

   Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα παραβιάζουν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, καταστρέφουν το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον καθώς 

και εντείνουν τη φτώχεια σε αδύναμα κράτη. Οι διαπραγματεύσεις με πλούσια 

βιομηχανικά κράτη δεν οδηγούν πουθενά, επειδή η μικρή αλλά ισχυρή ομάδα  G7/G8  

λαμβάνει αποφάσεις χωρίς να ελέγχονται. Ωστόσο, επιχειρούνται μέσω 

δημοκρατικού διαλόγου να επιλύσουν κρίσιμα θέματα καταδικάζοντας τη βία, 

σεβόμενοι τα θεμελιώδη ανθρώπινα  δικαιώματα. 

    Παρά τις επικρίσεις, τα διεθνή οικονομικά ιδρύματα πρέπει να συνεχίσουν το 

δανεισμό κεφαλαίων προς αδύναμα ανεπτυγμένες χώρες, έτσι ώστε να διατηρηθεί η 

σταθερότητα του διεθνούς νομισματικού συστήματος, και να προωθηθεί η παγκόσμια 

οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Αυτό σημαίνει ότι το ΔΝΤ πρέπει να δώσει 

έμφαση  στη ρευστότητα, τη μετατρεψιμότητα του νομίσματος, και τη δημοσιονομική 

και νομισματική σταθεροποίηση. Παρ’ όλα αυτά όμως οι απόψεις διίστανται σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα των πρακτικών που εφαρμόζει το «Ταμείο»,  την οποία 

επιβάλλουν στα διάφορα κράτη στον τομέα των δημοσιονομικών ζητημάτων.   

  Συνοψίζοντας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χαρακτηρίζεται από το ψυχρό 

δημοσιονομικό προφίλ του, το οποίο δεν διαφοροποιείται ανάλογα με τη περίπτωση 

του εκάστοτε κράτους,  στο οποίο έχει χορηγηθεί βοήθεια από το ΔΝΤ.    
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   Η Παγκόσμια Τράπεζα δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο ανάπτυξης 

χρηματοδοτώντας τομείς όπως είναι η γεωργία ώστε να υπάρξει παραγωγή, η οποία 

θα οδηγήσει στην ανάπτυξη. Ακόμη είναι αξιοσημείωτη η συμβολή της σε κράτη, τα 

οποία επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ή πόλεμο με σκοπό την αναδιοργάνωση 

και ανασυγκρότησή τους δίνοντάς τους δάνεια. Θα πρέπει, ωστόσο να επικεντρωθεί 

στη στήριξη των συστημικών και στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη των 

φτωχών χωρών. Επιπρόσθετα, η Παγκόσμια Τράπεζα θα πρέπει να αντιμετωπίσει 

αποφασιστικά τη φτώχεια και την ανισότητα καθώς σε φτωχά κράτη χιλιάδες 

άνθρωποι μαστίζονται από  θανατηφόρες ή και μεταδοτικές ασθένειες γεγονός που 

οδηγεί σε μείωση του πληθυσμού και κατ’ επέκταση σε μείωση της οικονομικής 

ανάπτυξης.  

    Με τη συμβολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου έχει επιτευχθεί ως ένα 

βαθμό η διακίνηση εμπορευμάτων παγκοσμίως με χαμηλούς δασμούς και η 

διευκόλυνση των εξαγωγών από τις αναπτυσσόμενες στις ανεπτυγμένες χώρες 

γεγονός που οδηγεί στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου και στη βελτίωση της 

οικονομικής συνεργασίας των κρατών. Ο ΠΟΕ έχει εξελίξει το εμπόριο από την απλή 

εμπορική και δασμολογική  συναλλαγή σε ένα μεταρρυθμιστικό πλαίσιο με 

χαμηλότερους δασμούς και ευκολότερη διακίνηση προϊόντων παγκοσμίως καθώς 

επίσης έχει συμβάλλει στη διάδοση τεχνολογικών γνώσεων και καινοτομιών που 

στόχο έχουν την ανάπτυξη των κρατών. Ανεξάρτητα από την διευκόλυνση του 

εμπορίου και τη βελτίωση διακίνησης προϊόντων παγκοσμίως παρατηρούνται 

περιπτώσεις παράβλεψης σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων.   

   Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αποτελεί έναν από τους 

πιο σημαντικούς διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς οικονομικής συνεργασίας. 

Ο ΟΟΣΑ επιχειρεί μέσω των εκθέσεών του να επισημάνει και έπειτα να αμβλύνει τις 

διαφορές ανάμεσα στα κράτη και να εντοπίζει τις κοινωνικές ανισότητες με σκοπό 

την εξάλειψή τους. Οι εκθέσεις δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα αλλά 

συμβουλευτικό και κατά βάση το κάθε κράτος αποφασίζει αυτοβούλως. Παρ’ όλα 

παρατηρούνται περιπτώσεις, στις οποίες επηρεάζονται από την αξιοπιστία των 

εκθέσεων του οργανισμού. Το κλίμα συναίνεσης κυριαρχεί στη λειτουργία του 

ΟΟΣΑ και επιπρόσθετα η δράση του είναι αξιόλογη και καθοριστική για τις διεθνείς 

διαπραγματεύσεις καθώς αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τις κυβερνήσεις, τις 

τράπεζες, τα χρηματιστήρια και άλλους διεθνείς οργανισμούς. 



[89] 

 

    Όλοι οι προαναφερθέντες οικονομικοί οργανισμοί συνεργάζονται στενά μεταξύ 

τους, σεβόμενοι ο ένας τις αποφάσεις του άλλου. Οι περισσότερες από αυτές τις 

αποφάσεις διοχετεύονται από τον έναν διεθνή οικονομικό οργανισμό στον άλλον και 

στην υλοποίησή τους προβαίνει κατά βάση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο . 

    Η δράση και η λήψη αποφάσεων των διεθνών οικονομικών οργανισμών πολλές 

φορές δε χαρακτηρίζονται από διαφάνεια καθώς όπως είναι γνωστό 

πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών και η εφαρμογή τους εναπόκεινται σε 

έναν οικονομικό οργανισμό, ο οποίος αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων 

μέσω των γνωστό μνημονίων αλλά και άλλων τεχνοκρατικών μεθόδων. Με αυτό τον 

τρόπο επηρεάζεται το βιοτικό επίπεδο των λαών και κατ’ επέκταση παρατηρούνται 

φαινόμενα καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στέρησης βασικών και 

θεμελιωδών υπηρεσιών όπως εκπαίδευση, υγεία και έλλειψη σεβασμού και 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

     Οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί λειτουργούν με γνώμονα το κέρδος, χάρη του 

οποίου πραγματοποιούν συνεργασίες μεταξύ τους έτσι ώστε να υλοποιήσουν τους 

σκοπούς τους «αγνοώντας» το Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δεν 

διστάζουν μάλιστα να καταστρέψουν οικονομικά κράτη και λαούς με σκοπό την 

εφαρμογή της πολιτικής τους, η οποία θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για 

αυτούς. 

     Παρ’ όλα αυτά διακρίνεται αρκετές φορές ειλικρινή πρόθεση για παροχή 

οικονομικής  βοήθειας ή τεχνογνωσίας σε κράτη, τα οποία πλήττονται από 

δημοσιονομικά αλλά και άλλης φύσεως ζητήματα. Ωστόσο, η βοήθεια αυτή δεν 

καταλήγει πολλές φορές στον αποστολέα λόγω έλλειψης συντονισμού, διαφθοράς ή 

και ακόμη εξωτερικών σκοπιμοτήτων. Ο όγκος της βοήθειας είναι συχνά μικρότερος 

από αυτόν που στην πραγματικότητα χρειάζεται καταλήγοντας να είναι ανεπαρκής η 

βοήθεια.  

     Σύμφωνα με τις αρχές του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών η αναγνώριση της 

έμφυτης αξιοπρέπειας και των ίσων και αναφαίρετων δικαιωμάτων όλων των μελών 

της ανθρώπινης κοινωνίας αποτελεί τη βάση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της 

ειρήνης στον κόσμο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αλληλένδετα, ανεξάρτητα, 

αδιαίρετα. Σύμφωνα με την παγκόσμια δήλωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τα 

ανθρώπινα όντα πρέπει να είναι ελεύθερα χωρίς να είναι εγκλωβισμένα στον φόβο 
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αλλά και στη δυστυχία. Με αυτό τον τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα στον καθένα να 

απολαμβάνει τα κοινωνικά, μορφωτικά και κοινωνικά του δικαιώματα. 

 

    Μέσα από τις προσπάθειες του ΟΗΕ έχουν συναφθεί πολυμερείς συμβάσεις για 

ένα ασφαλέστερο και υγιέστερο κόσμο, ο οποίος θα παρέχει ευκαιρίες και δικαιοσύνη 

σε όλους. Στηριζόμενοι στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

καθώς και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 

Δικαιώματα γίνεται αντιληπτή η ανάγκη προάσπισης αλλά και σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την ευημερία, την ανάπτυξη αλλά και την 

ποιότητα ζωής των ατόμων. 

     Σύμφωνα με Διεθνείς Συμβάσεις και Σύμφωνα γίνεται σαφές το δικαίωμα όλων 

στη σίτιση, στην καλή υγεία, στο πόσιμο νερό, στην ασφάλεια, στην εκπαίδευση, 

στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην ενημέρωση  αλλά και στην κατοικία.  

   Επιχειρείται ακόμα μέσω περιφερειακών διαβουλεύσεων αλλά και  μέσω 

αποστολής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα εντοπίσουν τα κακώς 

κείμενα και θα τα αναφέρουν σε έκθεσή τους,  η προάσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.  Είναι σημαντικό ακόμη να τονιστεί η σπουδαιότητα της ύπαρξης της 

Universal Periodic Review, στην οποία παρουσιάζονται αρχεία σχετικά με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρες-μέλη του ΟΗΕ για να ενισχυθεί η προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και να επιτευχθεί βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

αλλά και εργασίας καθώς και η ισότητα των δυο φύλων με δυνατότητα απόλαυσης 

ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων. 

    Δεδομένου ότι όλες οι χώρες πλούσιες και φτωχές έχουν φωνή στις σημαντικές 

πολιτικές αποφάσεις και εάν οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί δημιουργούσαν 

συνθήκες κατάλληλες για οικονομική και κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη σε όλο τον 

κόσμο θα οδηγούσαν τον κόσμο σε μια διαρκή ειρήνη και ευημερία. 

    Συμπερασματικά, απαντώντας στα ερωτήματα της έρευνας γίνεται κατανοητό ότι 

οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί άλλοτε σέβονται και άλλοτε καταπατούν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα.  

     Αν οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί σεβαστούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα θα υπάρξει και οικονομική ανάπτυξη καθώς η εξασφάλιση του 

δικαιώματος στην παιδεία ανυψώνει το πνευματικό και κατά συνέπεια το βιοτικό 
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επίπεδο των ανθρώπων όπως επίσης και το δικαίωμα στην υγεία παρέχει τη 

δυνατότητα σε λαούς να απολαμβάνουν το δικαίωμα στη ζωή και να ζουν σε μια υγιή 

κοινωνία ίσων ευκαιριών. 
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Παράρτημα 1 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1  

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα 

δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να 

συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης. 

  

ΑΡΘΡΟ 2  

Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες 

που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα 

ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή 

οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, 

τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.  

Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή 

διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για 

χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή υπεξούσια, ή που βρίσκεται 

υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 3   

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.  

 

ΑΡΘΡΟ 4  

Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής. Η δουλεία 

και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται.  

 

ΑΡΘΡΟ 5  

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση 

σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική.  
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ΑΡΘΡΟ 6  

Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής του 

προσωπικότητας.  

 

ΑΡΘΡΟ 7  

Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, 

χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Όλοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε 

διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια 

τέτοια δυσμενή διάκριση.  

 

ΑΡΘΡΟ 8  

Καθένας έχει δικαίωμα να ασκεί αποτελεσματικά ένδικα μέσα στα αρμόδια εθνικά 

δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα θεμελιακά δικαιώματα τα οποία 

του αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και ο νόμος.  

 

ΑΡΘΡΟ 9  

Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται 

αυθαίρετα.   

 

ΑΡΘΡΟ 10  

Καθένας έχει δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και 

δημόσια, από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, που θα αποφασίσει είτε για τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του είτε, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το 

βάσιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του.  

 

ΑΡΘΡΟ 11  

1. Κάθε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος, ωσότου 

διαπιστωθεί η ενοχή του σύμφωνα με τον νόμο, σε ποινική δίκη, κατά την οποία θα 

του έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες για την υπεράσπισή του εγγυήσεις.  
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2. Κανείς δεν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που, κατά τον χρόνο που 

τελέστηκαν, δεν συνιστούσαν αξιόποινο αδίκημα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές 

δίκαιο. Επίσης, δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά τον 

χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη.  

 

ΑΡΘΡΟ 12  

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την 

οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της 

υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από 

επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδους.  

 

ΑΡΘΡΟ 13  

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της 

διαμονής του στο εσωτερικό ενός κράτους.  

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική 

του, και να επιστρέφει σε αυτήν.  

 

ΑΡΘΡΟ 14   

Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και του παρέχεται 

άσυλο σε άλλες χώρες.  

2. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης για 

πραγματικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους 

σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ.  

 

ΑΡΘΡΟ 15  

1. Καθένας έχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας.  

2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δικαίωμα να 

αλλάξει ιθαγένεια.  
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ΑΡΘΡΟ 16  

1. Από τη στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, χωρίς 

κανένα περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας, έχουν το 

δικαίωμα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. Και οι δύο έχουν ίσα 

δικαιώματα ως προς τον γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου και κατά τη διάλυσή του.  

2. Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των 

μελλονύμφων.  

3. Η οικογένεια είναι το φυσικό και το βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το 

δικαίωμα προστασίας από την κοινωνία και το κράτος.  

 

ΑΡΘΡΟ 17  

1. Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους μαζί, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.  

2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του.  

 

ΑΡΘΡΟ 18  

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της 

θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της  

θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία 

του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, 

με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών.  

ΑΡΘΡΟ 19  

Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που 

σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και 

το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με 

οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο.  

ΑΡΘΡΟ 20  

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για 

ειρηνικούς σκοπούς.  

2. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο.  
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ΑΡΘΡΟ 21  

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άμεσα 

ή έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους.  

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες 

υπηρεσίες της χώρας του.  

3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να 

εκφράζεται με τίμιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, με 

καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία, ή με αντίστοιχη διαδικασία που να 

εξασφαλίζει την ελευθερία της εκλογής.  

 

ΑΡΘΡΟ 22  

Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα κοινωνικής 

προστασίας. Η κοινωνία, με την εθνική πρωτοβουλία και τη διεθνή συνεργασία, 

ανάλογα πάντα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους, έχει 

χρέος να του εξασφαλίσει την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.  

ΑΡΘΡΟ 23  

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά 

του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από 

την ανεργία.  

2. Όλοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία.  

3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να 

εξασφαλίζει σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια. Η αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα 

μέσα κοινωνικής προστασίας.  

4. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει 

σε συνδικάτα για την προάσπιση των συμφερόντων του.  
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ΑΡΘΡΟ 24  

Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα, σε 

λογικό περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις 

αποδοχές.  

 

ΑΡΘΡΟ 25  

1. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και 

στην οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, 

ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. 'Εχει ακόμα 

δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη 

γεροντική ηλικία, όπως και για  

όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας 

περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του.  

2. Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και 

περίθαλψης. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν 

την ίδια κοινωνική προστασία.  

 

ΑΡΘΡΟ 26  

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται 

δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης 

εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να 

εξασφαλίζεται για όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή 

σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους.  

2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης 

προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

των θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα 

και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές 

ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για 

τη διατήρηση της ειρήνης.  

3. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της 

παιδείας που θα δοθεί στα παιδιά τους.  
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ΑΡΘΡΟ 27  

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της 

κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο 

και στα αγαθά της.   

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του 

που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική 

παραγωγή του.  

 

ΑΡΘΡΟ 28  

Καθένας έχει το δικαίωμα να επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη, μέσα στην 

οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη να 

μπορούν να πραγματώνονται σε όλη τους την έκταση.  

 

ΑΡΘΡΟ 29  

1. Το άτομο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, μέσα στα πλαίσια της οποίας 

και μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς 

του.  

2. Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του κανείς 

δεν υπόκειται παρά μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους, με 

αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασμός των 

δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων, και να ικανοποιούνται οι δίκαιες 

απαιτήσεις της ηθικής, της δημόσιας τάξης και του γενικού καλού, σε μια 

δημοκρατική κοινωνία.  

3. Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να 

ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.  
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ΑΡΘΡΟ 30  

Καμιά διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε 

ένα κράτος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε 

ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωμάτων και 

των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σε αυτήν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Άρθρο 1 

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, θεωρείται παιδί κάθε ανθρώπινο ον 

μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, 

σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία. 

Άρθρο 2 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα, που 

αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που 

υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, 

γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του 

ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής 

τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους 

ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 

προστατεύεται αποτελεσματικά το παιδί έναντι κάθε μορφής διάκρισης ή κύρωσης, 

βασισμένης στη νομική κατάσταση, στις δραστηριότητες, στις εκφρασμένες απόψεις 

ή στις πεποιθήσεις των γονέων του, των νόμιμων εκπροσώπων του ή των μελών της 

οικογένειάς του. 

Άρθρο 3 

1. Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από 

δημοσίους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής προστασίας είτε από τα δικαστήρια, 

τις διοικητικές αρχές ή από τα νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως 

υπόψη το συμφέρον του παιδιού. 
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2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στο παιδί την αναγκαία 

για την ευημερία του προστασία και φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις των γονέων του, των επιτρόπων του ή των άλλων προσώπων που 

είναι νόμιμα υπεύθυνοι γι' αυτό, και παίρνουν για το σκοπό αυτό όλα τα κατάλληλα 

νομοθετικά και διοικητικά μέτρα. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε η λειτουργία των οργανισμών, των 

υπηρεσιών και των ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν παιδιά και που είναι υπεύθυνα για 

την προστασία τους να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τις 

αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας και σε ό,τι αφορά 

τον αριθμό και την αρμοδιότητα του προσωπικού τους, καθώς και την ύπαρξη μιας 

κατάλληλης εποπτείας. 

Άρθρο 4 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να παίρνουν όλα τα νομοθετικά, διοικητικά 

και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των αναγνωρισμένων στην 

παρούσα Σύμβαση δικαιωμάτων. Στην περίπτωση των οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών δικαιωμάτων, παίρνουν τα μέτρα αυτά μέσα στα όρια των πόρων που 

διαθέτουν και, όπου είναι αναγκαίο, μέσα στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας. 

Άρθρο 5 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται την ευθύνη, το δικαίωμα και το καθήκον που 

έχουν οι γονείς ή, κατά περίπτωση, τα μέλη της διευρυμένης οικογένειας ή της 

κοινότητας, όπως προβλέπεται από τα τοπικά έθιμα, οι επίτροποι ή άλλα πρόσωπα 

που έχουν νόμιμα την ευθύνη για το παιδί, να του παράσχουν, κατά τρόπο που να 

ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του, τον προσανατολισμό και τις 

κατάλληλες συμβουλές για την άσκηση των δικαιωμάτων που του αναγνωρίζει η 

παρούσα Σύμβαση. 

Άρθρο 6 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει εγγενές δικαίωμα στη 

ζωή. 
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2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μέρη εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την 

επιβίωση και την ανάπτυξη του παιδιού. 

Άρθρο 7 

1. Το παιδί εγγράφεται στο ληξιαρχείο αμέσως μετά τη γέννησή του και έχει από 

εκείνη τη στιγμή το δικαίωμα ονόματος, το δικαίωμα να αποκτήσει ιθαγένεια, και, 

στο μέτρο του δυνατού, το δικαίωμα να γνωρίζει τους γονείς του και να ανατραφεί 

από αυτούς. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν για τη θέση σε εφαρμογή αυτών των 

δικαιωμάτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους και με τις υποχρεώσεις που 

τους επιβάλουν οι ισχύουσες σ' αυτό το πεδίο διεθνείς συνθήκες, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες, ελλείψει αυτών, το παιδί θα ήταν άπατρις. 

Άρθρο 8 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα 

του παιδιού για διατήρηση της ταυτότητας του, συμπεριλαμβανομένων της ιθαγένειας 

του, του ονόματός του και των οικογενειακών σχέσεων του, όπως αυτά 

αναγνωρίζονται από το νόμο, χωρίς παράνομη ανάμιξη. 

2. Εάν ένα παιδί στερείται παράνομα ορισμένα ή όλα τα στοιχεία που συνιστούν την 

ταυτότητά του, τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν να του παράσχουν κατάλληλη 

υποστήριξη και προστασία, ώστε η ταυτότητά του να αποκατασταθεί το συντομότερο 

δυνατόν. 

Άρθρο 9 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε το παιδί να μην αποχωρίζεται από τους 

γονείς του, παρά τη θέλησή τους, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν, με την 

επιφύλαξη δικαστικής αναθεώρησης και σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους νόμους 

και διαδικασίες, ότι ο χωρισμός αυτός είναι αναγκαίος για το συμφέρον του παιδιού. 

Μια τέτοια απόφαση μπορεί να είναι αναγκαία σε ειδικές περιπτώσεις, για 



[115] 

 

παράδειγμα όταν οι γονείς κακομεταχειρίζονται ή παραμελούν το παιδί, ή όταν ζουν 

χωριστά και πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με τον τόπο διαμονής του παιδιού. 

2. Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 

στις διαδικασίες και να γνωστοποιούν τις απόψεις τους. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού που ζει χωριστά από 

τους δυο γονείς του ή από τον έναν από αυτούς να διατηρεί κανονικά προσωπικές 

σχέσεις και να έχει άμεση επαφή με τους δυο γονείς του, εκτός εάν αυτό είναι 

αντίθετο με το συμφέρον του παιδιού. 

4. Όταν ο χωρισμός είναι αποτέλεσμα μέτρων που έχει πάρει ένα Συμβαλλόμενο 

Κράτος, όπως η κράτηση, η φυλάκιση, η εξορία, η απέλαση η ο θάνατος 

(συμπεριλαμβανομένου του θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, ο οποίος επήλθε κατά το 

χρόνο κράτησης) των δύο γονέων ή του ενός από αυτούς ή του παιδιού το 

Συμβαλλόμενο Κράτος δίνει, μετά από αίτηση, στους γονείς, στο παιδί ή, εάν 

χρειαστεί, σε ένα άλλο μέλος της οικογένειας, τις ουσιώδες πληροφορίες σχετικά με 

τον τόπο όπου βρίσκονται το απόν μέλος ή τα απόντα μέλη της οικογένειας, εκτός 

εάν η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών θα είναι επιζήμια για την ευημερία του 

παιδιού. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη φροντίζουν εξάλλου ώστε η υποβολή ενός τέτοιου 

αιτήματος να μην επισύρει δυσμενείς συνέπειες για το ενδιαφερόμενο ή τα 

ενδιαφερόμενα πρόσωπα. 

Άρθρο 10 

1. Σύμφωνα με την υποχρέωση των Συμβαλλόμενων Κρατών δυνάμει της 

παραγράφου 1 του άρθρου 9, κάθε αίτηση από ένα παιδί ή από τους γονείς του για 

την είσοδο σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή την έξοδο από αυτό με σκοπό την 

οικογενειακή επανένωση αντιμετωπίζεται από τα Συμβαλλόμενα Κράτη με θετικό 

πνεύμα, ανθρωπισμό και ταχύτητα. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη φροντίζουν επιπλέον 

ώστε η υποβολή μιας τέτοιας αίτησης να μην επισύρει δυσμενείς συνέπειες για τον 

αιτούντα ή για τα μέλη της οικογένειάς του. 
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2. Το παιδί του οποίου οι γονείς διαμένουν σε διαφορετικά Κράτη έχει το δικαίωμα 

να διατηρεί, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, προσωπικές σχέσεις και τακτική άμεση 

επαφή με τους δύο γονείς του. Για το σκοπό αυτόν και σύμφωνα με την υποχρέωση 

που βαρύνει τα Συμβαλλόμενα Κράτη δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 9, τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα που έχουν το παιδί και οι γονείς του να 

εγκαταλείψουν οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένης της χώρας αυτού του ίδιου 

του Συμβαλλόμενου Κράτους και να επιστρέψουν στη δική τους χώρα. Το δικαίωμα 

εγκατάλειψης οποιασδήποτε χώρας μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μόνο των 

περιορισμών που ορίζει ο νόμος και που είναι αναγκαίοι για την προστασία της 

εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας και των δημόσιων 

ηθών, ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων, και που είναι συμβατοί με 

τα υπόλοιπα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στην παρούσα Σύμβαση. 

Άρθρο 11 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν μέτρα εναντίον των αθέμιτων μετακινήσεων 

παιδιών στο εξωτερικό και εναντίον της μη επανόδου τους. 

2. Για το σκοπό αυτόν, τα Συμβαλλόμενα Κράτη ευνοούν τη σύναψη διμερών ή 

πολυμερών συμφωνιών ή την προσχώρηση στις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες. 

Άρθρο 12 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης το 

δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το 

αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του και 

το βαθμό ωριμότητάς του. 

2. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να 

ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, είτε 

άμεσα είτε μέσω ενός εκπροσώπου ή ενός αρμόδιου οργανισμού, κατά τρόπο 

συμβατό με τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νομοθεσίας. 
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Άρθρο 13 

1. Το παιδί έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό 

περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών και 

ιδεών οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, υπό μορφή προφορική, γραπτή ή 

τυπωμένη, ή καλλιτεχνική ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο της επιλογής του. 

2. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μόνο των 

περιορισμών που ορίζονται από το νόμο και που είναι αναγκαίοι: 

α) Για το σεβασμό των δικαιωμάτων και της υπόληψης των άλλων ή 

β) Για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας 

και των δημόσιων ηθών. 

Άρθρο 14 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία σκέψης, 

συνείδησης και θρησκείας. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα και το καθήκον των γονέων ή, 

κατά περίπτωση, των νομίμων εκπροσώπων του παιδιού, να το καθοδηγούν στην 

άσκηση του παραπάνω δικαιώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην 

ανάπτυξη των ικανοτήτων του. 

3. Η ελευθερία της δήλωσης της θρησκείας του ή των πεποιθήσεών του μπορεί να 

υπόκειται μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από το νόμο και που είναι 

αναγκαίοι για τη διαφύλαξη της δημόσιας ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της 

δημόσιας υγείας και των δημόσιων ηθών, ή των ελευθεριών των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων των άλλων. 
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Άρθρο 15 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τα δικαιώματα του παιδιού στην 

ελευθερία του να συνεταιρίζεται και του να συνέρχεται ειρηνικά. 

2. Δεν τίθενται περιορισμοί για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, εκτός από 

αυτούς που ορίζει ο νόμος και που είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία, 

προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας 

τάξης ή για την προστασία της δημόσιας υγείας ή των δημόσιων ηθών, ή των 

δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων. 

Άρθρο 16 

1. Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης 

επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένεια του, στην κατοικία του ή στην 

αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόληψής του. 

2. Το παιδί δικαιούται να προστατεύεται από το νόμο έναντι τέτοιων επεμβάσεων ή 

προσβολών. 

Άρθρο 17 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τη σημασία του έργου που επιτελούν τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης και φροντίζουν ώστε το παιδί να έχει πρόσβαση σε 

ενημέρωση και σε υλικό, που προέρχονται από διάφορες εθνικές και διεθνείς πηγές, 

ιδίως σ' αυτά που αποσκοπούν στην προαγωγή της κοινωνικής, πνευματικής και 

ηθικής ευημερίας του, καθώς και της σωματικής και πνευματικής υγείας του. Για το 

σκοπό αυτόν, τα Συμβαλλόμενα Κράτη: 

α) Ενθαρρύνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη διάδοση πληροφοριών και υλικού 

που παρουσιάζουν κοινωνική και πολιτιστική χρησιμότητα για το παιδί που είναι 

σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 29. 
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β) Ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την παραγωγή, ανταλλαγή και διάδοση 

πληροφοριών και υλικού αυτού του τύπου, που προέρχονται από διάφορες 

πολιτιστικές, εθνικές και διεθνείς πηγές. 

γ) Ενθαρρύνουν την παραγωγή και τη διάδοση παιδικών βιβλίων. 

δ) Ενθαρρύνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους 

τις γλωσσολογικές ανάγκες των αυτόχθονων παιδιών ή των παιδιών που ανήκουν σε 

μια μειονότητα. 

ε) Ευνοούν την επεξεργασία κατάλληλων κατευθυντήριων αρχών που να 

προορίζονται για την προστασία του παιδιού από την ενημέρωση και το υλικό που 

βλάπτουν την ευημερία του, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 13 και 18. 

Άρθρο 18 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 

εξασφάλιση της αναγνώρισης της αρχής, σύμφωνα με την οποία και οι δύο γονείς 

είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξή του. Η 

ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού και για την ανάπτυξή του ανήκει κατά κύριο 

λόγο στους γονείς, ή κατά περίπτωση, στους νόμιμους εκπροσώπους του. Το 

συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί τη βασική τους μέριμνα. 

2. Για την εγγύηση και την προώθηση των δικαιωμάτων που εκφράζονται στην 

παρούσα Σύμβαση, τα Συμβαλλόμενα Κράτη παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια 

στους γονείς και στους νόμιμους εκπροσώπους του παιδιού, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους για την ανατροφή του παιδιού και εξασφαλίζουν τη δημιουργία 

οργανισμών, ιδρυμάτων και υπηρεσιών επιφορτισμένων να μεριμνούν για την 

ευημερία των παιδιών. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 

εξασφαλίσουν στα παιδιά των οποίων οι γονείς εργάζονται το δικαίωμα να 

επωφελούνται από τις υπηρεσίες και τα ιδρύματα φύλαξης παιδιών, εφόσον τα παιδιά 

πληρούν τους απαιτούμενους όρους. 
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Άρθρο 19 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, 

κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα, προκειμένου να προστατεύσουν το παιδί από 

κάθε μορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωματικών ή πνευματικών, 

εγκατάλειψης ή παραμέλησης, κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, 

συμπεριλαμβανόμενης της σεξουαλικής βίας, κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό την 

επιμέλεια των γονέων του ή του ενός από τους δύο, του ή των νομίμων εκπροσώπων 

του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο το έχουν εμπιστευθεί. 

2. Αυτά τα προστατευτικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, όπου χρειάζεται, 

αποτελεσματικές διαδικασίες για την εκπόνηση κοινωνικών προγραμμάτων, που θα 

αποσκοπούν στην παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στο παιδί και σε αυτούς οι 

οποίοι έχουν την επιμέλειά του, καθώς και για άλλες μορφές πρόνοιας και για το 

χαρακτηρισμό, την αναφορά, την παραπομπή, την ανάκριση, την περίθαλψη και την 

παρακολούθηση της εξέλιξής τους στις περιπτώσεις κακής μεταχείρισης του παιδιού 

που περιγράφονται πιο πάνω, και όπου χρειάζεται, για διαδικασίες δικαστικής 

παρέμβασης. 

Άρθρο 20 

1. Κάθε παιδί που στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό του περιβάλλον ή 

το οποίο για το δικό του συμφέρον δεν είναι δυνατόν να παραμείνει στο περιβάλλον 

αυτό δικαιούται ειδική προστασία και βοήθεια εκ μέρους του Κράτους. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προβλέπουν γι' αυτό το παιδί μια εναλλακτική επιμέλεια, 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους. 

3. Αυτή η επιμέλεια μπορεί να έχει, μεταξύ άλλων, τη μορφή της τοποθέτησης σε μια 

οικογένεια, της KAFALAH του ισλαμικού δικαίου, της υιοθεσίας ή, σε περίπτωση 

ανάγκης, της τοποθέτησης σε ένα κατάλληλο για την περίσταση ίδρυμα για παιδιά. 

Κατά την επιλογή ανάμεσα σε αυτές τις λύσεις, λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη 

μιας συνέχειας στην εκπαίδευση του παιδιού, καθώς και η εθνική, θρησκευτική, 

πολιτιστική και γλωσσολογική καταγωγή του. 
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Άρθρο 21 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη που αναγνωρίζουν και /ή επιτρέπουν την υιοθεσία 

διασφαλίζουν ότι εκείνο που λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη στην προκειμένη 

περίπτωση είναι το συμφέρον του παιδιού και: 

α) Μεριμνούν ώστε η υιοθεσία ενός παιδιού να μην επιτρέπεται παρά μόνο από τις 

αρμόδιες αρχές, οι οποίες αποφαίνονται, σύμφωνα με το νόμο και με τις 

εφαρμοζόμενες διαδικασίες και επί τη βάσει όλων των αξιόπιστων σχετικών 

πληροφοριών, εάν η υιοθεσία είναι δυνατή εν όψει της κατάστασης του παιδιού σε 

σχέση με τον πατέρα και τη μητέρα του, τους συγγενείς του και τους νομίμους 

εκπροσώπους του και εάν, εφόσον αυτό απαιτείται, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα 

έδωσαν τη συναίνεση τους για την υιοθεσία, έχοντας γνώση των πραγμάτων και μετά 

από την αναγκαία παροχή συμβουλών. 

β) Αναγνωρίζουν ότι η υιοθεσία στο εξωτερικό μπορεί να αντιμετωπισθεί ως ένα 

άλλο μέσο εξασφάλισης στο παιδί της αναγκαίας φροντίδας, ένα αυτό δεν μπορεί να 

τοποθετηθεί σε μία ανάδοχη ή σε μία υιοθετούσα οικογένεια ή να ανατραφεί σωστά 

στη χώρα της καταγωγής του. 

γ) Μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση υιοθεσίας στο εξωτερικό, το παιδί να απολαμβάνει 

των ίδιων προστατευτικών μέτρων και προδιαγραφών με εκείνα που υπάρχουν στην 

περίπτωση εθνικής υιοθεσίας. 

δ) Παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση 

διακρατικής υιοθεσίας, η τοποθέτηση του παιδιού δεν απολήγει σε ανάρμοστο υλικό 

όφελος για τα πρόσωπα που είναι αναμιγμένα σ' αυτή. 

ε) Προωθούν τους αντικειμενικούς σκοπούς του παρόντος άρθρου με τη σύναψη 

διμερών ή πολυμερών διακανονισμών ή συμφωνιών, ανάλογα με την περίπτωση, και 

προσπαθούν μέσα σ' αυτά τα πλαίσια, να επιτύχουν οι τοποθετήσεις παιδιών στο 

εξωτερικό να πραγματοποιούνται από αρμόδιες αρχές ή αρμόδια όργανα. 
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Άρθρο 22 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου ένα παιδί, τα 

οποίο επιζητεί να αποκτήσει το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα ή που θεωρείται 

πρόσφυγας δυνάμει των κανόνων και των διαδικασιών του ισχύοντος διεθνούς ή 

εθνικού δικαίου, είτε αυτό είναι μόνο είτε συνοδεύεται από τους γονείς του ή από 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να χαίρει της κατάλληλης προστασίας και 

ανθρωπιστικής βοήθειας, που θα του επιτρέψουν να απολαμβάνει τα δικαιώματα που 

του αναγνωρίζουν η παρούσα Σύμβαση και τα άλλα διεθνή όργανα τα σχετικά με τα 

δικαιώματα του ανθρώπου ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, στα οποία μετέχουν τα εν 

λόγω Κράτη. 

2. Για το σκοπό αυτό τα Συμβαλλόμενα Κράτη συνεργάζονται, όπως αυτά το κρίνουν 

αναγκαίο, σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται από τον Οργανισμό των Ηνωμένων 

Εθνών και τους άλλους αρμόδιους διακυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς 

οργανισμούς που συνεργάζονται με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, 

προκειμένου να προστατεύσουν και να βοηθήσουν τα παιδιά που βρίσκονται σε 

παρόμοια κατάσταση, και προκειμένου να αναζητήσουν τους γονείς ή άλλα μέλη της 

οικογένειας κάθε παιδιού πρόσφυγα και για να συλλέξουν πληροφορίες αναγκαίες για 

την επανένωση του παιδιού με την οικογένειά του. Σε περίπτωση που ούτε ο πατέρας 

ούτε η μητέρα ούτε κανένα άλλο μέλος της οικογένειας είναι δυνατόν να ανευρεθεί, 

το παιδί έχει δικαίωμα να τύχει της ίδιας προστασίας που παρέχεται σε οποιοδήποτε 

άλλο παιδί στερημένο οριστικά ή προσωρινά του οικογενειακού του περιβάλλοντος 

για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τις αρχές της παρούσας Σύμβασης. 

Άρθρο 23 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι τα πνευματικώς ή σωματικώς ανάπηρα 

παιδιά πρέπει να διάγουν πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες οι οποίες εγγυώνται 

την αξιοπρέπειά τους, ευνοούν την αυτονομία τους και διευκολύνουν την ενεργό 

συμμετοχή τους στη ζωή του συνόλου. 
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2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ανάπηρων παιδιών να 

τυγχάνουν ειδικής φροντίδας και ενθαρρύνουν και εξασφαλίζουν, στο μέτρο των 

διαθέσιμων πόρων, την παροχή, μετά από αίτηση, στα ανάπηρα παιδιά που πληρούν 

τους απαιτούμενους όρους και σε αυτούς που τα έχουν αναλάβει, μιας βοήθειας 

προσαρμοσμένης στην κατάσταση του παιδιού και στις περιστάσεις των γονέων του ή 

αυτών στους οποίους τα έχουν εμπιστευθεί. 

3. Εν όψει των ειδικών αναγκών των ανάπηρων παιδιών, η χορηγούμενη σύμφωνα με 

την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου βοήθεια παρέχεται δωρεάν, εφόσον αυτό 

είναι δυνατό, κατόπιν υπολογισμού των οικονομικών πόρων των γονέων τους και 

αυτών στους οποίους έχουν εμπιστευθεί το παιδί, και σχεδιάζεται κατά τέτοιον τρόπο 

ώστε τα ανάπηρα παιδιά να έχουν αποκλειστική πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην 

επιμόρφωση, στην περίθαλψη, στην αποκατάσταση αναπήρων, στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, έτσι που να επιτυγχάνεται η όσο 

το δυνατόν πληρέστερη κοινωνική ένταξη και προσωπική τους ανάπτυξη, 

συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής και πνευματικής τους εξέλιξης. 

4. Μέσα σε πνεύμα διεθνούς συνεργασίας, τα Συμβαλλόμενα Κράτη προωθούν την 

ανταλλαγή κατάλληλων πληροφοριών στον τομέα της προληπτικής περίθαλψης και 

της ιατρικής, ψυχολογικής και λειτουργικής θεραπείας των ανάπηρων παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης και της πρόσβασης στις πληροφορίες που 

αφορούν στις μεθόδους αποκατάστασης αναπήρων και στις υπηρεσίες 

επαγγελματικής κατάρτισης, με σκοπό να επιτραπεί στα Συμβαλλόμενα Κράτη να 

βελτιώσουν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητές τους και να διευρύνουν την πείρα 

τους σε αυτούς τους τομείς. Σ' αυτό το πεδίο λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι 

ανάγκες των υπό ανάπτυξη χωρών. 

Άρθρο 24 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει 

το καλύτερο δυνατόν επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής 

θεραπείας και αποκατάστασής αναπήρων. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιδιώκουν να 

διασφαλίσουν το ότι κανένα παιδί δεν θα στερείται το δικαίωμα πρόσβασης στις 

υπηρεσίες αυτές. 
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2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του 

παραπάνω δικαιώματος και ιδιαίτερα παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για: 

α) Να μειώσουν τη βρεφική και παιδική θνησιμότητα. 

β) Να εξασφαλίσουν σε κάθε παιδί την απαραίτητη ιατρική αντίληψη και περίθαλψη 

δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της στοιχειώδους περίθαλψης. 

γ) Να αγωνιστούν κατά της ασθένειας και της κακής διατροφής και μέσα στα πλαίσια 

της στοιχειώδους περίθαλψης, με την εφαρμογή -ανάμεσα στα άλλα- της ήδη 

διαθέσιμης τεχνολογίας και με την παροχή θρεπτικών τροφών και καθαρού πόσιμου 

νερού, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους της μόλυνσης του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

δ) Να εξασφαλίσουν στις μητέρες κατάλληλη περίθαλψη πριν και μετά από τον 

τοκετό. 

ε) Να μπορούν όλες οι ομάδες της κοινωνίας, ιδιαίτερα οι γονείς και τα παιδιά, να 

ενημερώνονται για τα θέματα της υγείας και της διατροφής του παιδιού, για τα 

πλεονεκτήματα του φυσικού θηλασμού, την υγιεινή και την καθαριότητα του 

περιβάλλοντος και την πρόληψη των ατυχημάτων και να βρίσκουν υποστήριξη στη 

χρήση των παραπάνω βασικών γνώσεων. 

στ) Να αναπτύξουν την προληπτική ιατρική φροντίδα, την καθοδήγηση των γονέων 

και την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες του οικογενειακού προγραμματισμού. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα 

για να καταργηθούν οι παραδοσιακές πρακτικές που βλάπτουν την υγεία των παιδιών. 

4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν και να 

ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία, ώστε να επιτύχουν σταδιακά την πλήρη 

πραγματοποίηση του δικαιώματος που αναγνωρίζεται στο παρόν άρθρο. Εν όψει 

αυτού, λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες των υπό ανάπτυξη χωρών. 
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Άρθρο 25 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί, που τοποθετήθηκε από τις 

αρμόδιες αρχές σε μία οικογένεια, με σκοπό την παροχή φροντίδας, προστασίας ή 

θεραπείας της σωματικής ή πνευματικής του υγείας, το δικαίωμα σε μία περιοδική 

αναθεώρηση της παραπάνω θεραπείας και κάθε άλλης περίστασης σχετικής με την 

τοποθέτησή του. 

Άρθρο 26 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί το δικαίωμα να επωφελείται 

από την κοινωνική πρόνοια, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών ασφαλίσεων, 

και παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη πραγματοποίηση 

του δικαιώματος αυτού, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους. 

2. Τα ωφελήματα, όπου είναι αναγκαία, πρέπει να δίνονται, αφού ληφθούν υπόψη οι 

πόροι και η κατάσταση του παιδιού και των προσώπων που έχουν αναλάβει την 

ευθύνη της συντήρησής του, καθώς και κάθε άλλη εκτίμηση σχετιζόμενη με την 

αίτηση παροχής ωφελημάτων που γίνεται από το παιδί ή για λογαριασμό του. 

Άρθρο 27 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε παιδιού για ένα 

κατάλληλο επίπεδο ζωής που να επιτρέπει τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική 

και κοινωνική ανάπτυξή του. 

2. Στους γονείς ή στα άλλα πρόσωπα που έχουν αναλάβει το παιδί ανήκει κατά κύριο 

λόγο η ευθύνη της εξασφάλισης μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους και των 

οικονομικών μέσων τους, των απαραίτητων για την ανάπτυξη του παιδιού συνθηκών 

ζωής. 
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3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υιοθετούν τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις εθνικές 

τους συνθήκες και στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, για να βοηθήσουν τους γονείς 

και τα άλλα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το παιδί, να εφαρμόσουν το δικαίωμα 

αυτό και προσφέρουν, σε περίπτωση ανάγκης, υλική βοήθεια και προγράμματα 

υποστήριξης, κυρίως σε σχέση με τη διατροφή, το ρουχισμό και την κατοικία. 

4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν 

την είσπραξη της διατροφής του παιδιού από τους γονείς του ή από τα άλλα πρόσωπα 

που έχουν την οικονομική ευθύνη γι' αυτό, είτε εντός της επικράτειας είτε στο 

εξωτερικό. Ειδικά στην περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο έχει την οικονομική 

ευθύνη για το παιδί ζει σε ένα Κράτος διαφορετικό από εκείνο του παιδιού, τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη ευνοούν την προσχώρηση σε διεθνείς συμφωνίες ή τη σύναψη 

τέτοιων συμφωνιών, καθώς και την υιοθέτηση κάθε άλλης κατάλληλης ρύθμισης. 

Άρθρο 28 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση 

και, ιδιαίτερα, για να επιτευχθεί η άσκηση του δικαιώματος αυτού προοδευτικά και 

στη βάση της ισότητας των ευκαιριών: 

α) Καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους. 

β) Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διάφορων μορφών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο 

γενικής όσο και επαγγελματικής, τις καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί, 

και παίρνουν κατάλληλα μέτρα, όπως η θέσπιση της δωρεάν εκπαίδευσης και της 

προσφοράς χρηματικής βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης. 

γ) Εξασφαλίζουν σε όλους την πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία με όλα τα 

κατάλληλα μέσα, σε συνάρτηση με τις ικανότητες του καθενός. 

δ) Καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί τη σχολική και την επαγγελματική 

ενημέρωση και τον προσανατολισμό. 

ε) Παίρνουν μέτρα για να ενθαρρύνουν την τακτική σχολική φοίτηση και τη μείωση 

του ποσοστού εγκατάλειψης των σχολικών σπουδών. 
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2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της 

σχολικής πειθαρχίας με τρόπο που να ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού ως 

ανθρώπινου όντος, και σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προάγουν και ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία στον 

τομέα της παιδείας, με σκοπό να συμβάλλουν κυρίως στην εξάλειψη της άγνοιας και 

του αναλφαβητισμού στον κόσμο και να διευκολύνουν την πρόσβαση στις 

επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Για 

το σκοπό αυτόν, λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες των υπό ανάπτυξη χώρων. 

Άρθρο 29 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να 

αποσκοπεί: 

α) Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη δυνατή 

ανάπτυξη των χαρισμάτων του και των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του. 

β) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδες 

ελευθερίες και για τις αρχές που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

γ) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τους γονείς του παιδιού, την ταυτότητά του, τη 

γλώσσα του και τις πολιτιστικές του αξίες, καθώς και του σεβασμού του για τις 

εθνικές αξίες της χώρας στην οποία ζει, της χώρας από την οποία μπορεί να 

κατάγεται και για τους πολιτισμούς που διαφέρουν από το δικό του. 

δ) Στην προετοιμασία του παιδιού για μια υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη κοινωνία 

μέσα σε πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φύλων και φιλίας 

ανάμεσα σε όλους τους λαούς και τις εθνικιστικές, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες 

και στα πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής. 

ε) Στην ανάπτυξη του σεβασμού για το φυσικό περιβάλλον. 
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2. Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 28 δεν μπορεί να ερμηνευτεί με 

τρόπο που να θίγει την ελευθερία των φυσικών ή νομικών προσώπων για τη 

δημιουργία και τη διεύθυνση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υπό τον όρο ότι θα 

τηρούνται οι εκφρασμένες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές και ότι η 

παρεχόμενη στα ιδρύματα αυτά εκπαίδευση θα είναι σύμφωνη με τις ελάχιστες 

προδιαγραφές που θα έχει ορίσει το Κράτος. 

Άρθρο 30 

Στα κράτη όπου υπάρχουν εθνικές, θρησκευτικές γλωσσικές μειονότητες ή πρόσωπα 

αυτόχθονης καταγωγής, ένα παιδί αυτόχθονας ή που ανήκει σε μία από αυτές τις 

μειονότητες δεν μπορεί να στερηθεί το δικαίωμα να έχει τη δική του πολιτιστική ζωή, 

να πρεσβεύει και να ασκεί τη δική του θρησκεία ή να χρησιμοποιεί τη δική του 

γλώσσα από κοινού με τα άλλα μέλη της ομάδας του. 

Άρθρο 31 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωμα στην ανάπαυση και 

στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά 

παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία του και στην 

ελεύθερη συμμετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται και προάγουν το δικαίωμα του παιδιού 

να συμμετέχει πλήρως στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή και ενθαρρύνουν 

την προσφορά κατάλληλων και ίσων ευκαιριών. 

Άρθρο 32 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού 

να προστατεύεται από την οικονομική εκμετάλλευση και από την 

εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους ή που μπορεί να εκθέσει 

σε κίνδυνο την εκπαίδευσή του ή να βλάψει την υγεία του ή τη 

σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή του. 
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2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά 

και εκπαιδευτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

Για το σκοπό αυτόν, και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των 

άλλων διεθνών οργάνων, τα Συμβαλλόμενα Κράτη ειδικότερα: 

α) Ορίζουν ένα κατώτατο όριο ή κατώτατα όρια ηλικίας για την είσοδο 

στην επαγγελματική απασχόληση. 

β) Προβλέπουν μια κατάλληλη ρύθμιση των ωραρίων και των συνθηκών εργασίας. 

γ) Προβλέπουν κατάλληλες ποινές και άλλες κυρώσεις, για να εξασφαλίσουν 

την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 33 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών, διοικητικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών 

μέτρων, για να προστατεύσουν τα παιδιά από την παράνομη χρήση ναρκωτικών και 

ψυχοτρόπων ουσιών, όπως αυτές προσδιορίζονται στις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, 

και για να εμποδίσουν τη χρησιμοποίηση των παιδιών στην παραγωγή και την 

παράνομη διακίνηση αυτών των ουσιών. 

 

Άρθρο 34 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προστατεύσουν το 

παιδί από κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής βίας. Για τον 

σκοπό αυτόν, τα Κράτη, ειδικότερα, παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα σε 

εθνικό, διμερές και πολυμερές επίπεδο για να εμποδίσουν: 

α) Την παρακίνηση ή τον εξαναγκασμό των παιδιών σε παράνομη 

σεξουαλική δραστηριότητα. 

β) Την εκμετάλλευση των παιδιών για πορνεία ή για άλλες παράνομες σεξουαλικές 

δραστηριότητες. 
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γ) Την εκμετάλλευση των παιδιών για την παραγωγή θεαμάτων ή 

υλικού πορνογραφικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 35 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα σε εθνικό, διμερές 

και πολυμερές επίπεδο για να εμποδίσουν την απαγωγή, την πώληση ή το 

δουλεμπόριο παιδιών, για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιαδήποτε μορφή. 

Άρθρο 36 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προστατεύουν το παιδί από κάθε άλλη 

μορφή εκμετάλλευσης επιβλαβή για οποιαδήποτε πλευρά της ευημερίας του. 

Άρθρο 37 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επαγρυπνούν ώστε: 

α) Κανένα παιδί να μην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες 

σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιμωρίες ή μεταχείριση. Θανατική ποινή ή 

ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα απελευθέρωσης δεν πρέπει να απαγγέλλονται 

για παραβάσεις, τις οποίες έχουν διαπράξει πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ ετών. 

β) Κανένα παιδί να μην στερείται την ελευθερία του κατά τρόπο παράνομο 

ή αυθαίρετο. Η σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση ενός παιδιού πρέπει να είναι σύμφωνη 

με το νόμο, να μην αποτελεί παρά ένα έσχατο μέτρο και να είναι της μικρότερης 

δυνατής χρονικής διάρκειας. 

γ) Κάθε παιδί που στερείται την ελευθερία να αντιμετωπίζεται με ανθρωπισμό και με 

τον οφειλόμενο στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου σεβασμό, και κατά τρόπο που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ηλικίας του. Ειδικότερα, κάθε παιδί που στερείται 

την ελευθερία θα χωρίζεται από τους ενήλικες, εκτός εάν θεωρηθεί ότι είναι 

προτιμότερο να μη γίνει αυτό για το συμφέρον του παιδιού, και έχει το δικαίωμα να 

διατηρήσει την επαφή με την οικογένειά του δι' αλληλογραφίας και με επισκέψεις, 

εκτός εξαιρετικών περιστάσεων. 
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δ) Τα παιδιά που στερούνται την ελευθερία τους να έχουν το δικαίωμα για ταχεία 

πρόσβαση σε νομική ή σε άλλη κατάλληλη συμπαράσταση, καθώς και το δικαίωμα 

να αμφισβητούν τη νομιμότητα της στέρησης της ελευθερίας τους ενώπιον ενός 

δικαστηρίου ή μιας άλλης αρμόδιας, ανεξάρτητης και αμερόληπτης αρχής, και για τη 

λήψη μιας ταχείας απόφασης πάνω σ' αυτό το ζήτημα. 

Άρθρο 38 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται και 

να διασφαλίζουν το σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου 

που εφαρμόζονται σε αυτά σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, και των οποίων 

η προστασία επεκτείνεται στα παιδιά. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα δυνατά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι 

τα πρόσωπα κάτω των δεκαπέντε ετών, δεν θα συμμετέχουν άμεσα 

στις εχθροπραξίες. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη απέχουν από την επιστράτευση στις ένοπλες 

δυνάμεις τους κάθε προσώπου κάτω των δεκαπέντε ετών. Κατά την επιστράτευση 

ανάμεσα σε πρόσωπα άνω των δεκαπέντε ετών αλλά κάτω των δεκαοκτώ ετών, τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη προσπαθούν να δίνουν προτεραιότητα στα πρόσωπα 

μεγαλύτερης ηλικίας. 

4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη, σύμφωνα με την υποχρέωση που έχουν, δυνάμει 

του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, να προστατεύουν τον άμαχο πληθυσμό 

σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, παίρνουν όλα τα δυνατά μέτρα για την 

προστασία και την φροντίδα των παιδιών, που θίγονται από την ένοπλη σύρραξη. 

Άρθρο 39 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν 

τη σωματική και ψυχολογική ανάρρωση και την κοινωνική επανένταξη κάθε 

παιδιού θύματος: οποιασδήποτε μορφής παραμέλησης, εκμετάλλευσης ή 

κακοποίησης, βασανισμού ή κάθε άλλης μορφής σκληρής, απάνθρωπης ή 
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εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας ή ένοπλης σύρραξης. Η ανάρρωση αυτή και 

η επανένταξη γίνονται μέσα σε περιβάλλον, που ευνοεί την υγεία, τον αυτοσεβασμό 

και την αξιοπρέπεια του παιδιού. 

Άρθρο 40 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί ύποπτο, κατηγορούμενο 

ή καταδικασμένο για παράβαση του ποινικού νόμου το δικαίωμα σε μεταχείριση 

που να συνάδει με το αίσθημα της αξιοπρέπειας του και της προσωπικής αξίας, 

που να ενισχύει το σεβασμό του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

θεμελιώδεις ελευθερίες των άλλων και που να λαμβάνει υπόψη την ηλικία του, καθώς 

και την ανάγκη για επανένταξη στην κοινωνία και την ανάληψη από το παιδί 

ενός εποικοδομητικού ρόλου στην κοινωνία. 

2. Για τον σκοπό αυτόν, και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των διεθνών 

οργάνων, τα Συμβαλλόμενα Κράτη επαγρυπνούν ιδιαίτερα ώστε: 

α) Κανένα παιδί να μην καθίσταται ύποπτο, να μην κατηγορείται και να 

μην καταδικάζεται για παράβαση του ποινικού νόμου λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων, που δεν απαγορεύονται από το εθνικό ή διεθνές δίκαιο κατά το χρόνο 

που διαπράχθηκαν. 

β) Κάθε παιδί ύποπτο ή κατηγορούμενο για παράβαση του ποινικού νόμου να 

έχει τουλάχιστον το δικαίωμα στις ακόλουθες εγγυήσεις: 

I) Να θεωρείται αθώο μέχρι να αποδειχθεί νόμιμα η ενοχή του. 

II) Να ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση και απευθείας για τις εναντίον 

του κατηγορίες ή, κατά περίπτωση, μέσω των γονέων του ή των νόμιμων 

εκπροσώπων του και να έχει νομική ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη συμπαράσταση 

για την προετοιμασία και την παρουσίαση της υπεράσπισής του. 
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III) Να κρίνεται η υπόθεσή του χωρίς καθυστέρηση από μια αρμόδια, 

ανεξάρτητη και αμερόληπτη αρχή ή δικαστικό σώμα, σύμφωνα με μια δίκαιη κατά το 

νόμο διαδικασία με την παρουσία ενός νομικού ή άλλου συμβούλου και την 

παρουσία των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του, εκτός αν αυτό θεωρηθεί 

αντίθετο προς το συμφέρον του παιδιού, λόγω κυρίως της ηλικίας ή της κατάστασής 

του. 

IV) Να μην υποχρεώνεται να καταθέσει ως μάρτυρας ή να ομολογήσει την ενοχή του, 

να υποβάλλει ερωτήσεις το ίδιο ή μέσω άλλου στους μάρτυρες κατηγορίας και να 

επιτυγχάνει την παράσταση και την εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης κάτω από 

συνθήκες ισότητας. 

V) Εάν κριθεί ότι παρέβη τον ποινικό νόμο, να μπορεί να προσφύγει κατ' αυτής της 

απόφασης και κατά οποιουδήποτε μέτρου που λήφθηκε ως συνέπεια αυτής ενώπιον 

μιας ανώτερης αρμόδιας, ανεξάρτητης και αμερόληπτης αρχής ή δικαστικού 

σώματος, σύμφωνα με το νόμο. 

VI) Να έχει τη δωρεάν βοήθεια ενός διερμηνέα, σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνει 

ή δεν μιλάει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται. 

VII) Να αντιμετωπίζεται η ιδιωτική του ζωή με απόλυτο σεβασμό σε όλα τα στάδια 

της διαδικασίας. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προσπαθούν να προαγάγουν τη θέσπιση 

νόμων, διαδικασιών, αρχών και θεσμών εφαρμοζόμενων ειδικώς στα παιδιά που 

είναι ύποπτα, κατηγορούμενα ή καταδικασμένα για παράβαση του ποινικού νόμου 

και ιδιαίτερα: 

α) Τη θέσπιση ενός ελάχιστου ορίου ηλικίας κάτω απ' το οποίο τα παιδιά 

θα θεωρούνται ότι δεν έχουν την ικανότητα παράβασης του ποινικού νόμου. 

β) Την εισαγωγή μέτρων, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και ευκταίο, για 

την αντιμετώπιση τέτοιων παιδιών, χωρίς ανάγκη προσφυγής στη δικαιοσύνη, με 

την προϋπόθεση βέβαια ότι τηρείται ο απόλυτος σεβασμός στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και στις νόμιμες εγγυήσεις. 
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4. Μια σειρά διατάξεων σχετικών κυρίως με την επιμέλεια, την καθοδήγηση και την 

επιτήρηση, τους συμβούλους, τη δοκιμασία, την τοποθέτηση σε οικογένεια, τα 

προγράμματα γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και τις άλλες εναλλακτικές 

δυνατότητες πλην της επιμέλειας, θα εξασφαλίζει στα παιδιά μια μεταχείριση που να 

εγγυάται την ευημερία τους και που να είναι ανάλογη και με την κατάστασή τους και 

με την παράβαση. 

Άρθρο 41 

Καμιά από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν θίγει διατάξεις ευνοϊκότερες για 

την πραγματοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού και οι οποίες είναι δυνατόν να 

περιέχονται: 

α) Στη νομοθεσία ενός Συμβαλλόμενου Κράτους ή 

β) Στο ισχύον για το Κράτος αυτό διεθνές δίκαιο. 

Άρθρο 42 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να κάνουν ευρέως γνωστές τόσο στους 

ενήλικες όσο και στα παιδιά, τις αρχές και τις διατάξεις της παρούσας  

Σύμβασης με δραστήρια και κατάλληλα μέσα. 

Άρθρο 43 

1. Με σκοπό την έρευνα της προόδου που έχει συντελεστεί από τα Συμβαλλόμενα 

Κράτη σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων, οι οποίες συμφωνήθηκαν δυνάμει 

της παρούσας Σύμβασης, συγκροτείται Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού, η 

οποία επιτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται παρακάτω. 

2. Η Επιτροπή αποτελείται από δέκα εμπειρογνώμονες υψηλού ήθους και 

αναγνωρισμένης ικανότητας στον τομέα που καλύπτει η παρούσα Σύμβαση. Τα μέλη 

της εκλέγονται από τα Συμβαλλόμενα Κράτη ανάμεσα στους υπηκόους τους και 

συμμετέχουν υπό την ατομική τους ιδιότητα, αφού ληφθούν υπόψη η ανάγκη 

εξασφάλισης δίκαιης γεωγραφικής κατανομής και τα κύρια νομικά συστήματα. 
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3. Η εκλογή των μελών της Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία από έναν 

κατάλογο προσώπων που υποβάλλουν τα Συμβαλλόμενα Κράτη. Κάθε 

Συμβαλλόμενο Κράτος έχει τη δυνατότητα να υποδεικνύει έναν υποψήφιο από τους 

υπηκόους του. 

4. Η διεξαγωγή των πρώτων εκλογών θα γίνει το αργότερο έξι μήνες μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Στη συνέχεια οι εκλογές θα 

γίνονται κάθε δυο χρόνια. Τέσσερις τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία 

κάθε εκλογής ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών καλεί 

γραπτώς τα Συμβαλλόμενα Κράτη να προτείνουν τους υποψηφίους τους εντός δυο 

μηνών. Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας ετοιμάζει έναν κατάλογο με τα ονόματα 

όλων των υποψηφίων σε αλφαβητική σειρά, αναφέροντας τα Συμβαλλόμενα Κράτη 

που έχουν υποδείξει αυτούς και τον υποβάλλει στα Συμβαλλόμενα στην παρούσα 

Σύμβαση Κράτη. 

5. Οι εκλογές γίνονται κατά τις συνόδους των Συμβαλλόμενων Κρατών, οι οποίες 

συγκαλούνται από το Γενικό Γραμματέα στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών. Στις συνόδους αυτές, κατά τις οποίες η απαρτία σχηματίζεται από τα δυο 

τρίτα των Συμβαλλόμενων Κρατών, εκλέγονται μέλη της Επιτροπής εκείνοι που 

έλαβαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και την απόλυτη πλειοψηφία από τους 

παρόντες και ψηφίσαντες εκπροσώπους των Συμβαλλόμενων Κρατών. 

6. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται για χρονική περίοδο τεσσάρων ετών. Είναι 

επανεκλέξιμα εάν προταθεί εκ νέου η υποψηφιότητά τους. Η θητεία πέντε μελών από 

τα εκλεγμένα κατά την πρώτη εκλογή λήγει μετά τη συμπλήρωση δύο ετών. Τα 

ονόματα των πέντε αυτών μελών επιλέγονται με κλήρο από τον πρόεδρο της 

συνόδου, αμέσως μετά από την πρώτη εκλογή. 

7. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ενός μέλους της Επιτροπής, ή εάν, για έναν 

οποιονδήποτε άλλο λόγο, ένα μέλος δηλώσει ότι δεν μπορεί πλέον να ασκεί τα 

καθήκοντα του στα πλαίσια της Επιτροπής, το Συμβαλλόμενο Κράτος, που είχε 

υποδείξει αυτό το μέλος, διορίζει έναν άλλο εμπειρογνώμονα από τους υπηκόους του, 

για να υπηρετήσει για το υπόλοιπο της θητείας, με την επιφύλαξη της έγκρισης της 

Επιτροπής. 
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8. Η Επιτροπή θεσπίζει η ίδια τον εσωτερικό κανονισμό της. 

9. Η Επιτροπή εκλέγει τους αξιωματούχους της για μία περίοδο δύο ετών. 

10. Οι σύνοδοι της Επιτροπής συγκαλούνται κανονικά στην έδρα του Οργανισμού 

των Ηνωμένων Εθνών ή σε οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τόπο, που καθορίζεται 

από την Επιτροπή. Η Επιτροπή συνέρχεται κανονικά κάθε χρόνο. Η διάρκεια των 

συνόδων της καθορίζεται και τροποποιείται, εάν είναι αναγκαίο  

από μια συνέλευση των Κρατών-Μελών στην παρούσα Σύμβαση, με την επιφύλαξη 

της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση. 

11. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών θέτει στη διάθεση 

της Επιτροπής το απαραίτητο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις για την  

αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί, δυνάμει της 

παρούσας Σύμβασης. 

12. Τα μέλη της Επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει της παρούσας Σύμβασης 

εισπράττουν, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, απολαβές από τους πόρους του 

Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που ορίζει η Γενική Συνέλευση. 

Άρθρο 44 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην 

Επιτροπή, μέσω του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, 

εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που έχουν υιοθετήσει για την ενεργοποίηση των 

δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στην παρούσα Σύμβαση, καθώς και σχετικά με την 

πρόοδο που σημειώθηκε ως προς την απόλαυση αυτών των δικαιωμάτων: 

α) Εντός των δύο πρώτων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης για 

κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος. 

β) Κατόπιν, κάθε πέντε χρόνια. 
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2. Οι εκθέσεις που συντάσσονται σε εφαρμογή του παρόντος άρθρου, πρέπει να 

επισημαίνουν τους παράγοντες και τις δυσκολίες, εάν υπάρχουν, που εμποδίζουν τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη να τηρήσουν πλήρως τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 

παρούσα Σύμβαση. Πρέπει επίσης να περιέχουν επαρκείς πληροφορίες, για να 

δώσουν στην Επιτροπή μια ακριβή εικόνα της εφαρμογής της Σύμβασης στην εν 

λόγω χώρα. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη τα οποία έχουν υποβάλει στην Επιτροπή μια αρχική 

πλήρη έκθεση, δεν χρειάζεται να επαναλάβουν στις επόμενες εκθέσεις που  

υποβάλλουν, σύμφωνα με το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τις 

βασικές πληροφορίες που έχουν ήδη κοινοποιήσει. 

4. Η Επιτροπή μπορεί να ζητά από τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικές, με την εφαρμογή της Σύμβασης. 

5. Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε δυο χρόνια στη Γενική Συνέλευση, μέσω του 

Κοινωνικού και Οικονομικού Συμβουλίου, εκθέσεις για τις δραστηριότητές της. 

6. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη καθιστούν ευρέως προσιτές τις εκθέσεις τους στο κοινό 

της χώρας τους. 

Άρθρο 45 

Για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης και για την 

ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας στο πεδίο το οποίο καλύπτει η Σύμβαση: 

α) Οι ειδικοί οργανισμοί, το ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία* 

και άλλα όργανα των Ηνωμένων Εθνών έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούνται κατά 

την εξέταση της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, οι οποίες 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τις ειδικευμένες 

οργανώσεις, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία και άλλους 

αρμόδιους οργανισμούς, τους οποίους κρίνει κατάλληλους, να παράσχουν 

ειδικευμένες γνώμες για την εφαρμογή της Σύμβασης στους τομείς που ανήκουν στις 

αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Μπορεί να καλεί τις ειδικευμένες οργανώσεις, το 

Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία και άλλα όργανα των 
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Ηνωμένων Εθνών να της υποβάλουν εκθέσεις για την εφαρμογή της Σύμβασης στους 

τομείς που ανήκουν στο πεδίο δραστηριότητάς τους. 

β) Η Επιτροπή διαβιβάζει, εάν το κρίνει αναγκαίο, στις ειδικευμένες οργανώσεις, στο 

Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία και στους  

άλλους αρμόδιους οργανισμούς κάθε έκθεση των Συμβαλλόμενων Κρατών που 

περιέχει ένα αίτημα ή υποδεικνύει μια ανάγκη για τεχνική συμβουλή ή βοήθεια, μαζί 

με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της επιτροπής, εάν υπάρχουν, σχετικά με το 

παραπάνω αίτημα ή υπόδειξη. 

γ) Η Επιτροπή μπορεί να συστήσει στη Γενική Συνέλευση να ζητήσει από το Γενικό 

Γραμματέα να αναλάβει για λογαριασμό της μελέτες πάνω σε ειδικά  

θέματα, σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού. 

δ) Η Επιτροπή μπορεί να κάνει υποδείξεις και συστάσεις γενικής φύσεως βασισμένες 

στις πληροφορίες που έχει δεχτεί κατ' εφαρμογήν των άρθρων 44 και 45 της 

παρούσας Σύμβασης. Οι υποδείξεις αυτές και οι συστάσεις γενικής φύσεως 

διαβιβάζονται σε κάθε ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος και αναφέρονται στη 

Γενική Συνέλευση, μαζί με τις παρατηρήσεις των Συμβαλλόμενων Κρατών μερών 

όπου υπάρχουν. 

Άρθρο 46 

Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοιχτή για υπογραφή σε όλα τα Κράτη. 

Άρθρο 47 

Η παρούσα Σύμβαση υποβάλλεται σε επικύρωση. Τα έγγραφα της επικύρωσης θα 

κατατεθούν στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. 

Άρθρο 48 

Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοιχτή για προσχώρηση οποιουδήποτε Κράτους. Τα 

έγγραφα της προσχώρησης θα κατατεθούν στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού 

των Ηνωμένων Εθνών. 
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Άρθρο 49 

1. Η παρούσα Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει την τριακοστή ημέρα μετά από την 

ημερομηνία κατάθεσης στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων 

Εθνών του εικοστού εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης. 

2. Για κάθε Κράτος που επικυρώνει την παρούσα Σύμβαση ή προσχωρεί σε αυτήν 

μετά την κατάθεση του εικοστού εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης, η Σύμβαση 

θα αρχίσει να ισχύει την τριακοστή ημέρα μετά από την ημερομηνία κατάθεσης από 

το Κράτος αυτό του δικού του εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης. 

Άρθρο 50 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να προτείνει μια τροπολογία και να καταθέσει 

το κείμενό της στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Εν 

συνεχεία ο Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει όλα τα σχέδια τροπολογιών στα 

Συμβαλλόμενα Κράτη ζητώντας τους να του γνωρίζουν εάν επιθυμούν να συγκληθεί 

διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Κρατών, με σκοπό να εξετάσουν και να τεθούν σε 

ψηφοφορία αυτά τα σχέδια. Εάν, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της 

διαβίβασης αυτής, το ένα τρίτο τουλάχιστον των Συμβαλλόμενων Κρατών κηρυχτεί 

υπέρ της σύγκλησης μιας τέτοιας διάσκεψης, ο Γενικός Γραμματέας συγκαλεί τη 

διάσκεψη υπό την αιγίδα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Κάθε τροπολογία, 

που υιοθετείται από την πλειοψηφία των παρόντων και ψηφισάντων στη διάσκεψη 

Συμβαλλόμενων Κρατών, υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 

2. Κάθε τροπολογία, που υιοθετήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 

του παρόντος άρθρου, αρχίζει να ισχύει όταν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των 

Ηνωμένων Εθνών και γίνει δεκτή με πλειοψηφία των δύο τρίτων των 

Συμβαλλόμενων Κρατών. 

3. Όταν μία τροπολογία αρχίσει να ισχύει έχει αναγκαστική ισχύ για 

τα Συμβαλλόμενα Κράτη που την αποδέχτηκαν, ενώ τα υπόλοιπα Συμβαλλόμενα 

Κράτη παραμένουν δεσμευμένα από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και από 

όλες τις προηγούμενες τροπολογίες που έχουν αποδεχτεί. 
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Άρθρο 51 

1. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών θα δεχτεί και 

θα διαβιβάσει σε όλα τα Κράτη το κείμενο των επιφυλάξεων που έκαναν τα 

Κράτη κατά το χρόνο της επικύρωσης ή της προσχώρησης. 

2. Δεν επιτρέπεται καμία επιφύλαξη, που είναι ασυμβίβαστη με το αντικείμενο και το 

σκοπό της παρούσας Σύμβασης. Οι επιφυλάξεις μπορούν να αποσυρθούν ανά πάσα 

στιγμή με γνωστοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων 

Εθνών, ο οποίος ενημερώνει γι' αυτό όλα τα Συμβαλλόμενα στη Σύμβαση Κράτη. Η 

γνωστοποίηση παράγει τα αποτελέσματά της από την ημερομηνία κατά την οποία 

παρελήφθη από το Γενικό Γραμματέα. 

Άρθρο 52 

Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με 

γραπτή γνωστοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων 

Εθνών. Η καταγγελία παράγει τα αποτελέσματα της ένα χρόνο μετά από την 

ημερομηνία κατά την οποία η γνωστοποίηση παρελήφθη από το Γενικό Γραμματέα. 

Άρθρο 53 

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών 

ορίζεται θεματοφύλακας της παρούσας Σύμβασης. 

Άρθρο 54 

Το πρωτότυπο της παρούσας Σύμβασης, της οποίας τα κείμενα στην 

αγγλική, αραβική, κινεζική, ισπανική, γαλλική και ρωσική γλώσσα έχουν την ίδια 

ισχύ, θα κατατεθεί στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων 

Εθνών. Για να πιστοποιηθούν τα παραπάνω οι υπογράφοντες, ειδικά 

εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα 

Σύμβαση. 

 


