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Δικαίωμα στη στέγαση και η 
Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αναγνωρίζει μια σειρά από ατομικά, αστικά, πολιτικά, 
οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα για τους Ευρωπαίους 
πολίτες και κατοίκους,  ενσωματώνοντάς τα στο Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο. Η Χάρτα δεν περιλαμβάνει ιδιαίτερο δικαίωμα 
στη στέγαση, προβλέπει ωστόσο ένα σημαντικό δικαίωμα 
στεγαστικής βοήθειας:

Άρθρο 34.3 
Η Ένωση, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και η φτώχεια, αναγνωρίζει και σέβεται το 
δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς 
εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσους δεν 
διαθέτουν επαρκείς πόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κοινοτικού δικαίου και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. 

Η ενσωμάτωση της Χάρτας στη συνθήκη της Λισαβόνα 
προσδίδει νομική ισχύ στο δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και 
στεγαστικής βοήθειας σε όλη την Ευρώπη.

Η παράγραφος 34.3 πηγάζει από το άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη και τα άρθρα 30 ( στο οποίο προβλέπεται η 
υποχρέωση  των κρατών να προωθήσουν την αποτελεσματική 
πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης 
της στέγασης) και 31 ( στο οποίο προβλέπεται  η υποχρέωση 
των κρατών να προωθήσουν την πρόσβαση σε στέγη 
ικανοποιητικού επιπέδου, την πρόληψη και μείωση της 
έλλειψης στέγης, με στόχο τη σταδιακή εξάλειψη της, και την 
υποχρέωση να καταστήσουν τα ενοίκια προσιτά στους μη 
έχοντες επαρκείς πόρους) του αναθεωρημένου Κοινωνικού 
Χάρτη. Αυτά τα άρθρα παρέχουν διευκρινήσεις σχετικά με 
τις υποχρεώσεις των Κρατών, καθώς υπάρχει σημαντική 
νομολογία σε αυτόν τον τομέα για την ερμηνεία του άρθρου 
34.4 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου στην ανάπτυξη 
των δικαιωμάτων στη στέγαση

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι οι διεθνείς συμβάσεις 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μια άλλη πηγή των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και  διασφαλίζει ότι η  ερμηνεία και εφαρμογή τους  
ακολουθείται με συνέπεια από όλα τα κράτη -μέλη. 
Τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο? Μπορεί να 
δικάσει πέντε είδη υποθέσεων:

• Παραπομπή προδικαστικών ζητημάτων– τα εθνικά δικα-
στήρια μπορούν να ζητήσουν από το Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο να ερμηνεύσει οποιαδήποτε  διάταξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

• Προσφυγή κατά κράτους-μέλους -  η Επιτροπή ή κάποιο 
κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να κινήσει 
τη διαδικασία, εάν πιστεύει ότι μια χώρα μέλος έχει παρα-
βεί τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της νομοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Αίτηση ακυρώσεως- εγείρεται από φυσικά πρόσωπα που 
ζητούν από το Δικαστήριο να ακυρώσει μια συγκεκριμένη 
πράξη, η οποία έχει άμεσες και δυσμενείς επιπτώσεις για 
αυτά.

• Προσφυγή κατά παραλείψεως –  κράτη – μέλη, άλλα κοι-
νοτικά θεσμικά όργανα (π.χ. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κ.λ.π.) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν 
προσφυγή κατά των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για παράλειψη οφειλόμενης έναντι του προσφεύγοντος 
ενέργειας 

•  Αγωγή αποζημιώσεως  -   κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που έχει υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα πράξης ή παρά-
λειψης της Κοινότητας μπορεί να εγείρει αγωγή αποζημι-
ώσεως.

Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως θα 
απαιτούσε την αποσαφήνιση της φύσεως και της έκτασης των 
υποχρεώσεων που τίθενται από τη Χάρτα σχετικά με το δικαίωμα 
κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας. Δεδομένου ότι 
οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές 
για όλα τα εθνικά δικαστήρια στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θεωρείται ως ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για 
την ανάπτυξη των δικαιωμάτων στέγασης των αστέγων σε όλη 
την Ευρώπη

Πως  λειτουργεί η έκδοση 
προδικαστικής απόφασης ;

Ποιος;  Η διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
ξεκινάει με ένα γραπτό στάδιο, το οποίο ακολουθείται από 
ένα προφορικό. Η ενεργώς συμμετοχή των Συνηγόρων των 
διαδίκων ολοκληρώνεται με την ακροαματική διαδικασία κατά 
την οποία παρουσιάζονται οι θέσεις τους. Εναπόκειται στο 
εθνικό δικαστήριο να αποφασίσει αν θα υποβάλλει αίτημα 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την έκδοση προδικαστικής 
απόφασης, έστω κι αν το έχουν αιτηθεί οι διάδικοι της κύριας 
δίκης. Όλα τα εθνικά δικαστήρια πρέπει κατά συνέπεια να 
υποβάλλουν αίτημα προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όταν 
έχουν αμφιβολίες σχετικά με την ισχύ μιας πράξης, δηλώνοντας 
τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι ενδέχεται η πράξη 
αυτή  να είναι άκυρη.

Πότε;  Ένα εθνικό δικαστήριο μπορεί να παραπέμψει ένα 
ζήτημα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  για την 
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, μόλις διαπιστώσει ότι μια 
προδικαστική απόφαση σχετικά με την ερμηνεία ή την ισχύ 
μιας πράξης είναι απαραίτητη για να μπορέσει να εκδώσει 
την απόφαση του. Είναι, ωστόσο σκόπιμο, η απόφαση για την 
παραπομπή , να λαμβάνεται από τα εθνικά δικαστήρια, όταν 
η εθνική διαδικασία έχει φθάσει σε ένα στάδιο, κατά το οποίο 
το εθνικό δικαστήριο να είναι σε θέση να προσδιορίσει το 
πραγματικό και νομικό πλαίσιο του ζητήματος.



Πως; Ετοίμασε μια σύντομη περιγραφή του ζητήματος (το 
ανώτερο 10 σελίδων) και υπέβαλε τη σε ένα εθνικό δικαστήριο.  
Το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στη Στέγαση (Housing 
Rights Watch)μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία, 
εάν δεν γνωρίζετε πως να υποβάλετε την αίτηση στη χώρα σας. 
Παρακαλούμε να παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες όσο 
πληρέστερα μπορείτε:

• μια συνοπτική περιγραφή της διαφοράς και τις σχετικές 
αποδείξεις 

• προσδιορίστε τη σχετική εθνική νομολογία

• προσδιορίστε τις σχετικές με την υπόθεση διατάξεις της 
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας

• Εξηγήστε το λόγο που οδήγησε το αιτούν δικαστήριο να 
θέσει το ζήτημα της ερμηνείας ή της ισχύς των διατάξεων 
της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και τη σχέση με τις εθνικές 
διατάξεις.

• Περιλάβετε μια σύνοψη των κύριων επιχειρημάτων των 
διαδίκων της κύριας δίκης.

Πως μπορεί το Παρατηρητήριο 
για τα  Δικαιώματα στη Στέγαση 
(Housing Rights Watch) να σας 
βοηθήσει;

Το Παρατηρητήριο για τα  Δικαιώματα στη Στέγαση (Housing 
Rights Watch) είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο διεπιστημονικών 
ομάδων , αποτελουμένων από οργανώσεις, δικηγόρους και 
ακαδημαϊκούς διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίοι είναι 
αφοσιωμένοι στην προώθηση, προστασία και πραγμάτωση του 
δικαιώματος στη στέγαση για όλους.

Λίγες υποθέσεις αστέγων έχουν φτάσει στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, παρόλο που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων έχει κρίνει ότι τα ζητήματα έλλειψης στέγης 
εντάσσονται στην υποχρέωση  του κράτους για την πρόληψη 
της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης.



Το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στη Στέγαση(Housing 
Rights Watch) αναζητά υποθέσεις σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο, επειδή ελπίζουμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της  
παραπομπής προδικαστικών ζητημάτων, προκειμένου να δοθεί 
η δυνατότητα σε ιδιώτες να επιδιώξουν στα εθνικά δικαστήρια 
μια προδικαστική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 
σχετικά με την ερμηνεία των υποχρεώσεων των κρατών 
που δεσμεύονται από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων. 

Στείλτε μας τις υποθέσεις και τις ερωτήσεις σας
housingrightswatch@gmail.com 

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα των μέσων και 
μηχανισμών αναφορικά με τα δικαιώματα στη στέγαση:
http://feantsa.horus.be/code/EN/pg.asp?Page=677

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη βάση δεδομένων μας 
των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σχετικά με τα δικαιώματα στη στέγαση
http://feantsa.horus.be/code/EN/pg.asp?Page=695

Για περαιτέρω  πληροφορίες  σχετικά με το Παρατηρητήριο 
για τα Δικαιώματα στη Στέγαση επικοινωνήστε με  :  
samara.jones@feantsa.org  

“Δεν υπάρχει δικαίωμα χωρίς 
θεραπεία”

Housing Rights Watch 
is supported by 
Fondation Abbé Pierre

Feantsa is supported by 
the European Commission 
under PROGRESS 

ARSIS / Thessaloniki
35, ptolemeon & Sigrou Str., 54630
tel/fax 2310526150
email: infothes@arsis.gr

www.arsis.gr

ARSIS / Athens
28, Derigni Str., 10434
tel./fax 210 8259880 
email: info@arsis.gr
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