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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΣΧΝ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ 2017 

 

Η. Γξαζηεξηόηεηεο Γ4 Γ/λζεσο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαηά ην 2017 

Ο ηνκέαο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Α.Γ.) δηαδξακάηηζε ζε παγθφζκην επίπεδν 

θαη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο (2017) ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν, ηφζν ιφγσ ηεο άκεζεο 

δηαζχλδεζήο ηνπο κε ηξέρνληα πνιηηηθά δεηήκαηα θαη ηηο εμειηζζφκελεο θξίζεηο δηεζλψο, φζν 

θαη ιφγσ ηνπ ελδηαθέξνληνο νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζηελ εζληθή θαη εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή. 

 

Ζ Γ4 Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ παξαθνινπζεί φξγαλα ηνπ ΟΖΔ πνπ 

θαιχπηνπλ ηφζν ηηο γεληθέο, φζν θαη ηηο εηδηθέο εθθάλζεηο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 

φπσο ηελ Σξίηε Δπηηξνπή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεοθαη ην πκβνχιην Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.  Δπίζεο, παξαθνινπζεί ην έξγν ησλ Δπηηξνπψλ 

Δπηηήξεζεο (treatybodies) πνπ ζπληζηψληαη απφ ηα Γηεζλή χκθσλα αθελφο γηα ηα Αηνκηθά 

θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, αθεηέξνπ γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά 

Γηθαηψκαηα, θαζψο θαη απφ ηηο ινηπέο Γηεζλείο πκβάζεηο, ζηηο νπνίεο  ε Διιάδα είλαη 

ζπκβαιιφκελν κέξνο: γηα ηελ Δμάιεηςε ησλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ (CERD), ηα Γηθαηψκαηα 

ησλ Γπλαηθψλ (CEDAW), ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (CRC), ηηο Αλαγθαζηηθέο Δμαθαλίζεηο 

(CED), ηε Γηεζλή χκβαζε θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ (CAT) θαη ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (CRPD). 

 

ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηα νηθεία 

φξγαλα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ έρεη ζπληνληζηηθφ ξφιν κεηαμχ 

ησλ ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγείσλ θαη θνξέσλ. 

 

Καηά ην 2017, ε Γηεχζπλζε αζρνιήζεθε κε: 

 

1. Παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ: Α) ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

(ΑΓ) θαη Β) ηεο Σξίηεο Δπηηξνπήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ: 

 

Α) Παξαθνινύζεζε ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΑΓ): 

 

(εκείσζε: Σα θ-κ ηνπ ΑΓ είλαη 47, απφ ηα νπνία 8 είλαη θ-κ ηεο ΔΔ: Βέιγην,  

Γεξκαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηζπαλία, Κξναηία, Οπγγαξία, ινβαθία, ινβελία) 

 

Σν πκβνχιην, θαηά ην έηνο 2017, πξαγκαηνπνίεζε ηξεηο ηαθηηθέο (34
ε
, 35

ε
 θαη 36

ε
) 

πλφδνπο θαη κία έθηαθηε (27
ε
), ζηηο νπνίεο ε Διιάδα ζπκκεηέζρε ελεξγά. Δηδηθφηεξα: 

 

 Σαθηηθέο ύλνδνη: 

 

i. 34
ε
 Σαθηηθή ύλνδνο ΑΓ (27/02 – 24/03/2017): 

 

Ζ χλνδνο μεθίλεζε κε ην Σκήκα Τςεινχ Δπηπέδνπ (HighLevelSegment), ηελ εβδνκάδα 

27/02-01/03/2017, ζην νπνίν ηε ρψξα καο εθπξνζψπεζε ν Τθππνπξγφο θ. Ακαλαηίδεο. ηελ 

νκηιία ηνπ ν θ. ΤΦΤΠΔΞ πξνέβαιε ηε ζηξαηεγηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο ζηελ πξνζπάζεηα 
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πξνζηαζίαο θαη πξνάζπηζεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΑΓ), ηνλίδνληαο φηη ν ζεβαζκφο 

ηεο θαζνιηθφηεηαο, ηνπ αδηαίξεηνπ θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ ΑΓ πξνάγεη ηε δηθαηνζχλε, 

ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αλάπηπμε. πκκεηέζρε επίζεο, ζε ζπδήηεζε πάλει κε 

ζέκα “MainstreamingHumanRights”, ελψ παξάιιεια είρε ζεηξά δηκεξψλ ζπλαληήζεσλ.  

πλνιηθά, ε χλνδνο θαηέιεμε ζε 41 Φεθίζκαηα θαη κία Πξνεδξηθή Γήισζε γηα ηελ 

θαηάζηαζε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζηελ Ατηή, θαζψο θαη ζε ζεηξά Κνηλψλ 

Γειψζεσλ, ζηηο εξγαζίεο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέζρε θαη ε Διιάδα, κε ηε 

ζπλεξγαζία ηεο Γ4 Γηεχζπλζεο θαη ησλ ζπλαξκνδίσλ Πνιηηηθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.   

 

 Δπηπιένλ, ζην πιαίζην εξγαζηψλ ηεο αλσηέξσ πλφδνπ  ε Διιάδα ζπκκεηέζρε ελεξγά ζε 

coregroup γηα ηελ θαηάξηηζε Φεθίζκαηνο γηα ην Γηθαίσκα ζηελ Δξγαζία, πνπ  πηνζεηήζεθε 

κε consensus. 

 

Γεισηηθή ηεο ελεξγήο ειιεληθήο παξνπζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε χλνδν ΑΓ ππήξμε θαη 

ε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο σο ζπλδηνξγαλώηξηαο ζε δχν παξάιιειεο εθδειώζεηο 

αλαθνξηθά κε α) ηελ πξνζηαζία ησλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ θαη β) ηα ΑΓ ησλ παζρφλησλ 

απφ ζαιαζζαηκία. 

 

- Τηνζεηεζέληα Φεθίζκαηα: 

 εκεηψλνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα, πνπ αθνξνχλ: 

Διεπζεξία Θξεζθείαο & Πίζηεο, Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, Αλαλέσζε εληνιήο Αλεμάξηεηνπ 

Δκπεηξνγλψκνλα γηα ηα ζέκαηα ησλ Μεηνλνηήησλ, Δπαξθήο ζηέγαζε σο παξάγσλ 

αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ζπλαθνχο πξνζηαζίαο ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο 

κε δηάθξηζεο, Αλαλέσζε εληνιήο Δηδηθνχ Δηζεγεηή γηα ηα Βαζαληζηήξηα, Γηθαίσκα ζηελ 

Δξγαζία, ΑΓ & Πεξηβάιινλ, Αλαλέσζε εληνιήο Αλεμάξηεηνπ Δκπεηξνγλψκνλα γηα ην 

εμσηεξηθφ ρξένο, Πξνψζεζε απφιαπζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ ζεβαζκνχ 

γηα ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία, Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ Δηδηθνχ Δηζεγεηή γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ Τπεξαζπηζηψλ ησλ ΑΓ, Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ Δηδηθνχ Δηζεγεηή γηα ηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, Γηθαίσκα ζηελ ηδησηηθφηεηα ζηελ ςεθηαθή επνρή, Καηαγξαθή ησλ 

Γελλήζεσλ, Αλαλέσζε εληνιήο Δηδηθνχ Δηζεγεηή γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Μεηαλαζηψλ, 

ρέδην Omnibus Φεθίζκαηνο γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά & Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα, 

Αλαλέσζε εληνιήο Δηδηθνχ Δηζεγεηή γηα ηα ΑΓ ζηε Μπαλκάξ/Βηξκαλία, Αλαλέσζε εληνιήο 

Δηδηθνχ Δηζεγεηή γηα ηα ΑΓ ζηε Βφξεηα Κνξέα, Αλαλέσζε εληνιήο Δπηηξνπήο ΑΓ γηα ην 

Νφηην νπδάλ, Σερληθή Βνήζεηα θαη ελίζρπζε δπλαηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΓ ζην Μαιί, 

ΑΓ ζηηο πεξηνρέο ηεο Νφηηαο Οζζεηίαο, Γεσξγία θαη Ακπραδίαο, Γεσξγία, Γεκνθξαηία & 

Κξάηνο Γηθαίνπ, Πεξηθεξεηαθνί Γηαθαλνληζκνί. 

 

ii. 35
ε
 Σαθηηθή ύλνδνο ΑΓ (06 – 23/06/2017): 

   

            Ζ Διιάδα δξαζηεξηνπνηήζεθε ελεξγά ζηελ ελ ιφγσ Σαθηηθή χλνδν, πξνβαίλνληαο 

ζε 20 παξεκβάζεηο,  επί κεγάινπ εχξνπο ζεκαηηθψλ θαη ζπκκεηείρε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηα 32 πηνζεηεζέλησλ  Φεθηζκάησλ.  Δλεξγή επίζεο ήηαλ ε παξνπζία 

ηεο ζε δηαπξαγκαηεχζεηο δειψζεσλ ηεο ΔΔ θαη γεληθφηεξα ζε ζέκαηα ειιεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Ζ ρψξα καο καδί κε κηα νκάδα ρσξψλ (coregroup -Δι αιβαδφξ, 

Πνξηνγαιία, Γαιιία, Μνιδαβία, Αίγππην, Μαξφθν, Ηηαιία θ.ά) πξνσζεί ςήθηζκα  γηα ηε 

Νενιαία θαη ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. 
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 Ζ ρψξα καο παξελέβε, επίζεο, ζε πιείζηνπο άιινπο  Γηαδξαζηηθνχο Γηαιφγνπο κε 

Δληνινδφρνπο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα: α) κε ηνλ Αλεμάξηεην 

Δκπεηξνγλψκνλα γηα ηελ Πξνζηαζία ελάληηα ζηε βία θαη ηηο δηαθξίζεηο βάζεη ηνπ Γελεηήζηνπ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο Σαπηφηεηαο Φχινπ, ηνλίδνληαο ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζρεηηθψλ δηαθξίζεσλ  θαη β) κε ηελ Δηδηθή Δηζεγήηξηα 

γηα ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, αλαθέξνληαο φηη: θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, 

ψζηε φια ηα παηδηά εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πνηνηηθή δσξεάλ 

παηδεία, εμαζθαιίδεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, θαη φηη έρεη 

πξνρσξήζεη ζηελ  θαηάξηηζε Δθηάθηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε  παηδηψλ 

πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. 

  

- Τηνζεηεζέληα Φεθίζκαηα: 

 

 πγθξαηνχληαη θπξίσο απηά πνπ αθνξνχλ ζηα εμήο ζέκαηα: 

Σερληθή Βνήζεηα ζε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ θαη ινγνδνζία σο πξνο γεγνλφηα ζε 

πεξηνρέο Kasai, Λεπθνξσζία, Οπθξαλία, ΑΓ ζηε πξία, Γηθαίσκα φισλ ζηελ απφιαπζε ηνπ 

πςειφηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

Αλαπηπμηαθήο Αηδέληαο 2030, Αλαλέσζε εληνιήο Δηδηθήο Δηζεγήηξηαο γηα εμσδηθαζηηθέο, 

ζπλνπηηθέο ή απζαίξεηεο εθηειέζεηο, ΑΓ θαη Αθξαία Φηψρεηα, Γηθαίσκα ζηελ Παηδεία, 

Αλαλέσζε ζεηείαο ηνπ Δηδηθνχ Δηζεγεηή γηα ηελ Δκπνξία Αλζξψπσλ ηδίσο γπλαηθψλ θαη 

παηδηψλ, Βία θαηά ησλ Γπλαηθψλ, Τινπνίεζε ηεο ηζφηηκεο απφιαπζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ 

εθπαίδεπζε απφ θάζε θνξίηζη, Δνξηαζκφο ηεο 70
εο

 Δπεηείνπ απφ ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε 

ησλ ΑΓ θαη ηεο 25
εο

 Δπεηείνπ απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο Βηέλλεο θαη ην ζπλαθέο πξφγξακκα 

δξάζεο ηεο, πλεηζθνξά ησλ Κνηλνβνπιίσλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ ΑΓ θαη ηελ Οηθνπκεληθή 

Πεξηνδηθή Αμηνιφγεζε, Αλαλέσζε εληνιήο Δηδηθήο Δηζεγήηξηαο γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο, 

Αλαλέσζε ηεο εληνιήο ηνπ Δηδηθνχ Δηζεγεηή γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ δηθεγφξσλ θαη 

δηθαζηψλ, Αλεμαξηεζία θαη ακεξνιεςία ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

δηθεγφξσλ, Αξλεηηθή επίπησζε δηαθζνξάο ζηελ απφιαπζε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 

Φήθηζκα γηα ηε Νενιαία & ηα ΑΓ, Παηδηθνί, πξψηκνη θαη αλαγθαζηηθνί  γάκνη ζην 

αλζξσπηζηηθφ πιαίζην, Γηαθξίζεηο θαηά ησλ Γπλαηθψλ, Δπηρεηξήζεηο & ηα ΑΓ,Απφθαζε γηα 

δηνξγάλσζε πάλει γηα ηα ΑΓ ησλ εζσηεξηθά εθηνπηζκέλσλ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 20
εο

 

Δπεηείνπ Καηεπζπληεξίσλ Αξρψλ γηα Δζσηεξηθά Δθηνπηζκέλνπο 

 

iii. 36
ε
 Σαθηηθή ύλνδνο ΑΓ (11 – 29/09/2017): 

 

Καη’ απηή ηε χλνδν, ε Διιάδα ζπκκεηέζρε ελεξγά, πξνβαίλνληαο ζε 14 εζληθέο 

παξεκβάζεηο επί πνηθίισλ ζεκαηηθψλ,  ζπκκεηέζρε επνηθνδνκεηηθά ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

ινηπψλ Φεθηζκάησλ ηνπ ΑΓ θαη πξνψζεζε Κνηλή Γήισζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

θαη ηα Ναξθσηηθά. ην πεξηζψξην ηεο πλφδνπ απηήο, ε Διιάδα ππνζηήξημε θαη εθδήισζε 

ηνπ Δξεπλεηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Κνηλσληθή Αλάπηπμε (UNRSID) 

κε ζέκα «Overcomingrefugeeandmigrantprecarity: 

whatroleforsocialandsolidarityeconomy?». 

 

- Τηνζεηεζέληα Φεθίζκαηα: 

 

πγθξαηνχληαη ηδίσο ηα αθνξψληα ζε: 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζηελ Απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο, Παγθφζκην Πξφγξακκα ζηελ 

Δθπαίδεπζε ησλ ΑΓ, Καηάζηαζε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζην Μπνπξνχληη, 
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Γηαλνεηηθή Τγεία θαη Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, Αλαλέσζε ηεο Δληνιήο ηνπ Δηδηθνχ 

Δηζεγεηή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αιήζεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο, ησλ επαλνξζψζεσλ θαη ησλ 

εγγπήζεσλ κε επαλάιεςεο, Παξάηαζε ηεο Δληνιήο ηεο Απνζηνιήο Έξεπλαο ζε Μπαλκάξ, 

πλεξγαζία ΖΔ, εθπξνζψπσλ ηνπο θαη κεραληζκψλ ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΓ, Θαλαηηθή 

Πνηλή, Πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ππνζηήξημε εζληθψλ κεραληζκψλ 

παξαθνινχζεζεο ησλ επηδφζεσλ επί ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, πεξηιακβάλνληαο 

ζπλεηζθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο Αηδέληαο 2030, Δλίζρπζε ηεο ηερληθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζηνλ ηνκέα ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Αλαγθαζηηθέο ή Αθνχζηεο 

Δμαθαλίζεηο, Σερληθή Τπνζηήξημε θαη «νηθνδφκεζε ηθαλνηήησλ» ζηελ Κεληξναθξηθαληθή 

Γεκνθξαηία, Σερληθή Βνήζεηα ζηνλ ηνκέα ησλ Αλζξσπίλσλ  Γηθαησκάησλ ζηε νκαιία, 

Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο γηα ηξία ρξφληα ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα Άηνκα 

Αθξηθαληθήο Καηαγσγήο, Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζηε πξία, Σερληθή πλεξγαζία θαη 

Αλάπηπμε Ηθαλνηήησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΓ ζηελ Τεκέλε (πξσηνβνπιίαο αξαβηθήο νκάδαο 

χζηεξα απφ απφζπξζε αληίζηνηρεο ελσζηαθήο πξσηνβνπιίαο), Απφθαζε γηα παξάηαζε ηεο 

Δληνιήο ηεο Απνζηνιήο Έξεπλαο ζε Μπαλκάξ. 

 

 Έθηαθηε ύλνδνο: 

 

27
ε
 Έθηαθηε ύλνδνο ΑΓ (05/12/2017): 

 

 Κεληξηθή ζεκαηηθή ηεο πλφδνπ ππήξμε ε πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο Rohingya, θαζψο θαη άιισλ κεηνλνηήησλ, ζηελ επαξρία 

Rakhine ζηε Μπαλκάξ. πγθιήζεθε θαηφπηλ θνηλνχ αηηήκαηνο ανπδηθήο Αξαβίαο θαη 

Μπαγθιαληέο θαη κε ηελ ππνζηήξημε 74 ρσξψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ  φισλ ησλ θ-κ ΔΔ. 

 

 Καηά ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ ν Ύπαηνο Αξκνζηήο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, 

κ. ZeidRa΄adalHussein, πεξηέγξαςε ηε δεηλή θαηάζηαζε ζην πεδίν, θαζψο επίζεο θαη 

ζπγθιίλνπζεο θαηαγγειίεο ελεξγεηψλ απνηξφπαηεο βαλαπζφηεηαο ελαληίνλ ηεο θνηλφηεηαο 

Rohingya, πνπ -θαη’ εθείλνλ- δελ απνθιείνπλ ην ελδερφκελν λα αλαρζνχλ ζε πεξηζηαηηθά 

εζλνθαζάξζεσο θαη γελνθηνλίαο. Δπηπιένλ, πξφηεηλε ζην ΑΓ λα ππνβάιεη ζχζηαζε πξνο ηε 

Γεληθή πλέιεπζε αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ, ακεξφιεπηνπ θαη αλεμάξηεηνπ 

κεραληζκνχ, ζπκπιεξσκαηηθνχ ηεο FactFindingMission, επηθνξηηζκέλνπ λα «ζπλδξάκεη ζηηο 

πνηληθέο δηψμεηο ησλ ππεπζχλσλ». 

 

 ηε ζπλέρεηα, ην ιφγν έιαβε θαη ε Δηδηθή Δηζεγήηξηα ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ 

ΟΖΔ γηα ηε εμνπαιηθή Βία, ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, πεξηέγξαςε ηε δνθεξή εηθφλα ζηελ 

πεξηνρή θαη απεχζπλε έθθιεζε πξνο ηα θξάηε κέξε ηνπ ΟΖΔ λα απνζηείινπλ αληηπξνζσπεία 

αλεμάξηεησλ θαη ακεξφιεπησλ δξψλησλ ησλ ΖΔ.  

 

 ην Γηαδξαζηηθφ Γηάινγν πνπ αθνινχζεζε ε ρψξα καο εθθψλεζε ζρεηηθή εζληθή 

παξέκβαζε. Ζ χλνδνο νινθιεξψζεθε κε ηελ Τηνζέηεζε Φεθίζκαηνο,  ην νπνίν 

θαηαδηθάδεη ηηο θαηάθσξεο παξαβηάζεηο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζηελ πεξηνρή θαη 

απεπζχλεη έθθιεζε πξνο ηνλ Ύπαην Αξκνζηή λα παξάζρεη πξνθνξηθέο ελεκεξψζεηο ζε ηξεηο 

πλφδνπο ηνπ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ζρεηηθή, ζπλνιηθή, γξαπηή ελεκέξσζε.  Σν ελ ιφγσ 

Φήθηζκα ζπγθεδεκνλεχζεθε απφ ην ζχλνιν ησλ θ-κ ΔΔ. 

 

Β) Παξαθνινύζεζε Σξίηεο Δπηηξνπήο ηεο 72
εο

 πλόδνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ: 
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 Καηά ην δηάζηεκα 3 Οθησβξίνπ έσο θαη 22 Ννεκβξίνπ 2017, δηεμήρζε ε 72
ε
  Γεληθή 

πλέιεπζε ΖΔ, θαηά ηελ νπνία πηνζεηήζεθαλ 63 Απνθάζεηο, ζρεηηθέο κε ηα ΑΓ. 

 

 Καηά ηε Γεληθή πδήηεζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (ππφ ην ζεκείν 72 ηεο 

Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο), ε ρψξα καο, θαηά πάγηα πξαθηηθή ησλ παξειζφλησλ εηψλ,  εθθψλεζε 

εζληθή παξέκβαζε, κε ηελ νπνία πξνέβαιε ηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θαζψο επίζεο αλέδεημε ηηο παξαβηάζεηο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ζηελ Κχπξν κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή θαη θαηνρή. 

 

 ηε δηάξθεηα ηεο 72
εο

 πλφδνπ, ε Διιάδα ππέβαιε επηηπρψο ηελ εζληθή ηεο 

πξσηνβνπιία, ηελ Απφθαζε ΓΖΔ  αλαθνξηθά κε ηελ “Αζθάιεηα ησλ Γεκνζηνγξάθσλ θαη 

ην Εήηεκα ηεο Αηηκσξεζίαο” (A/RES/72/175). Ζ Απφθαζε επηθαηξνπνηήζεθε επί ηε βάζεη 

ζρεηηθήο έθζεζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, νχησο ψζηε λα αλαδεηρζεί 

ην δήηεκα ηεο έκθπιεο δηάζηαζεο. 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Σξίηεο Δπηηξνπήο, πηνζεηήζεθαλ νη θάησζη  Απνθάζεηο: 

Καηάζηαζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο (ΛΓΚ), 

Καηάζηαζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζηε Μπαλκάξ, Πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα γηα 

λενιαία, Αζθάιεηα ησλ Γεκνζηνγξάθσλ θαη ην Εήηεκα ηεο Αηηκσξεζίαο (Διιεληθή 

Πξσηνβνπιία), Απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε Γηαθήξπμεο Γηθαησκάησλ Αηφκσλ πνπ αλήθνπλ 

ζε Δζληθέο ή Δζλνηηθέο, Θξεζθεπηηθέο θαη Γισζζηθέο Μεηνλφηεηεο, Γηεζλήο πλεξγαζία 

θαηά Παγθνζκίνπ Πξνβιήκαηνο Ναξθσηηθψλ, Διεπζεξία Θξεζθείαο ή Πίζηεο, Αλζξψπηλν 

δηθαίσκα ζε αζθαιέο θαη πφζηκν λεξφ θαη πγηεηλή, Πξνζηαζία θαη Βνήζεηα Δζσηεξηθά 

Δθηνπηζκέλσλ Αηφκσλ, Γηθαίσκα Παιαηζηηληαθνχ Λανχ ζηελ Απηνδηάζεζε, Δλίζρπζε 

Πξνγξάκκαηνο ΖΔ γηα Πξφιεςε Δγθιήκαηνο θαη Πνηληθή Γηθαηνζχλε, Γηεζλήο Ζκέξα 

Μλήκεο θαη Σηκήο ζηα Θχκαηα ηεο Σξνκνθξαηίαο, πλεηαηξηζκνί Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο, 

Κέληξν Ζλσκέλσλ Δζλψλ αλαθνξηθά κε Δθπαίδεπζε γηα Ννηηνδπηηθή Αζία θαη Αξαβηθφ 

Κφζκν, Ρφινο πλεγφξνπ Πνιίηε, Γηακεζνιαβεηή θαη Δζληθψλ Θεζκψλ Πξνψζεζεο θαη 

Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Πξνψζεζε θνηλσληθήο ελζσκάησζεο κέζσ 

θνηλσληθήο έληαμεο, Γηθαίσκα ζηελ Σξνθή, Δζληθά Ηλζηηηνχηα γηα ηελ Πξνψζεζε θαη 

Πξνζηαζία Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, χκβαζε γηα Γηθαηψκαηα Αλζξψπσλ κε Αλαπεξία 

θαη πξφζζεην Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν, Τπεξαζπηζηέο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 

Πξνζηαζία αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαηά ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, Βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, 

Βαζαληζηήξηα θαη άιιε ζθιεξή, απάλζξσπε ή εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε ή ηηκσξία, 

Δλδπλάκσζε ξφινπ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηελ ελίζρπζε πεξηνδηθψλ θαη γλήζησλ εθινγψλ θαη 

ζηελ πξνψζεζε ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ, Γξαθείν Ύπαηνπ Αξκνζηή γηα ηνπο Πξφζθπγεο-

UNHCROmnibusResolution.  

 

2. Σειηθό θείκελν Έθζεζεο ηνπ Δηδηθνύ Δηζεγεηή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα ΑΓ ησλ 

κεηαλαζηώλ, θ. FrançoisCrépeau: 

 

 Καηά ην 2016, θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 12-16/5/2016, 

επηζθέθζεθε ηε ρψξα καο ν ελ ιφγσ Δηδηθφο Δηζεγεηήο, ζην πιαίζην ηεο εληνιήο ηνπ 

(ζεκεησηένλ φηη ε Διιάδα δηαηεξεί αλνηθηή πξφζθιεζε – standinginvitation – πξνο φινπο 

ηνπο Δληνινδφρνπο ησλ Δηδηθψλ Γηαδηθαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ). 
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Καηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηε ρψξα καο, ν θ. Crépeau ζπλαληήζεθε κε εθπξνζψπνπο ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο θαη αλψηεξα/αλψηαηα ππεξεζηαθά ζηειέρε δηαθφξσλ Τπνπξγείσλ θαη 

Φνξέσλ, ελψ πξαγκαηνπνίεζε θαη επηζθέςεηο ζε θέληξα θηινμελίαο αλά ηελ Διιάδα.  

 

 Μεηά ην πέξαο ηεο επίζθεςήο ηνπ, ν θ. Crépeau ζπλέηαμε έθζεζε, πνπ ζπγθέληξσλε 

παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ πξνο ηελ ειιεληθή πιεπξά, αθνχ πξνηάζεθαλ θαη 

ελζσκαηψζεθαλ πιείνλεο ηξνπνπνηήζεηο απφ πιεπξάο ηεο ρψξαο καο. Ζ Έθζεζε 

παξνπζηάζζεθε, θαηά ηελ 35
ε
 Σαθηηθή χλνδν ηνπ ΑΓ (06 – 23/06/2017). ην Γηαδξαζηηθφ 

Γηάινγν πνπ αθνινχζεζε, ε ρψξα καο ζπκκεηέζρε, εθθσλψληαο εζληθή παξέκβαζε, κε ηελ 

νπνία αθελφο αλαγλσξίζζεθε ε ρξεζηκφηεηα ηεο Έθζεζεο, αθεηέξνπ ηνλίζζεθαλ γηα κηα 

αθφκα θνξά ε ήδε επηβαξπκέλε θαηάζηαζε ζηα ζεκεία εηζφδνπ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, 

θαζψο θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ εζληθψλ θνξέσλ λα ηελ αληηκεησπίζνπλ.   

 

3. Καηάξηηζε ηνπ Βαζηθνύ Κεηκέλνπ Πιεξνθνξηώλ: 

 

 Αθνινπζψληαο ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ Απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ A/RES/68/268 κε ζέκα «Δλίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ πκβάζεσλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ» 

(“Strengtheningandenhancingtheeffectivefunctioningofthehumanrightstreatybodysystem”), ε 

Γ4 Γηεχζπλζε, απφ θνηλνχ κε ηελ Δηδηθή Ννκηθή, Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ε 

νπνία ζπλέηαμε ηελ Έθζεζε, ζπληφληζε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ Βαζηθνχ Κεηκέλνπ Πιεξνθνξηψλ (CoreDocument), ην νπνίν απνηειεί ην 

πξψην κέξνο θάζε αξρηθήο θαη επφκελεο πεξηνδηθήο έθζεζεο, πνπ πξέπεη λα ππνβάιεη ε ρψξα 

καο ζε φιεο ηηο Δπηηξνπέο Διέγρνπ ησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ηηο 

νπνίεο έρεη ππνγξάςεη θαη θπξψζεη. 

 

 Σν ηειηθφ θείκελν εζηάιε θαη ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ, θαηά λφκν (άξζ.1§6 ζηνηρ. ε' λ. 2667/1998, Φ.Δ.Κ. Α΄ 281). 

 

4. Τπνβνιή ηεο 7
εο

 Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο ρώξαο ππό ηε Γηεζλή ύκβαζε θαηά ησλ 

Βαζαληζηεξίσλ: 

 

 Καηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ε Γ4 Γηεχζπλζε, απφ θνηλνχ κε ηελ Δηδηθή Ννκηθή 

Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ε νπνία ζπλέηαμε ηελ Έθζεζε, ζπληφληζε ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ απφ ινηπά Τπνπξγεία θαη Φνξείο αλαθνξηθά κε ηα πάζεο θχζεσο κέηξα 

(λνκνζεηηθά, δηθαζηηθά, δηνηθεηηθά θ.ιπ.) πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

εθαξκνγή ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζζεί ε 

7
ε 

Πεξηνδηθή Έθζεζε ηεο ρψξαο. Αο ζεκεησζεί φηη ε ππνβνιή ηεο Έθζεζεο απνηειεί 

ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηεο Διιάδαο, σο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο.  

 

 Σν ηειηθφ θείκελν  απεζηάιε ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ, ε νπνία, θαηά λφκν (άξζ.1§6 ζηνηρ. ε' λ. 2667/1998, Φ.Δ.Κ. Α΄ 281), εθθέξεη 

παξαηεξήζεηο, νη νπνίεο ιακβάλνληαη ππφςε πξηλ ηελ ηειηθή ππνβνιή ηνπ θεηκέλνπ ζηε 

Γξακκαηεία ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο . 

 

 

ΗΗ. Τπνςεθηόηεηεο Διιάδαο 
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Ζ Γ1 Γηεχζπλζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2017, ζπλέρηζε ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

παξνπζίαο ηεο ρψξαο καο ζην ζχζηεκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, θαζψο θαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ ππνςεθηνηήησλ ζηα εληεηαικέλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ φξγαλα ηνπ ΟΖΔ. Ζ ππνβνιή θαη ππνζηήξημε ζπλαθψλ 

ειιεληθψλ ππνςεθηνηήησλ ππνγξακκίδεη ην έληνλν ελδηαθέξνλ θαη ηελ επαηζζεζία 

ηεο ρψξαο καο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

ην πιαίζην απηφ, επηζεκαίλεηαη ε έλαξμε, ην 2017, ηεο λέαο ζεηείαο ηνπ 

θαζεγεηή . Πεξξάθε, σο κέινπο ζηελ Γηεζλή Αλζξσπηζηηθή Γηεξεπλεηηθή Δπηηξνπή 

(InternationalHumanitarianFact-FindingCommission - IHFFC), γηα ηελ πεξίνδν 2017-

2022, κεηά ηελ επαλεθινγή ζηελ ελ ιφγσ Δπηηξνπή ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016. 

εκεηψλεηαη, επίζεο, ε ππνβιεζείζα εθ λένπ, εληφο ηνπ 2017, ππνςεθηφηεηα ηεο 

Καζεγήηξηαο θαο Φσηεηλήο Παδαξηδή, γηα επαλεθινγή ζηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ (HumanRightsCommittee), γηα ηελ πεξίνδν  2019-2022.    

ΗII. Δμειίμεηο ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 

 ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ 

 Σν πκβνύιην ηεο Δπξώπεο (ηΔ) απνηειεί ηνλ θνξπθαίν επξσπατθφ 

νξγαληζκφ κε απνζηνιή ηελ επεμεξγαζία θαη πηνζέηεζε θαλόλσλ θαη πξνηύπσλ 

θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηήξεζήο ησλ, επί ηε βάζεη θνηλώλ αμηώλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, Γεκνθξαηίαο θαη Κξάηνπο Γηθαίνπ. Κνξπθαίν λνκηθφ θείκελν φπνπ 

εδξάδνληαη απηέο νη αμίεο απνηειεί ε Δπξσπατθή ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ 

Αλζξώπνπ – ΔΓΑ,  ηελ νπνία ζπλππνγξάθνπλ ηα 47 θξάηε-κέιε, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ηα 28 θ-κ ηεο ΔΔ. Σν Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ 

(ΔΓΓΑ) επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνλνηώλ ηεο ΔΓΑ ζηα θξάηε-κέιε ηνπ 

ηΔ. Παξάιιεια ην ηΔ δηαζέηεη πνηθίινπο κεραληζκνύο πξνζηαζίαο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΑΓ), φπσο ε Δπηηξνπή Τπνπξγώλ (ΔΤ), ν Δπίηξνπνο 

Α.Γ., ε ΔπηηξνπήΒελεηίαο, ε CPT, ε ECRI, ε δηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα πεξί 

αζθάιεηαο δεκνζηνγξάθσλ θαη πξνζηαζίαο δεκνζηνγξαθίαο θαη ε Δπηηξνπή 

Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Υάξηε.  

 Καηά ην έηνο 2017 ζεκεηψζεθαλ νη εμήο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ Α.Γ: 

Α. ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ηΔ 

ηηο25 Ηαλνπαξίνπ 2017, ε Διιάδα επηθύξσζε ηελ ύκβαζε γηα ην 

έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρώξν (BudapestConventiononCybercrime - CET 185).   

ηηο26 Ηαλνπαξίνπ 2017, ν Πξόεδξνο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θύξηνο GuidoRaimondi, κηιψληαο ζηελ εηήζηα 

ζπλέληεπμε Σχπνπ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, αμηνινγψληαο ην έηνο 2016, έδσζε ηνλ εηήζην 

πίλαθα ησλ παξαβηάζεσλ αλά ρψξα, ν νπνίνο θαη δείρλεη ηα θξάηε κε ην κεγαιχηεξν 

αξηζκφ απνθάζεσλ ελαληίνλ ηνπο, κε ηνπιάρηζηνλ κία παξαβίαζε ηεο Δπξσπατθήο 
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χκβαζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. ε απηά ηα θξάηε, ε Διιάδα βξηζθόηαλ 

ζηελ 5
ε
 ζέζε κε 45 θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

ηηο30 Ηαλνπαξίνπ 2017 ν Δπίηξνπνο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θύξηνο 

NilsMuižnieks, ζε δήισζε ηνπεμέθξαζε ηελ ιχπε ηνπ γηα ην θιείζηκν ησλ 

εθεκεξίδσλ Τα Νέα θαη Το Βήμα, ζρνιηάδνληαο πσο ε θαηάζηαζε απηή βιάπηεη 

ζνβαξά ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ ΜΜΔ θαη κεηψλεη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο. Ο Δπίηξνπνο θάιεζε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα πξνζηαηεχζεη 

θαιχηεξα ηελ πνιπθσλία ησλ ΜΜΔ θαη ηελ ειεπζεξία ηνπο, δηαζθαιίδνληαο 

παξάιιεια ηε ζέζπηζε λφκσλ θαη θαλνληζκψλ. 

ηηο 3 Μαξηίνπ 2017 ε Διιάδα ππέγξαςε ηα Πξσηόθνιια 15 θαη 16 ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Σν Πξσηφθνιιν 15 αθνξά ηελ 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ελψ ην Πξσηφθνιιν 16 παξέρεη ζηα 

Αλψηαηα Γηθαζηήξηα ησλ πςειψλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ππνβάιινπλ ζην ΔΓΓΑ αηηήκαηα γλσκνδνηήζεσλ ζε ζέκαηα αξρψλ, ζρεηηθά κε ηελ 

εξκελεία ή ηελ εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ε 

χκβαζε ή ηα πξσηφθνιια, ζην πιαίζην ππφζεζεο πνπ εθθξεκεί ελψπηψλ ηνπο. 

ηηο15 Μαξηίνπ 2017, εθδόζεθαλ ζηελ Αζήλα, ηα πξώηα Δπξσπατθά 

Γηαβαηήξηα Πξνζόλησλ γηα Πξόζθπγεο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ ζα βνεζήζεη ηνπο 

πξφζθπγεο πνπ έπξεπε λα εγθαηαιείςνπλ ηηο ρψξεο ηνπο, λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο ή λα εξγαζηνχλ. πλνιηθά 71 ππνςήθηνη έιαβαλ ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ην 

έηνο 2017. 

ηηο28 Μαξηίνπ 2017, ε Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο θπξία Ρέλα Γνύξνπ, έιαβε 

εύζεκαθαιήο πξαθηηθήοαπό ην Κνγθξέζν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο,ζην 

δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ 

Logistics.Σν Κέληξν ραξαθηεξίζηεθε σο Καιή Δπξσπατθή Πξαθηηθή, ελψ έγηλε 

ζαθήο αλαθνξά ζηελ εκπεηξία ηεο Αηηηθήο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ 

πιινγήο θαη Γηαλνκήο Δηδψλ Πξψηεο Αλάγθεο γηα ηνπο πξφζθπγεο/κεηαλάζηεο.  

ηηο26 Απξηιίνπ 2017, ε Πξόεδξνο ηνπ Κνγθξέζνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξώπεο θπξίαGudrunMosler-Törnström, ζπλαληήζεθε ζην ηξαζβνύξγν κε 

ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Πξνθόπε Παπιόπνπιν, φπνπ θαη ππελζχκηζε ηε 

ζεκαζία ηνπ ξφινπ ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ελφςεη ησλ δπζθνιηψλ 

πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε Διιάδα, ηνλίδνληαο «ηνλ νπζηψδε ξφιν ησλ πφιεσλ θαη 

ησλ πεξηνρψλ ζηελ ππνδνρή θαη ηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ, παξά ηα αλεπαξθή κέζα 

πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο».  

Σελ1
ε
 Μαΐνπ 2017, ηέζεθε ζε ηζρύ γηα ηελ Διιάδα ε ύκβαζε γηα ην έγθιεκα 

ζηνλ θπβεξλνρώξν (BudapestConventiononCybercrime - CET 185).  

ηηο4 Μαΐνπ 2017, νΔπίηξνπνο NilsMuižnieks, απέζηεηιε γξάκκα ζηελ 

Διιεληθή θπβέξλεζε εθθξάδνληαο αλεζπρία γηα λέεο αλαθνξέο 

θαθνκεηαρείξηζεο από Έιιελεο αζηπλνκηθνύο, πνπ θαηαδεηθλχνπλ ην καθξνρξφλην 
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θαη ζπζηεκαηηθφ πξφβιεκα ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο βίαο ζηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ, ην 

νπνίν απαηηεί απνθαζηζηηθή θαη ζπζηεκαηηθή δξάζε ηεο Διιάδαο. Ο Δπίηξνπνο δεηεί 

θαη ηελ έγθξηζε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, φπσο ε ζπζηεκαηηθή, αξρηθή θαη ζπλερήο 

εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ.    

ηηο 19 Μαΐνπ 2017, ε Διιάδα ππέγξαςε ηελ ύκβαζε ηνπ ηΔ, γηα ηα 

αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πνιηηηζηηθά αγαζά, γλσζηή σο ύκβαζε ηεο 

Λεπθσζίαο, παξνπζία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ηΔ θχξηνπ ThorbjørnJagland, 

ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηεο 127εο πλφδνπ ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ δηεζλνχο 

νξγαληζκνχ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Λεπθσζία.  

ηηο25 Μαΐνπ 2017, ε Πξόεδξνο ηνπ Κνγθξέζνπ θύξηα GudrunMosler-

Törnström, ζπλαληήζεθε ζηελ Αζήλα κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θ. 

Πξνθόπε Παπιόπνπιν, φπνπ έγηλε κηα επξεία αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα θαη ηνλ ξφιν ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ λεζησηηθψλ δήκσλ πνπ αλαιακβάλνπλ κεγάιν κέξνο ηεο επζχλεο γηα 

ηελ ππνδνρή ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ. Ζ Πξφεδξνο ηνπ Κνγθξέζνπ ζπκκεηείρε ζηε 

Γηεζλή Γηάζθεςε: «Αλζξώπηλε Αμηνπξέπεηα ζε πεξηόδνπο ζπγθξνύζεσλ θαη 

θξίζεσλ. Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα θαη Αλζξσπηζηηθό Γίθαην ζε ζηαπξνδξόκη», 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26-27 Μαΐνπ 2017 ζην Ναχπιην. 

Σελ1
ε
 Ηνπλίνπ 2017,ν Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο θύξηνο ηαύξνο Κνληνλήο 

επηζθέθζεθε ην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο θαη πξαγκαηνπνίεζε ζπλνκηιίεο κε ηνλ 

Γεληθό Γξακκαηέα θύξην ThorbjørnJagland θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Γεληθήο 

Γηεύζπλζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Κξάηνπο Γηθαίνπ. Ο θ. Κνληνλήο 

πεξηέγξαςε ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ γηα ηηο ζπλερηδφκελεο κεηαξξπζκίζεηο ζην 

Διιεληθφ δηθαζηηθφ ζχζηεκα θαη κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ ζρεδηάδεη ε Διιάδα γηα ηελ 

ππνδνκή ησλ ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ. ηνλ ηνκέα ηεο ελζσκάησζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ δηθαζηψλ θαη εηζαγγειέσλ, 

ν Τπνπξγφο πξφηεηλε ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα 

Δθπαίδεπζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ γηα ηνπο Ννκηθνχο Δπαγγεικαηίεο - 

«HELP».  

ηηο 23 Ηνπλίνπ 2017επηθπξψζεθε ε ύκβαζε ηεο Βαξζνβίαο ηεο 16εο Μαΐνπ 

2005 ηνπ ηΔ γηα ηε λνκηκνπνίεζε, αλίρλεπζε, θαηάζρεζε θαη δήκεπζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

Απφ ηηο30 Απγνύζηνπ έσο 2 επηεκβξίνπ 2017, ε Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Σξερνπζώλ Τπνζέζεσλ ηνπ Κνγθξέζνπ ηνπ ηΔ, θπξία GabrieleNeff, 

πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηελ Αζήλα, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Διιεληθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο. Παξνπζία ηεο ππεγξάθε, ζηηο 31 

Απγνχζηνπ 2017, απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ην Γήκν Νίθαηαο-Ρέληε ην 

ύκθσλν ησλ Πόιεσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ γηα ηελ πξόιεςε ηεο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο θαηά παηδηώλ. Σν χκθσλν είλαη έλα εξγαιείν πνπ αλαπηχρζεθε απφ 

ην Κνγθξέζν θαη παξέρεη έλαλ θαηάινγν πξαθηηθψλ δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ 
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πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ θηιηθέο πξνο ηα παηδηά 

ππεξεζίεο, γηα ηελ πξνζηαζία θαη απνθπγή έθζεζήο ηνπο ζε ζεμνπαιηθή βία.  

ηηο31 Απγνύζηνπ 2017, νΔπίηξνπνο NilsMuižnieks, ζε ζρφιηα πνπ έθαλε 

ζρεηηθά κε ηελ Οκνθνβία ζηελ Δπξψπε, έθαλε αλαθνξά ζηελ Διιάδα, θαιψληαο ηηο 

αξρέο λα ιάβνπλ γξήγνξα κέηξα ελαληίνλ ηεο αχμεζεο ησλ νκνθπινθηιηθψλ 

εγθιεκάησλ κίζνπο, επηζεκαίλνληαο κε αλεζπρία φηη νξηζκέλα πεξηζηαηηθά 

αθνξνχζαλ αθφκα θαη φξγαλα επηβνιήο ηνπ λφκνπ. 

ηηο 13 επηεκβξίνπ 2017 ζπδεηήζεθε ζηελ ηαθηηθή ζχλνδν Δπηηξνπήο 

Τπνπξγψλ ηΔ ε Έθζεζε Γξαζηεξηνηήησλ Δπηηξφπνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

θ. Muiznieks γηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2017. Αλαθνξηθά κε ζέκαηα ειιεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο πνπ θαηαγξάθεη ε ελ ιφγσ Έθζεζε, ζπγθξαηήζεθε ε δήισζε ηνπ 

Δπηηξφπνπ ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο γηα νκαδηθέο επαλαπξνσζήζεηο Σνχξθσλ 

αηηνχλησλ άζπιν αιιά θαη ην ζέκα ηεο θαθνκεηαρείξηζεο απφ κέιε ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

ηηο26 επηεκβξίνπ 2017,ε Δπηηξνπή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηελ 

Πξόιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο Απάλζξσπεο ή Σαπεηλσηηθήο 

Μεηαρείξηζεο ή Σηκσξίαο (CPT), δεκνζίεπζε ηελ Έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο 

επηζθέςεηο ηεο ζηελ Διιάδα ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Ηνύιην ηνπ 2016, κε ζρόιηα ηεο 

ειιεληθήο πιεπξάο. ηελ Έθζεζε εθθξάδνληαη αλεζπρίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηα 

«hotspots» ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, ελψείλαη ηδηαίηεξα επηθξηηηθή γηα ηελ 

ζπλερηδφκελε θξάηεζε ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ ζε θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη 

κε αλεπαξθή θξνληίδα. 

ηηο 29 επηεκβξίνπ 2017 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

δηάζθεςε πςεινύ επηπέδνπ γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο λνκνινγίαο θαη ηεο δηθαζηηθήο 

πξαθηηθήο, ε νπνία νξγαλψζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

πκβνχιην  ηεο Δπηθξάηεηαο. 

ηηο 16-18 Οθησβξίνπ 2017 θαηά ηελ 77
ε
 χλνδν ηεο Οινκέιεηαο εγθξίζεθε απφ 

ηε GRECO Έθζεζε πκκόξθσζεο γηα ηελ Διιάδα. Ζ Έθζεζε αμηνινγεί ηα κέηξα 

πνπ έιαβαλ νη ειιεληθέο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ 

ζηελ Έθζεζε ηνπ Σέηαξηνπ Κχθινπ Αμηνιφγεζεο. Με βάζε ηα επξήκαηα, ε Διιάδα 

έρεη εθαξκφζεη ηθαλνπνηεηηθά έμη απφ ηηο δεθαελλέα ζπζηάζεηο, ελψ ε πξφβιεςε 

ζηνλ Κψδηθα ελφο κεραληζκνχ επνπηείαο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ βνπιεπηή κε ηνπο 

θαλφλεο είλαη επίζεο ζεηηθή.Απφ ηηο ππφινηπεο, επηά έρνπλ πινπνηεζεί ελ κέξεη θαη 

έμη δελ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή.Όζνλ αθνξά ηνπο δηθαζηέο θαη ηνπο εηζαγγειείο 

απαηηείηαη πνιχ πην απνθαζηζηηθή δξάζε, θπξίσο ζε ηνκείο φπσο ε κέζνδνο επηινγήο 

ησλ αλψηαησλ δηθαζηψλ θαη εηζαγγειέσλ, νη δηθνλνκηθνί θαλφλεο πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ πεξαηηέξσ εγγπήζεηο θαηά ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο δηθαζηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ε έθδνζε ελφο ζπλφινπ ζαθψλ πξνηχπσλ επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαη αθεξαηφηεηαο, ε πεξηνδηθή ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

δηθαζηεξίσλ θαη ηεο εηζαγγειηθήο ππεξεζίαο θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη 



11 
 

εθαξκνγή ηεο ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο δηθαζηψλ θαη εηζαγγειέσλ ζε ζέκαηα 

αθεξαηφηεηαο. Αλ θαη νξηζκέλεο αλεζπρίεο ηεο GRECO δελ έρνπλ αληηκεησπηζηεί ζε 

κεγάιν βαζκφ, ε Έθζεζε θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ρακειφ επίπεδν 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζπζηάζεηο δελ είλαη "θαζνιηθά κε ηθαλνπνηεηηθφ". 

ηηο 18 Οθησβξίνπ 2017, ε νκάδα εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξώπεο θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ (GRETA), ζηελ πξώηε έθζεζή ηεο γηα 

ηελ Διιάδα επαίλεζε ηα ζεηηθά κέηξα πνπ έιαβαλ νη ειιεληθέο αξρέο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ, σζηόζν επηζεκαίλνληαη θαη νξηζκέλεο 

ειιείςεηο. Ζ έθζεζε ηεο GRETA ραηξεηίδεη ηελ πηνζέηεζε λνκνζεζίαο θαηά ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηε δεκηνπξγία ζπληνληζηηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ δνκψλ, ηελ 

παξνρή θαηάξηηζεο ζε ζρεηηθνχο επαγγεικαηίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο, σζηφζν ππνγξακκίδεη, ηελ απνπζία εζληθήο ζηξαηεγηθήο ή 

ζρεδίνπ δξάζεο θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, πξνηξέπνληαο ηηο ειιεληθέο αξρέο λα 

ιάβνπλ πεξαηηέξσ κέηξα γηα λα βειηηψζνπλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο 

γηα φιεο ηηο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο. αλαγλσξίδεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ ζηελ 

Διιάδα, θπξίσο κε ηε βειηίσζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ ελαξκφληζή ηεο κε 

ηηο δηεζλείο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο αιιά θαη κε ηε ζέζπηζε ηνπ Γξαθείνπ 

ηνπ Δζληθνχ Δηζεγεηή. Μεηαμχ ησλ αξλεηηθψλ παξαηεξήζεσλ, ζπγθαηαιέγεηαη ε 

έιιεηςε εζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο ελαληίνλ ηεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ. 

ηηο 19 Οθησβξίνπ 2017, ην Κέληξν Δκπεηξνγλσκνζύλεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξώπεο, μεθίλεζε ηελ πξώηε θάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ΡΔΒ, γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηαθάλεηαο θαη λνκηκφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηελ 

Διιάδα, κε εθπξφζσπνπο απφ ηελ Λάξηζα θαη ηελ θχξν, πξνθεηκέλνπ λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηα εξγαιεία ηνπ ηΔ γηα ηελ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ δηαθζνξάο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε.  

ηηο 14 Ννεκβξίνπ 2017 ε Διιάδα ζπκκεηείρε ζηελ έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο ύκβαζεο ηεο Ληζζαβώλαο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ ησλ πξνζθχγσλ ή ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηα 

θαηάζηαζε κε ηνπο πξφζθπγεο. Αλ θαη δελ απνηειεί κέξνο ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο, ε 

Διιάδα ζπκκεηείρε κάιινλ σο «ηηκώκελε ρώξα», θαζώο είλαη πξσηνπόξνο ζην 

πηινηηθό πξόγξακκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 

“EuropeanQualificationsPassportforRefugees”, ην νπνίν θαη παξνπζίαζε 

απνζπψληαο ηα εχζεκα. 

ηηο 29 Ννεκβξίνπ 2017 ζπδεηήζεθε ζηελ ηαθηηθή ζχλνδν Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ 

νΔ ε Έθζεζε Γξαζηεξηνηήησλ Δπηηξόπνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θ. 

Muiznieks γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2017. Αλαθνξηθά κε ζέκαηα ειιεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηα «ελδεκηθά» πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε 

ρψξα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ, θπξίσο ζηηο θαθέο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ζηα θέληξα ππνδνρήο (hotspots) ησλ λεζηψλ, ηελ καθξφρξνλε θξάηεζε 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, ηελ αζηπλνκηθή βία θαη ηελ αλεζπρεηηθή πξννπηηθή 
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δηαρείκαζεο ησλ 13.000 κεηαλαζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα λεζηά, δεδνκέλεο ηεο 

αχμεζεο ησλ αθίμεσλ. Γίλεηαη, επίζεο, γεληθή αλαθνξά ζε πεξηπηψζεηο λνκηθψλ 

δηψμεσλ ζε βάξνο αθηηβηζηψλ ΜΚΟ γηα δηεπθφιπλζε κεηαθίλεζεο παξάηππσλ 

κεηαλαζηψλ. 

ηηο 5-6 Γεθεκβξίνπ 2017ε Πξόεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, θα ηέιια Κπξηαθίδε, επηζθέθζεθε ηελ Διιάδα. Καηά 

ηηο επαθέο ηεο κε ηηο ειιεληθέο αξρέο, αλαγλψξηζε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ρψξαο καο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο καδηθήο εηζξνήο πξνζθχγσλ, κεηαλαζηψλ θαη αηηνχλησλ 

άζπιν, ελψ δελ παξέιεηςε λα αλαθεξζεί ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηα 

λεζηά, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε κεηαθνξάο πεξηζζφηεξνπ θφζκνπ ζηελ ειιεληθή 

επεηξσηηθή ρψξα θαη  άκεζεο δεκηνπξγίαο θαη εθηέιεζεο ελφο ζρεδίνπ γηα ηνλ 

ρεηκψλα. Ζ Πξφεδξνο πξνέβε ζε έθθιεζε αιιειεγγχεο πξνο ηελ Δπξψπε, ελψ γηα ην 

δήηεκα ησλ αζπλφδεπησλ επεπθήκεζε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηελ επεηξσηηθή 

δψλε γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ θαηαιπκάησλ θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ λεαξψλ 

αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Σέινο, ε Πξφεδξνο Κπξηαθίδε 

ζπλέζηεζε πνιηηηθή κεδεληθήο αλνρήο ζε ππνζέζεηο κίζνπο θαη ελζάξξπλε ηηο 

ειιεληθέο αξρέο λα ζπλερίζνπλ ζην ίδην «κνλνπάηη», αλαπηχζζνληαο παξάιιεια 

ζπλεξγαζία κε ΜΚΟ, κε ζθνπφ ηελ εδξαίσζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη 

θαηαλφεζεο κεηαμχ κειψλ δηαθνξεηηθψλ θνηλνηήησλ. 

Σν 2017 ππήξμαλ πέληε (5) θαηαγγειίεο εηο βάξνο ηεο ρψξαο καο ζηελ 

Γηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα πεξί αζθάιεηαο δεκνζηνγξάθσλ θαη πξνζηαζίαο 

δεκνζηνγξαθίαο, νη δχν εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζην αλψηαην επίπεδν παξαβίαζεο 

ησλ ΑΓ. 

Β. ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ ΔΝΧΠΗΟΝ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ 

ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

 Σελ 01.01.2018 εθθξεκνχζαλ 722 πξνζθπγέο θαηά ηεο Διιάδαο, έλαληη 698 

ζηηο 31.01.2017 θαη 784 ζηηο 01.10.2016. Οη πεξηζζφηεξεο αθνξνχλ ηελ παξαβίαζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο ζε απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία θαη ππέξβαζε ηνπ επιφγνπ ρξφλνπ ηεο 

δίθεο (πξφβιεκα «ζπζηεκηθφ», φπσο ην έρεη ραξαθηεξίζεη ην ΔΓΓΑ). Άιιεο 

αθνξνχλ: Παξάλνκε κεηαλάζηεπζε – Πξφζθπγεο – Άζπιν, Άζθεζε βίαο απφ φξγαλα 

σκάησλ Αζθαιείαο, ζπλζήθεο θξάηεζεο ζε θπιαθέο θαη ζε εγθαηαζηάζεηο 

Αζηπλνκίαο, εθπαίδεπζε παηδηψλ Ρνκά θαη κε ζπκκφξθσζε ζε απνθάζεηο εζληθψλ 

δηθαζηεξίσλ. Ζ ρψξα καο θαηαηάζζεηαη ζηε 16ε ζέζε (απφ 14ε ην 2015), κεηαμχ 

ησλ 47 θ-κ ηΔ απφ άπνςε εθθξεκψλ ζε βάξνο ηεο πξνζθπγψλ. 

 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ππνζέζεσλ πνπ θαηαλεκήζεθαλ ζε δηθαζηηθφ 

ζρεκαηηζκφ, αλέξρεηαη ζε 422 (απφ 337 ην 2016, 457 ην 2015, 585 ην 2014 θαη 728 

ην 2013), ελψ νη θηιηθνί δηαθαλνληζκνί έθηαζαλ ηνπο 115 (απφ 146 ην 2016).  

 Ζ Διιάδα, κε απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ ζηηο 30.03.2017, θαηαδηθάζηεθε ζηελ 

ππφζεζε ChowduryandOthers v. Greece (ππφζεζε θξανπινπαξαγσγψλ ζηελ 

Μαλσιάδα) γηα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 4.2 ηεο ΔΓΑ (Απαγφξεπζεηεο 
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αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο), θξίλνληαο φηη ην θξάηνο παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηελ εκπνξία αλζξψπσλ, λα πξνζηαηέςεη ηα ζχκαηα, λα 

δηεξεπλήζεη απνηειεζκαηηθά ηα δηαπξαρζέληα αδηθήκαηα θαη λα ηηκσξήζεη ηνπο 

ππεχζπλνπο. Δπηδηθάζηεθε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε ζπλνιηθνχ χςνπο 592.000 επξώ 

ζε νξηζκέλνπο εθ ησλ πξνζθεπγφλησλ. 

ΗV. Δμειίμεηο ζην πιαίζην ηνπ ΟΑΔ 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο αζθάιεηαο απφ ηνλ ΟΑΔ ζπκπεξηιακβάλεη ηξεηο 

δηαζηάζεηο: (α) πνιηηηθν-ζηξαηησηηθή, (β) νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή, θαη (γ) 

αλζξψπηλε. ε φηη αθνξά ηηο θπξηφηεξεο εμειίμεηο σο πξνο ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε 

(ηξίηε δηάζηαζε), εληφο ηνπ 2017, επί απζηξηαθήο Πξνεδξίαο ΟΑΔ, αλαθέξνληαη ηα 

εμήο: 

 Ζ εηήζηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οξγαληζκνχ νινθιεξψλεηαη, σο γλσζηφλ, κε 

ηελ θαη’ έηνο Τπνπξγηθή χλνδν, αξρέο Γεθεκβξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 7 

Γεθεκβξίνπ 2017 . Καηά ηελ 24
ε
 Τπνπξγηθή χλνδν ηνπ ΟΑΔ πνπ έιαβε ρψξα ζηελ 

Βηέλλε, δελ θαηέζηε δπλαηή ε Γεληθή Πνιηηηθή Γηαθήξπμε. Απφ πιεπξάο 

απνθάζεσλ/δηαθεξχμεσλ, ηα απνηειέζκαηα, κε πνζνηηθνχο φξνπο, ήηαλ 

πεξηνξηζκέλα. πγθξαηείηαη, θπξίσο, ε απνηπρία, γηα πνιινζηή θνξά, πηνζέηεζεο 

Πνιηηηθήο Γηαθήξπμεο, θεηκέλσλ ζηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε. Σα θείκελα πνπ 

πηνζεηήζεθαλ είλαη σο επί ην πιείζηνλ νξηδφληηαο θχζεο, (θπβεξλν-αζθάιεηα, 

θαηαπνιέκεζε εκπνξίαο αλζξψπσλ). Υξήζηκεο απνδείρζεθαλ θαη νη ζπδεηήζεηο 

(γεχκαηα εξγαζίαο) γηα ηνπο επηθεθαιήο ησλ αληηπξνζσπεηψλ, κε ζέκα ηελ απάληεζε 

ζηηο παγθφζκηεο απεηιέο ζηνλ ρψξν ηνπ ΟΑΔ, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 15 

παξάπιεπξεο εθδειψζεηο, κε επξεία θαη ελδηαθέξνπζα ζεκαηηθή, φπσο VERLT 

(ViolentExtremismandRadicalizationthatLeadtoTerrorism), θ.α.  

ρεηηθά κε ηελ 3
ε
 Γηάζηαζε. 

   - Σσέδιο απόθαζηρ με θέμα ηην ενίζσςζη ηυν πποζπαθειών καηαπολέμηζηρ ηηρ μη 

ανεκηικόηηηαρ και ηυν διακπίζευν με βάζη ηην θπηζκεία 

«EnhancingEffortstoCombatIntoleranceandDiscriminationBasedonReligiousGrounds

».  

   - Σσέδιο απόθαζηρ με θέμα ηην ζςνειζθοπά ηυν ελεύθεπυν και πλοςπαλιζηικών 

ΜΜΕ ζηην αζθάλεια και ηην ζςνεπγαζία ζηην πεπιοσή ΟΑΣΕ 

«ΤheContributionοfFreeandPluralisticMediato SecurityandCo-Operationin the OSCE 

Region».  

   - Σσέδιο απόθαζηρ με θέμα ηην διεςκόλςνζη ηηρ ανεξάπηηηηρ παπαηήπηζηρ καηά ηην 

άζκηζη ηος δικαιώμαηορ ελεςθεπίαρ ηυν ειπηνικών δημόζιυν ζςναθποίζευν 

«TheFacilitationofIndependentMonitoringoftheRealizationoftheRighttoFreedomofPea

cefulAssemblyintheOSCE Area» 

   - Κοινή δήλυζη 44 συπών για ηα ανθπώπινα δικαιώμαηα και ηιρ θεμελιώδειρ 

ελεςθεπίερ. 
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Απνθάζεηο πνπ άπηνληαη ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ. 

   - Απόθαζη με θέμα ηην ενηαηικοποίηζη ηυν πποζπαθειών για ηην αποηποπή ηηρ 

εμποπίαρ ανθπώπυν «StrengtheningEffortstoPreventTraffickinginHumanBeings»  

   - Απόθαζη ππυηοβοςλία ηυν ΗΠΑ, Λεςκοπυζίαρ και Ιηαλίαρ με θέμα ηην 

ενηαηικοποίηζη ηυν πποζπαθειών αποηποπήρ ηηρ εμποπίαρ και εκμεηάλλεςζηρ παιδιών 

«StrengtheningEffortstoCombatallFormsofChildTraffickingaswellasOtherSexualExpl

oitationofChildren».  

   - Σσέδιο απόθαζηρ για ηην ενίζσςζη ηυν πποζπαθειών ηος ΟΑΣΕ ζσεηικά με ηην 

αζθάλεια και ηην σπήζη ηυν ηεσνολογιών πληποθοπικήρ και επικοινυνίαρ 

(EnhancingOSCEEffortstoReducetheRisksofConflictStemmingfromtheUseofInformatio

nandCommunicationTechnologies).  

  - Σσέδιο απόθαζηρ με θέμα ηην ππόλητη και ηην καηαπολέμηζη ηηρ βίαρ καηά ηυν 

γςναικών «PreventingαndCombatingViolenceAgainstWomen».   

 ε φηη αθνξά ηηο εηήζηεο ζπλαληήζεηο αλζξψπηλεο δηάζηαζεο ηνπ ΟΑΔ εληφο 

ηνπ 2017, αλαθέξνληαη ηα εμήο:  

 Πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δηήζηα πλάληεζε Δθαξκνγήο Αλζξψπηλεο Γηάζηαζεο 

ΟΑΔ (HumanDimensionImplementationMeeting - HDIM), ζηε Βαξζνβία, ζηηο 11-

22.09.2017, θαηά ηελ νπνία ππήξμε πςειφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ, εθπξνζσπψληαο 

πιήζνο ζ-Κ, εηαίξνπο, ηα ζεζκηθά φξγαλα ηνπ ΟΑΔ, δηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη 

θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

Καηά ηηο δπν εβδνκάδεο πνπ θξάηεζε ε ζπλάληεζε, έγηλαλ ζπλεδξίεο νη 

νπνίεο επηθεληξψζεθαλ ζηα αθφινπζα ζέκαηα:  

- Διεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ειεπζέξηα ησλ ΜΜΔ θαη ηεο πιεξνθνξίαο 

- Διεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη 

- Δζληθνί ζεζκνί πξνάζπηζεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ξφινο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ  

- Γεκνθξαηία ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν 

- Γεκνθξαηηθέο εθινγέο 

- Γηαζθάιηζε ίζεο απφιαπζεο δηθαησκάησλ θαη ίζεο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή θαη 

δεκφζηα δσή 

- Διεπζεξία ηεο ζθέςεο, ζπλείδεζεο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ 

- Αληηκεηψπηζε ηνπ ξαηζηζκνχ, ηεο μελνθνβίαο θαη ησλ γεληθφηεξσλ δηαθξίζεσλ  

- Αληηκεηψπηζε ηνπ αληηζεκηηηζκνχ, ηεο κηζαιινδνμίαο θαη ζπλαθψλ δηαθξίζεσλ 
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- Αληηκεηψπηζε θαη πξφιεςε ελαληίνλ εγθιεκάησλ κίζνπο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΑΔ 

- Γηθαηψκαηα πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο 

- Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο Ρνκά θαη ηνπο ίληη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηνπ ΟΑΔ γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

Ρνκά θαη ίληη ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηελ κε 

δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε 

- Πξφιεςε ηνπ επηζεηηθνχ εζληθηζκνχ, ξαηζηζκνχ θαη ζνβηληζκνχ 

- Αληηκεηψπηζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

- Πξφζθπγεο θαη εθηνπηζκέλνη άλζξσπνη 

- Πξφιεςε βαζαληζηεξίσλ 

- Αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ην εξψηεκα ηεο θαηάξγεζεο ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο 

- Πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο  

- Γηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε 

- Αλεμαξηεζία ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο 

- Γεκνθξαηηθή λνκνζεζία 

- Οηθνλνκηθά, θνηλσληθά, θαη πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα, ζαλ απάληεζε ζηελ 

απμαλφκελε αληζφηεηα 

- Ηζφηεηα ζηηο επθαηξίεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

- Δθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηνπ ΟΑΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ 

- Πξφιεςε ηεο βίαο ελαληίνλ γπλαηθψλ θαη παηδηψλ 

- Διεχζεξε θπθινθνξία κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ    

- Μεηαλάζηεο εξγάηεο θαη ελζσκάησζε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ             

 Οη ηξεηο πκπιεξσκαηηθέο πλαληήζεηο Αλζξψπηλεο Γηάζηαζεο ηνπ ΟΑΔ 

γηα ην 2016 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Βηέλλε, κε ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

 Πξψηε πκπιεξσκαηηθή πλάληεζε Αλζξψπηλεο Γηάζηαζεο (22-

23.07.2017): Διεπζεξία ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ: ζέκαηα, επθαηξίεο θαη εηδηθέο 

πξνθιήζεηο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ αληηζεκηηηζκνχ θαη ηεο κηζαιινδνμίαο θαη ησλ 

δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ησλ ρξηζηηαλψλ, ησλ κνπζνπικάλσλ θαη ησλ κειψλ άιισλ 

ζξεζθεηψλ. 
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 Γεχηεξε πκπιεξσκαηηθή πλάληεζε Αλζξψπηλεο Γηάζηαζεο (2-3.11.2017):  

Ο ξφινο ησλ ειεχζεξσλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο 

αζθάιεηαο. 

               Σξίηε πκπιεξσκαηηθή πλάληεζε Αλζξψπηλεο Γηάζηαζεο (16-

17.11.2017): Πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε σο βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ.              

V. Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία (ΔΝΤ) 

 Καηά ην έηνο 2017, ε Δηδηθή Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ ΤΠΔΞ:  

- πλεξγάζζεθε ζηελά κε ηηο ζπλαξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, γηα ηελ νξηδφληηα θάιπςε, απφ 

ηε ζθνπηά ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ησλ ζεκάησλ πξνψζεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  

- πκκεηείρε ζηελ ππεξαζπηζηηθή νκάδα ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ελψπηνλ 

ηνπ Σκήκαηνο Δπξείαο χλζεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ (6.12.2017) ζηελ ππφζεζε MollaSaliθαηά Διιάδαο, ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο αξία ζε θιεξνλνκηθή ππφζεζε κέινπο ηεο Μνπζνπικαληθήο 

Μεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο. 

- πκκεηείρε ζηελ ειιεληθή αληηπξνζσπεία ζηε ζχλνδν Μαξηίνπ ηνπ 

πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ ΖΔ. 

- πλέηαμε ην επηθαηξνπνηεκέλν θείκελν Βαζηθψλ Πιεξνθνξηψλ 

(coredocument) πξνο ηα φξγαλα πξνζηαζίαο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη επηκειήζεθε ην ηειηθφ ζρέδην ηεο πεξηνδηθήο έθζεζεο πξνο ηελ 

Δπηηξνπή θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ ηεο νηθείαο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

- Έιαβε κέξνο ζε εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε Γεληθή Γξακκαηεία Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ κε ζέκα «Ζ Διιάδα ελψπηνλ ησλ Γηεζλψλ Οξγάλσλ Πξνζηαζίαο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ» (13.2.2017). 

- Δθπξνζψπεζε ηε Υψξα ζηηο εξγαζίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Δπηηξνπήο 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (CDDH) πνπ είλαη αξκφδηα 

γηα ηελ  αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ Α.Γ. θαη ηελ βειηίσζε ηνπ κεραληζκνχ 

ειέγρνπ ηεο ΔΓΑ, θαζψο θαη ζην Πξνεδξείν (Bureau) ηεο Γηεπζχλνπζαο Δπηηξνπήο, 

ζην νπνίν επαλεμειέγε ε Διιελίδα εθπξφζσπνο, κε ζεηεία πνπ ιήγεη ζηηο 

31.12.2019. εκεηψλεηαη φηη ην έξγν ηεο CDDHεπηθεληξψζεθε, θαηά ην 2017, ζε 

ζέκαηα φπσο: βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

ΔΓΑ, ε ζέζε ηεο ΔΓΑ ζηελ Δπξσπατθή θαη ηε δηεζλή έλλνκε ηάμε, ε πξνζηαζία 

ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη κεηαλάζηεπζε, κε έκθαζε 

ζηα ελαιιαθηηθά ηεο θξάηεζεο κέηξα ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο θαη ζρέζε ηεο κε άιια αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηδίσο ζε πνιηηηζηηθά 

πνηθηιφκνξθεο θνηλσλίεο, πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ ηεο θνηλσλίαο ησλ 
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πνιηηψλ, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηξνκνθξαηία, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη 

επηρεηξήζεηο,  αθξσηεξηαζκφο γελλεηηθψλ νξγάλσλ γπλαηθψλ θαη αλαγθαζηηθνί 

γάκνη, δηθαηψκαηα ησλ ειηθησκέλσλ, δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηαπηφηεηαο θχινπ. 

- Έιαβε κέξνο ζηηο εξγαζίεο ηεο πληαθηηθήο Οκάδαο γηα ηε Μεηαλάζηεπζε 

θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (CDDH-MIG), κε αληηθείκελν ηα ελαιιαθηηθά ηεο 

θξάηεζεο κέηξα ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο πληαθηηθήο Οκάδαο γηα ηα 

Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα (CDDH-SOC, ε νπνία εμέιεμε ηνλ Έιιελα εθπξφζσπν ζηε 

ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ) θαη ηεο πληαθηηθήο Οκάδαο γηα ηε ζέζε ηεο ΔΓΑ ζηελ 

Δπξσπατθή θαη ηε δηεζλή έλλνκε ηάμε (DH-SYSC-II, ε νπνία αλέζεζε ζηελ 

Διιελίδα εθπξφζσπν ηε κειέηε ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ ηεο ΔΓΑ θαη άιισλ δηεζλψλ 

ζπκβάζεσλ πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ).  

- Έιαβε κέξνο ζηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Ννκηθψλ πκβνχισλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (CAHDI) ε νπνία είλαη κεηαμχ άιισλ αξκφδηα γηα ηελ 

εμέηαζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε: α) ηα εζληθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ θπξψζεσλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ απφ ηε ζθνπηά ηδίσο ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ κέηξσλ απηψλ κε ηελ 

ΔΓΑ, β) ηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζε 

δεηήκαηα δεκνζίνπ δηεζλνχο δηθαίνπ (π.ρ. ζέκαηα αηηνχλησλ άζπιν, εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θιπ.) γ) ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ δίθαην (ΓΑΓ). 

εκεηψλεηαη φηη ε Διιελίδα εθπξφζσπνο ζηελ ελ ιφγσ Δπηηξνπή θιήζεθε ζην 

πιαίζην απηφ λα ζρνιηάζεη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηηο ππνζέζεηο «B.A.C. 

θαηά Διιάδαο» θαη «Chowdury θαη άιινη θαηά Διιάδαο».   

- πκκεηείρε ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε δηνξγάλσζε δηήκεξνπ ζπλεδξίνπ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεζλή 

Δπηηξνπή Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη ην Πάληεην Παλεπηζηήκην (Δπξσπατθφ Κέληξν 

Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη Αλζξσπηζηηθήο Γξάζεο), 

κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 40 ρξφλσλ απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ δχν Πξφζζεησλ 

Πξσηνθφιισλ ηνπ 1977 ζηηο πκβάζεηο ηεο Γελεχεο ηνπ 1949 γηα ην Γηεζλέο 

Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην. Σν πλέδξην απηφ, ζην νπνίν κεηείραλ ζηειέρε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΔΝΤ, θαη άιισλ Τπνπξγείσλ 

θαζψο θαη εθπξφζσπνη ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο ΓΔΔ, αλέδεημε ηνλ 

ελεξγφ ξφιν ηεο ρψξαο καο, ηφζν θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ελ 

ιφγσ Πξσηνθφιισλ, αιιά θαη δηαρξνληθά ζηηο δηεζλείο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη πξναγσγή ηνπ ζεβαζκνχ ζην ΓΑΓ.     

- Παξαθνινχζεζε ηηο επίζεκεο πλαληήζεηο Κξαηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηε Γελεχε, ππφ ηελ αηγίδα ηεο ΓΔΔ θαη ηεο Διβεηηθήο Κπβέξλεζεο, ζην πιαίζην 

ηεο δηαθπβεξλεηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην δηεζλέο 

αλζξσπηζηηθφ δίθαην, ζε εθαξκνγή ηεο νκψλπκεο Απφθαζεο αξηζ. 2 ηεο 32εο 

Γηάζθεςεο Δξπζξνχ ηαπξνχ, πνπ πηνζεηήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015.  
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- Παξαθνινχζεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ.  

- Δθπξνζψπεζε ηε Υψξα ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ γηα ην 

Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην (ΓΠΓ) (InternationalCriminalCourtSub-

areaoftheWorkingPartyonPublicInternationalLaw, COJUR - ICC), ε νπνία είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ζηήξημεο ηνπ ΓΠΓ απφ ηελ ΔΔ θαη ηα Κ-Μ 

ηεο, φπσο ε πνιηηηθή απηή εθθξάδεηαη απφ ηελ Απφθαζε 2011/168/ΚΔΠΠΑ ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην ηεο 21
εο

 Μαξηίνπ 2011 θαη ην 

ζπλαθέο ρέδην Γξάζεο πνπ πηνζεηήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011. Δπίζεο, ζπκκεηείρε, 

φπσο θάζε ρξφλν, ζηε 16
ε
 χλνδν ηεο πλέιεπζεο ησλ Κ-Μ ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ 

ΓΠΓ (Νέα Τφξθε, 4-14 Γεθεκβξίνπ 2017). 

- πκκεηείρε ζηε λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ θπξσηηθνχ λφκνπ 

ηνπ 16
νπ

 Πξσηνθφιινπ ζηελ ΔΓΑ ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ηεο γλσκνδνηηθήο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ  ΔΓΓΑ.  

- Έιαβε κέξνο ζηηο εξγαζίεο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηνπ Ραηζηζκνχ θαη 

ηεο Μηζαιινδνμίαο. 

- Έιαβε κέξνο ζηε πλάληεζε Δθαξκνγήο ηεο Αλζξψπηλεο Γηάζηαζεο ηνπ 

ΟΑΔ (Βαξζνβία, 11/09- 22/9/2017) γηα ζέκαηα κεηνλνηήησλ θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ 

ξαηζηζκνχ θαη ηεο κηζαιινδνμίαο. 

- πκκεηείρε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Τπνεπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ 

Μεηνλνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Ηζφηεηα θαη ηελ Απαγφξεπζε ησλ Γηαθξίζεσλ 

ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζρεηηθά κε ηε 

χκβαζε-πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ (Βνπθνπξέζηη, 

21.11.2017). 

- Σν Σκήκα Γηθαίνπ Δπξσπατθήο Έλσζεο έιαβε κέξνο ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. «Θεκειηψδε Γηθαηψκαηα, Γηθαηψκαηα ησλ Πνιηηψλ θαη 

Διεχζεξε Κπθινθνξία» (FREMP). 

VI. Γξάζεηο, έηνπο 2017, ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, Γξαθείν 

Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ ΤΠΔΞ 

Καηά ην έηνο 2017, θνηλνπνηήζεθαλ ζην Γξαθείν καο εθαηφλ ελελήληα έμη 

(196) αηνκηθέο πξνζθπγέο θαηά ηεο Διιάδαο ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ («Δ.Γ.Γ.Α.»), κε εληνιή γηα ην ρεηξηζκφ ηνπο.  

Οη ελ ιφγσ πξνζθπγέο εγείξνπλ θαηά πιεηνςεθία δεηήκαηα παξαβηάζεσλ ησλ 

άξζξσλ: α) 3 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ («Δ..Γ.Α.») 

ζρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε βαζαληζηεξίσλ, απάλζξσπεο θαη εμεπηειηζηηθήο 

κεηαρείξηζεο θξαηνπκέλσλ ζε θπιαθέο, αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα θαη ινηπά θέληξα 

θξάηεζεο αλά ηελ Διιάδα, β) 6 § 1 Δ..Γ.Α. ζρεηηθά κε ηελ ππέξβαζε ηνπ εχινγνπ 
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ρξφλνπ ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ησλ Πνιηηηθψλ, Πνηληθψλ, Γηνηθεηηθψλ 

Γηθαζηεξίσλ, θαζψο θαη ζηηο δίθεο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη γ) 13 Δ..Γ.Α. ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο 

πξνζθπγήο ελψπηνλ εζληθήο αξρήο γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο ππφ (α) θαη (β) 

παξαβηάζεηο.  

Πεξαηηέξσ, νη ινηπέο πξνζθπγέο εγείξνπλ δεηήκαηα παξαβηάζεσλ άιισλ 

άξζξσλ ηεο Δ..Γ.Α. (5, 6, 8, 14 Δ..Γ.Α. θαη 1 ηνπ 1
νπ

 Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ 

Δ..Γ.Α.).  

Απφ ηηο αλσηέξσ ππνζέζεηο ζα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε ηελ πξνζθπγή 

ππεθφνπ πξίαο, ρξηζηηαλνχ αξκεληθήο θαηαγσγήο, ν νπνίνο εηζήιζε παξάηππα ζηε 

ρψξα, κεηά ηελ Κνηλή Γήισζε Δ.Δ.-Σνπξθίαο θαη εθδφζεθε ζε βάξνο ηνπ απφθαζε 

απέιαζεο βάζεη δηαδηθαζίαο επαλεηζδνρήο ζηελ Σνπξθία, ελψ ν ίδηνο ππέβαιε αίηεζε 

αζχινπ, ε νπνία απνξξίθζεθε σο απαξάδεθηε, δηφηη θξίζεθε φηη ε Σνπξθία απνηειεί 

«αζθαιή ηξίηε ρψξα» γηα ηνλ πξνζθεχγνληα. Με ηελ πξνζθπγή γίλεηαη, κεηαμχ 

άιισλ, επίθιεζε παξαβίαζεο ηνπ άξζξνπ 3, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 13 ηεο 

Δ..Γ.Α., αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο αζχινπ πνπ ππέβαιε 

ν πξνζθεχγσλ θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Δ..Γ.Α., απηνηειψο, ζε ζρέζε κε ηελ 

επαλαπξνψζεζή ηνπ ζηελ Σνπξθία θαη ηνπ θηλδχλνπ λα ππνζηεί, θαηά ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπ, απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε, ελφςεη ησλ ζπλζεθψλ 

ππνδνρήο θαη θξάηεζεο ζηελ ελ ιφγσ ρψξα θαη εηδηθφηεξα, ελφςεη ηεο ζξεζθείαο 

ηνπ, ηεο θαηαγσγήο ηνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ. 

2. Σελ 6
ε
 Γεθεκβξίνπ 2017, κέιε ηνπ Γξαθείνπ καο παξαζηάζεθαλ, 

εθπξνζσπψληαο ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία, ελψπηνλ ηνπ Σκήκαηνο Μείδνλνο 

πλζέζεσο (GrandChamber) ηνπ Δ.Γ.Γ.Α., ζην νπνίν είρε νίθνζελ παξαπεκθζεί ε 

ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο Διιελίδαο πξνζθεχγνπζαο, κνπζνπικάλαο ηεο Θξάθεο, ε 

νπνία επηθαινχηαλ παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 6 παξ. 1 Δ..Γ.Α. (δίθαηε δίθε) θαη 1 ηνπ 

1
νπ

 Πξσηνθφιινπ Δ..Γ.Α. (δηθαίσκα ζεβαζκνχ πεξηνπζίαο), ιφγσ αθχξσζεο απφ ηα 

Διιεληθά Γηθαζηήξηα ηεο δηαζήθεο ηνπ Έιιελα κνπζνπικάλνπ ζπδχγνπ ηεο, δπλάκεη 

ηνπ ηεξνχ κνπζνπικαληθνχ λφκνπ (sharia). 

3.  Καηά ην έηνο 2017, δεκνζηεχζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ Διιάδα εθαηφλ ζαξάληα 

ηξεηο απνθάζεηο (θαηά πιεηνςεθία δηαγξάθνπλ ηηο πξνζθπγέο απφ ην πηλάθην ιφγσ 

θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ ή απνδνρήο κνλνκεξνχο δήισζεο ηεο Διιάδαο) επί 

πξνζθπγψλ πνπ ζηξέθνληαλ θαηά ηεο Διιάδαο
1
.  

Απφ ηηο απνθάζεηο, φπνπ ην Δ.Γ.Γ.Α. πξνέβε ζε εμέηαζε ησλ πξνζθπγψλ, 

αλαθέξνπκε σο πην ελδηαθέξνπζεο ηηο αθφινπζεο: 

α) Απφθαζε επί ηνπ παξαδεθηνχ (Decision) ηεο 24
εο

-1-2017 ζηελ ππφζεζε 

Καξαράιηνο (απαξάδεθηε πξνζθπγή σο πξνο παξαβίαζε άξζξνπ 1 Πξψηνπ 

Πξσηνθφιινπ Δ..Γ.Α.). 

                                                           
1
 Σα ζηνηρεία ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Δ.Γ.Γ.Α. 

http://hudoc.echr.coe.int. 
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Ο πξνζθεχγσλ, πξψελ γεληθφο δηεπζπληήο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ, 

ακθηζβεηνχζε, θαη’ επίθιεζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξψηνπ Πξσηνθφιινπ Δ..Γ.Α., ηε 

λνκηκφηεηα ηεο απηνδίθαηεο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 10 Ν. 3260/2004. Σν Γηθαζηήξην δέρζεθε φηη, ζχκθσλα θαη κε ηελ πάγηα 

λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε ηελ νπνία επζπγξακκίζηεθε ν Άξεηνο 

Πάγνο, νη γεληθνί δηεπζπληέο, φπσο ν πξνζθεχγσλ, είραλ ηελ ηδηφηεηα κεηαθιεηψλ 

αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο εθηφο ηεξαξρίαο πνπ δελ επηιέγνληαλ νχηε 

δηνξίδνληαλ απφ αλεμάξηεην φξγαλν θαη ε ζεηεία ηνπο κπνξνχζε λα ιήμεη πξφσξα κε 

λφκν. Καηά ζπλέπεηα, ν πξνζθεχγσλ, δεδνκέλεο ηεο ελ ιφγσ λνκνινγίαο, δελ είρε 

«λφκηκε πξνζδνθία» θηήζεο κειινληηθψλ πεξηνπζηαθψλ αγαζψλ (κηζζψλ θ.ιπ.) έσο 

ηε ιήμε ηεο 5εηνχο ζεηείαο ηνπ. 

β) Απφθαζε ηεο 30
εο

-3-2017 ζηελ ππφζεζε Chowdury θαη ινηπνί (παξαβίαζε 

άξζξνπ 4 παξ. 2 Δ..Γ.Α.) 

Mε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε έγηλε δεθηή ε απφ 27.04.2015 πξνζθπγή 42 

ππεθφσλ ηνπ Μπαγθιαληέο. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη έιαβε ρψξα ζε βάξνο ηνπο 

παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 ηεο Δ..Γ.Α., ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζηηθή ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα εμαζθαιίζεη κία πξαγκαηηθή έξεπλα θαη κία 

απνηειεζκαηηθή δηθαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

θαη ηελ αλαγθαζηηθή εξγαζία πνπ θαηαγγέιζεθε απφ ηνπο πξνζθεχγνληεο. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ αλσηέξσ απφθαζε θξίζεθε φηη, παξά ηελ χπαξμε θαηάιιεινπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ ζηελ Διιάδα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη 

ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο, ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνζθεπγφλησλ ην θξάηνο 

παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη ηηο ζεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ 

αλσηέξσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Δ..Γ.Α., ην Πξσηφθνιιν ηνπ Παιέξκν ηνπ 

2000, ηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (νΔ) ηεο 16
εο

 Μαΐνπ 2005 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηελ κε αξηζ. 2002/629/JAI απφθαζε-πιαίζην 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ Οδεγία 2011/36 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ πνπ ηελ αληηθαηέζηεζε, αιιά θαη ην άξζξν 323Α ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα. 

γ) Απφθαζε ηεο 29
εο

-6-2017 ζηελ ππφζεζε Κνζκάο θαη ινηπνί (παξαβίαζε 

άξζξνπ 1 Πξψηνπ Πξσηνθφιινπ Δ..Γ.Α.).  

Οηθνγέλεηα ηδησηψλ πξνζέθπγε ακθηζβεηψληαο, κε αθνξκή εκπξάγκαηε 

δηαθνξά κε ηεξά κνλή, θαη’ επίθιεζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξψηνπ Πξσηνθφιινπ 

Δ..Γ.Α., ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 14 θαη 6 παξ. 1 Δ..Γ.Α., ηελ απαγφξεπζε, δηα 

ηνπ άξζξνπ 21 λ.δ. 22.4/16.5.1926, λα αληηηαρζνχλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα εθ 

ρξεζηθηεζίαο πξν ηνπ 1915 επί κνλαζηεξηαθήο πεξηνπζίαο. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε, 

θαηά πιεηνςεθία, φηη ε επί ζεηξά εηψλ λνκή ηεο επίδηθεο έθηαζεο απφ ηνλ πξψην 

πξνζθεχγνληα εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο «πεξηνπζίαο» θαηά ην άξζξν 1 ηνπ Πξψηνπ 

Πξσηνθφιινπ, παξφηη ε εζληθή δίθε αθνξνχζε εκπξάγκαηε δηαθνξά ζην πιαίζην 

δηεθδηθεηηθήο αγσγήο ηεο ηεξάο κνλήο θαηά ηνπ πξψηνπ πξνζθεχγνληνο. χκθσλα κε 

ηελ θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηα εζληθά δηθαζηήξηα -δηθαηψλνληαο ηελ ηεξά κνλή θαη 
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απνξξίπηνληαο ηελ έλζηαζε θαηαρξεζηηθήο άζθεζεο δηθαηψκαηνο απηήο- φρη κφλνλ 

δελ έιαβαλ ππφςε ηίηινπο ηδηνθηεζίαο πνπ πξνζθφκηζε ν πξψηνο πξνζθεχγσλ, αιιά 

δελ έιαβαλ πεξαηηέξσ ππφςε φηη ε απφθαζή ηνπο ζπλεπαγφηαλ ηελ απψιεηα ηεο 

επηρείξεζεο εζηίαζεο ηνπ πξψηνπ πξνζθεχγνληνο, απφ ηελ νπνία βηνπνξηδφηαλ ν 

ίδηνο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ επί ζεηξά εηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ην 

Γηθαζηήξην, ν πξψηνο πξνζθεχγσλ δελ έπξεπε λα είρε ζηεξεζεί δηθαζηηθά έζησ ηε 

λνκή ηεο επίδηθεο έθηαζεο. 

δ) Απφθαζε ηεο 19
εο

-10-2017 ζηελ ππφζεζε Σζαιθηηδήοno 2 (κε παξαβίαζε 

άξζξνπ 6 παξ. 1 Δ..Γ.Α.) 

Με πξνεγνχκελε απφθαζή ηνπ επί πξνζθπγήο ηνπ ηδίνπ πξνζθεχγνληνο, ην 

Γηθαζηήξην είρε θξίλεη φηη ε άξλεζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα άξεη ηε βνπιεπηηθή αζπιία 

ηνπ βνπιεπηή Κ.Σ., θαηφπηλ ηεο αζθεζείζαο κήλπζεο θαη’ απηνχ απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα, παξαβίαζε ην άξζξν 6 παξ. 1 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζε δηθαζηήξην (απφθαζε ηεο 16
εο

-11-2006, αξ. πξνζθπγήο 11801/04). Δλ 

πξνθεηκέλσ, ε θαηαδίθε ηνπ πξνζθεχγνληνο απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην, θαηφπηλ 

αζθεζείζαο κήλπζεο ηνπ Κ.Σ. θαη’ απηνχ -ρσξίο αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη λα 

απνθαλζνχλ ηα πνηληθά δηθαζηήξηα επί ηεο κήλπζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο θαηά ηνπ 

Κ.Σ.- δελ ήηαλ αληίζεηε ζην άξζξν 6 παξ. 1 ηεο Δ..Γ.Α., δεδνκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ 

δίθε ππήξμε δίθαηε θαη ν πξνζθεχγσλ δελ ζηεξήζεθε ηνπ δηθαηψκαηνο ππεξάζπηζήο 

ηνπ. 

ε) Απφθαζε ηεο 16
εο

-11-2017 ζηελ ππφζεζε Σζαιηθίδεο θαη ινηπνί 

(παξαβίαζε άξζξνπ 2 Δ..Γ.Α. ππφ ηε δηαδηθαζηηθή ηνπ πηπρή). 

Με ηελ απφθαζε απηή ην Γηθαζηήξην, απνθαηλφκελν επί πξνζθπγήο πνπ 

άζθεζαλ νη ζπγγελείο ζαλφληνο, ν νπνίνο εξγαδφηαλ ζε εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο 

θαη βξέζεθε απαγρνληζκέλνο ζην δηακέξηζκά ηνπ, δηαπίζησζε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 

2 ηεο Δ..Γ.Α. (δηθαίσκα ζηε δσή), ππφ ηε δηαδηθαζηηθή ηνπ πηπρή, θξίλνληαο φηη δελ 

ππήξμε επαξθήο απνζαθήληζε ησλ ζπλζεθψλ ζαλάηνπ απηνχ απφ ηηο αξρέο. 

4.  Καηά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ λενεηζεξρφκελσλ πξνζθπγψλ ζε ππνζέζεηο 

παξαβηάζεσλ ησλ άξζξσλ 3, 6 § 1 θαη 13 Δ..Γ.Α., σο εθηέζεθαλ αλσηέξσ ππφ (1), 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ, θαηά πεξίπησζε, λνκνινγία ηνπ Δ.Γ.Γ.Α. θαη πξνο απνθπγή 

θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαηά ηεο ρψξαο, ε Διιάδα πξνέβε ζε ππνβνιή πξνο ην 

Δ.Γ.Γ.Α. αμηνζεκείσηνπ αξηζκνχ δειψζεσλ θηιηθψλ δηαθαλνληζκψλ (άξζξν 39 

Δ..Γ.Α.), ελ ζπλερεία δε απηψλ (ζηηο ιηγνζηέο πεξηπηψζεηο απφξξηςήο ηνπο απφ ηνπο 

πξνζθεχγνληεο), ζε ππνβνιή κνλνκεξψλ δειψζεσλ ελψπηνλ ηνπ Δ.Γ.Γ.Α (άξζξν 62
Α
 

ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ). Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία δηεθπεξαηψζεθε κεηά απφ ηελ έθδνζε 

ζρεηηθψλ Πξαθηηθψλ Σξηκειψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γξαθείνπ καο (άξζξα 5, 6 θαη 7 Ν. 

3086/2002). 

5. Καηά ην έηνο 2017, ην Γξαθείν καο ππέβαιε επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο θαη 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζηάδην ζπκκφξθσζεο ηεο εζσηεξηθήο έλλνκεο ηάμεο πξνο 

απνθάζεηο ηνπ Δ.Γ.Γ.Α, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηεο εθηέιεζεο απηψλ 
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απφ ηελ Δπηηξνπή Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη’ άξζξν 46 § 2 

Δ..Γ.Α., ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ πξφνδν θαη/ή νινθιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ 

ειέγρνπ. Καηφπηλ απηνχ, νινθιεξψζεθε επηηπρψο ε δηαδηθαζία ειέγρνπ εθαηφλ ελλέα 

(109) ππνζέζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο.  

6. Σέινο, κέιε ηνπ Γξαθείνπ καο ζπκκεηείραλ: α) ζηελ εηήζηα ζχλνδν ηνπ Δ.Γ.Γ.Α. 

πνπ έιαβε ρψξα ζην ηξαζβνχξγν ηελ 27
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2017, θαζψο θαη ζην 

εκηλάξην πνπ δηεμήρζε εθεί ηελ ίδηα κέξα κε ζέκα «Non-

refoulementasaprincipleofinternationallawandtheroleofthejudiciaryinitsimplementatio

n», β) ζηηο δχν (2) εηήζηεο ζπλφδνπο ηεο Δπηηξνπήο εηδηθψλ γηα ην ζχζηεκα ηεο 

Δ..Γ.Α. (DH-SYSC) πνπ έιαβαλ ρψξα ζην ηξαζβνχξγν απφ 10 έσο 12 Μαΐνπ 

2017 θαη απφ 9 έσο 10 Ννεκβξίνπ 2017 θαη γ) ζηε δεχηεξε ζχλνδν ηνπ 

DraftingGrouponRecommendation CM/Rec(2008)2 (DH-SYSC-REC) γηα ηελ ηαρεία 

εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δ.Γ.Γ.Α. ηεο Δπηηξνπήο εηδηθψλ γηα ην ζχζηεκα ηεο 

Δ..Γ.Α. (DH-SYSC) πνπ έιαβε ρψξα ζην ηξαζβνχξγν απφ 6 έσο 8 Μαξηίνπ 2017. 

7. Δπηζπλάπηεηαη ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο αλά θαηεγνξία δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Γξαθείνπ καο ζην πεδίν ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  

 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

Γ.Ν.. ΤΠ. ΔΞ. ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2017 

 

Α.  ΝΔΔ ΠΡΟΦΤΓΔ Δ.Γ.Γ.Α.: 196 

 

Β. ΑΠΟΦΑΔΗ Δ.Γ.Γ.Α.: 143 

 Β.1 ΚΑΣΑΓΗΚΑΣΗΚΔ:  36 

 Β.2 ΑΠΟΡΡΗΠΣΗΚΔ:    2 

 Β.3 ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΔ (DECISIONS):  24 

 Β.4 ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΟ ΠΗΝΑΚΗΟ (ιφγσ θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ:        81 

      ή κνλνκεξνχο δήισζεο) 

Γ. ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΧΝ ΣΟ Δ.Γ.Γ.Α.: 188 

 

Γ. ΠΑΡΑΣΑΔΗΔ HEARINGS GRAND CHAMBER Δ.Γ.Γ.Α.:    1 
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Δ. ΠΡΟΣΑΔΗ ΦΗΛΗΚΟΤ ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΠΡΟ Δ.Γ.Γ.Α.:  103 

 

Σ. ΜΟΝΟΜΔΡΔΗ ΓΖΛΧΔΗ ΠΡΟ Δ.Γ.Γ.Α.: 33 

 

Ε. ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Δ.Γ.Γ.Α. 

Ε1. ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ   

ΑΠΟΦΑΔΧΝ Δ.Γ.Γ.Α.: 25 

Ε2. ΑΠΟΦΑΔΗ/ΤΠΟΘΔΔΗ ΠΟΤ ΔΠΑΤΔ Ζ ΔΠΗΣΖΡΖΖ  

ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΠΟ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ:               109 

 

Ζ. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ/ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ:    4  

 

VII. Δμειίμεηο πνπ ζεκεηώζεθαλ ην 2017 ζην πεδίν ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ - Μεηαλάζηεπζε-Άζπιν 

1. Νομοθεηική δέζμη αζύλος 

Μέζα ζην 2016, ε Δπξ. Δπηηξνπή ππέβαιε ζην πκβνχιην θαη ην Δπξ. 

Κνηλνβνχιην δέζκε λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ελσζηαθήο 

λνκνζεζίαο πεξί αζχινπ. Οη λνκνζεηηθέο απηέο πξνηάζεηο αθνξνχλ: 1) ηηο 

δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο θαη αλάθιεζεο ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο 

(πξφηαζε Καλνληζκνχ πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ Οδεγία 2013/32/ΔΔ), 2) ηηο 

πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ σο δηθαηνχρσλ δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο (πξφηαζε Καλνληζκνχ πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ Οδεγία 2011/95/ΔΔ), 

3) ηηο ζπλζήθεο ππνδνρήο ησλ αηηνχλησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο (πξφηαζε Οδεγίαο πνπ 

ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ Οδεγία 2013/33/ΔΔ), 4) ηε ζέζπηζε θξηηεξίσλ θαη 

κεραληζκψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη ππεχζπλν λα εμεηάζεη 

κηα αίηεζε παξνρήο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (πξφηαζε Καλνληζκνχ «Γνπβιίλν IV» πνπ 

ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ Καλνληζκφ Δ.Δ. 604/2013), 5) ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο 

Τπεξεζίαο Αζχινπ (πξφηαζε Καλνληζκνχ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Καλ. 439/2010 

πνπ ηδξχεη ην EASO), 6) ηε ζέζπηζε ελφο ελσζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

επαλεγθαηάζηαζεο (resettlement) (πξφηαζε Καλνληζκνχ) θαη 7) ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 
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Καλνληζκνχ EURODAC (πξφηαζε Καλνληζκνχ πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ 

Καλνληζκφ Δ.Δ. 603/2013)
2
. 

Μεξηθή ζπκθσλία έρεη επέιζεη κεηαμχ πκβνπιίνπ θαη Δπξ. Κνηλνβνπιίνπ 

γηα ηνλ Καλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο γηα ην Άζπιν (λπλ EASO). Οη 

ηξίινγνη κε ην Δπξ. Κνηλνβνχιην ζπλερίδνληαη γηα ηνλ Καλνληζκφ Eurodac, ηνλ 

Καλνληζκφ γηα ηελ Αλαγλψξηζε, θαη κέζα ζην 2018 ζα μεθηλήζνπλ θαη γηα ηνλ 

Καλνληζκφ γηα ηελ Δπαλεγθαηάζηαζε θαη ηελ Οδεγία γηα ηηο πλζήθεο Τπνδνρήο. Ο 

Καλνληζκφο γηα ηηο Γηαδηθαζίεο ζπδεηήζεθε θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2017 ζηελ 

Οκάδα Δξγαζίαο «Άζπιν» ηνπ πκβνπιίνπ. Αληηζέησο, έρεη παγψζεη ε εμέηαζε θαη’ 

άξζξνλ ηνπ Καλ. Γνπβιίλνπ, ιφγσ ηεο εθθξεκφηεηαο ηνπ κεραληζκνχ 

αιιειεγγχεο/αλαθαηαλνκήο αηηνχλησλ άζπιν. Δληφο ηνπ 2018, ε βνπιγαξηθή 

πξνεδξία αλακέλεηαη λα θέξεη ηελ πξφηαζε ηνπ Καλ. Γνπβιίλν, κε ηξνπνπνηήζεηο, 

πξνο ζπδήηεζε ζηελ Οκάδα “StrategicCommitteeonImmigration, 

FrontiersandAsylum (SCIFA)” ζε ζρεκαηηζκφ «Φίινη ηεο Πξνεδξίαο».  

2. Εθαπμογή ηων αποθάζεων ηος Σςμβοςλίος για ηη μεηεγκαηάζηαζη 

Ζ θαηαλνκή αηηνχλησλ άζπιν εθαξκφδεηαη adhoc κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε αηηνχλησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο απφ Διιάδα θαη 

Ηηαιία (αξ. 1523/14.9.2015 θαη 1601/22.9.2015). Πξάγκαηη, ην άξζξν 78 ΛΔΔ, 

πξνβιέπεη φηη εθφζνλ έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε αληηκεησπίδνπλ επείγνπζα 

θαηάζηαζε, ιφγσ αηθλίδηαο εηζξνήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ην πκβνχιην κπνξεί λα 

εθδίδεη, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, πξνζσξηλά κέηξα ππέξ ηνπ ελ ιφγσ 

θξάηνπο κέινπο ή ησλ ελ ιφγσ θξαηψλ κειψλ. Σα ζρεηηθά κέηξα πνπ πξνηείλνληαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή πεξηιακβάλνπλ έλα πξνζσξηλφ ζχζηεκα θαηαλνκήο γηα ηα άηνκα 

πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί δίθαηε θαη ηζφξξνπε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηελ πξνζπάζεηα, ην νπνίν κεζνπξφζεζκα ζα 

αληηθαηαζηήζεη έλα ππνρξεσηηθφ θαη απηφκαηα ελεξγνπνηνχκελν ζχζηεκα 

κεηεγθαηάζηαζεο, γηα ηελ δίθαηε θαηαλνκή φζσλ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Έσο 

ηφηε ηα θξάηε πξέπεη λα επηδείμνπλ «αιιειεγγχε θαη λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο γηα λα βνεζήζνπλ ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε πξψηε γξακκή
3
. εκεηψλεηαη φηη ην 

πξφγξακκα πξνέβιεπε ηε κεηεγθαηάζηαζε κφλν αηηνχλησλ άζπιν πνπ αλήθνπλ ζε 

εζληθφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ην πνζνζηφ ησλ απνθάζεσλ γηα ρνξήγεζε δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο Eurostat 

αλέξρεηαη ζε 75% θαη πάλσ. 

Οξκψκελε απφ ην ζχζηεκα ηεο κεηεγθαηάζηαζεο, ε Δπξ. Δπηηξνπή πξνηείλεη 

ζηνλ ππφ εμέηαζε Καλ. Γνπβιίλν IV έλαλ δηνξζσηηθφ κεραληζκφ αλαθαηαλνκήο 

αηηνχλησλ άζπιν, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην θ-κ πθίζηαηαη δπζαλάινγε πίεζε. Ζ 

δηαζχλδεζε ηεο κεηεγθαηάζηαζεο κε ηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο επηβεβαηψζεθε θαη 

                                                           
2
 Βι. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_en.htm 

3
 Βι. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/background-

information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_en.htm
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απφ ην ΓΔΔ ζηελ απφθαζή ηνπ επί ηεο πξνζθπγήο αθπξψζεσο Οπγγαξία θαη 

ινβαθία θαηά πκβνπιίνπ
4
. Πξάγκαηη, ε ελ ιφγσ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε 

κεηεγθαηάζηαζε νπζηαζηηθά εηζήγαγε πξνζσξηλή παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 13 

Καλνληζκνχ Γνπβιίλνπ, ε πξψηε θνξά πνπ εηζάγεηαη κε θάπνην λνκηθφ θείκελν 

παξέθθιηζε απφ ηνλ Καλνληζκφ. Σν  ζεκείν απηφ  αλέδεημαλ ινβαθία θαη Οπγγαξία 

ζηελ πξνζθπγή αθπξψζεσο πνπ θαηέζεζαλ, ραξαθηεξίδνληάο ην παξάηππε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ, επηρείξεκα πνπ απέξξηςε ην Γηθαζηήξην θξίλνληαο φηη 

ε απφθαζε κεηεγθαηάζηαζεο ζπλάδεη κε ηηο αξρέο ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη 

αλαινγηθφηεηαο ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο πνπ αληηκεηψπηδαλ 

Διιάδα θαη Ηηαιία εθείλε ηελ επνρή. 

Ζ Διιάδα παξέκεηλε θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν έιεμε 

ηέιε επηεκβξίνπ 2017, ζηαζεξά πξνζεισκέλε ζηνλ ζεζκφ ηεο κεηεγθαηάζηαζεο. 

Μέρξη ηηο 31.12.2017, ε Τπεξεζία Αζχινπ θαηέγξαςε ζπλνιηθά 27.457 αηηήζεηο 

αζχινπ πνπ θαηαξρήλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηεγθαηάζηαζεο.Δμ απηψλ, πξνσζήζεθαλ πξνο άιια επξσπατθά θξάηε 24.103 

αηηήκαηα κεηεγθαηάζηαζεο, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ ινηπψλ αξρηθψλ θαηαγξαθψλ 

παξαπέκθζεθε ζηε δηαδηθαζία νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο ζηε βάζε ηεο χπαξμεο 

κειψλ νηθνγέλεηαο ζε άιια επξσπατθά θξάηε. Απνδεθηά έγηλαλ ηειηθψο 22.735 

αηηήκαηα, ελψ ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ κεηεγθαηαζηάζεσλ 

αλέξρεηαη ζε 21.726. 

3. Κοινή Δήλωζη Ε.Ε.-Τοςπκίαρ 

Δίλαη γλσζηφ φηη ην 2015-2016 ε Διιάδα, θαη θαη’ επέθηαζε θαη ε Δπξψπε, 

αληηκεηψπηζαλ άλεπ πξνεγνπκέλνπ απμεκέλεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πνπ 

θηλεηνπνίεζαλ ηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο. ην πιαίζην απηφ, ε Δ.Δ. δηεχξπλε ηηο 

επαθέο ηεο κε ηελ ηνπξθηθή πνιηηηθή εγεζία, νη νπνίεο θαηέιεμαλ ζηηο 18 Μαξηίνπ 

2016 ζηελ Κνηλή Γήισζε Δ.Δ.-Σνπξθίαο
5
.  

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Κνηλήο Γήισζεο, ηξεηο θαηεγνξίεο 

λεναθηρζέλησλ, δειαδή φζσλ εηζέξρνληαη κεηά ηηο 20/3/2016 απφ ηελ Σνπξθία ζηελ 

Διιάδα, ζα επηζηξέθνληαη πίζσ ζηελ Σνπξθία κε έμνδα ηεο Δ.Δ. Πξφθεηηαη γηα: α) 

                                                           
4
πλεθδηθαδφκελεο ππνζέζεηο C-643/15 θαη C-647/15, πξνζθπγέο αθπξψζεσο ινβαθίαο θαη 

Οπγγαξίαο, απνθ. ΓΔΔ 6/9/2017, παξ. 291. Όηαλ έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε αληηκεησπίδνπλ 

επείγνπζα θαηάζηαζε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 78, παξάγξαθνο 3, ΛΔΔ, ηα βάξε πνπ απνξξένπλ 

απφ ηα πξνζσξηλά κέηξα ηα νπνία ζεζπίδνληαη κε βάζε ηε δηάηαμε απηή ππέξ απηνχ ή απηψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ πξέπεη, θαη’ αξρήλ, λα θαηαλέκνληαη κεηαμχ φισλ ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ, ζχκθσλα 

κε ηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

θαζφζνλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 ΛΔΔ, ε αξρή απηή δηέπεη ηελ πνιηηηθή ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ αζχινπ, παξ. 292. Καηά ζπλέπεηα, ελ πξνθεηκέλσ, ε Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην νξζψο έθξηλαλ, 

θαηά ηελ έθδνζε ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο, φηη ε θαηαλνκή ησλ κεηεγθαζηζηακέλσλ αηηνχλησλ 

κεηαμχ φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηελ αξρή πνπ θαζηεξψλεη ην άξζξν 80 ΛΔΔ, απνηειεί 

νπζηψδεο ζηνηρείν ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ 

αξρή κλεκνλεχεηαη πνιιέο θνξέο ζηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε, κεηαμχ άιισλ ζηηο αηηηνινγηθέο 

ζθέςεηο 2, 16, 26 θαη 30 ηεο απνθάζεσο). 
5
 Βι. αλαθνηλσζέλ ηχπνπ ππ’ αξηζκ. 144/16 ηεο 18 Μαξηίνπ 2016 ηνπ Δπξ. πκβνπιίνπ 

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/3/40802210113_en.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/3/40802210113_en.pdf
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φζνπο δελ θάλνπλ αίηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα, β) φζσλ ε αίηεζε αζχινπ εμεηάδεηαη 

απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο θαη θξίλεηαη αβάζηκε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ 

απνξξίπηνληαη σο πξνδήισο αβάζηκεο θαη εληάζζνληαη ζηελ ηαρχξξπζκε 

δηαδηθαζία), γ) φζσλ ε αίηεζε αζχινπ εμεηάδεηαη απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο θαη 

θξίλεηαη απαξάδεθηε. ε αληάιιαγκα ε Δ.Δ. ζα δέρεηαη έλαλ χξν πξφζθπγα απφ ηελ 

Σνπξθία γηα θάζε χξν πξφζθπγα πνπ ζα επηζηξέθεηαη απφ ηελ Διιάδα ζηελ 

Σνπξθία, κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ 72.000, δηαδηθαζία πνπ ζα ιάβεη 

ρψξα κε ηε ζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο, ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ ππνινίπσλ 

θξαηψλ – κειψλ. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη, κεηαμχ άιισλ, ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

Σνπξθίαο έσο 6 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηε δεκηνπξγία Σακείνπ Πξνζθχγσλ, 

επηηάρπλζε ησλ ελεξγεηψλ ζην πιαίζην ηνπ Οδηθνχ Υάξηε γηα ηε απειεπζέξσζε 

ζεσξήζεσλ γηα ηνπο Σνχξθνπο ππεθφνπο, φπσο επίζεο θαη λα δνζεί δπλακηθή ζηελ 

εληαμηαθή δηαδηθαζία. Ζ Σνπξθία δεζκεχεηαη, επίζεο, λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα λα απνηξέπεη λέεο εηζφδνπο παξάηππσλ κεηαλαζηψλ απφ ηηο ρεξζαίεο ή 

ζαιάζζηεο νδνχο. Όια απηά ηα ζηάδηα ζα πξνρσξνχλ παξάιιεια, ελψ ζα ειέγρνληαη 

σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Πξνο ην ζθνπφ ηεο παξαθνινχζεζεο εθαξκνγήο ηεο Κνηλήο Γήισζεο
6
, ν 

Πξφεδξνο ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο έρεη νξίζεη πληνληζηή (ηνλ θ. M. Verwey), ελψ 

πεξηνδηθά εθπνλνχληαη εθζέζεηο γηα ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηεο. Μέρξη ζηηγκήο ε Δπξ. 

Δπηηξνπή έρεη ππνβάιεη επηά ζρεηηθέο εθζέζεηο. ηηο εθζέζεηο παξέρνληαη, κεηαμχ 

άιισλ, ζηνηρεία γηα ηηο επαλεηζδνρέο ζηελ Σνπξθία, ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ ηεο Δ.Δ. (EASO, Frontex), ηηο ζπλζήθεο ππνδνρήο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο αζχινπ ζηα hotspots, ηε δηαδηθαζία επαλεγθαηάζηαζεο απφ ηελ Σνπξθία 

ζηελ Δ.Δ. θιπ. 

Οη ειιεληθέο αξρέο κεξηκλνχλ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο Γήισζεο, 

δηαζθαιίδνληαο ηελ πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία αζχινπ θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

αμηνιφγεζε ησλ αηηεκάησλ. ηηο 22 επηεκβξίνπ 2017 εθδφζεθαλ νη απνθάζεηο ηεο 

Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ππ’ αξηζκ. 2347 θαη 2348/2017) επί 

αηηήζεσλ αθπξψζεσο πνπ είραλ ππνβάιεη δχν χξνη ππήθννη αηηνχληεο άζπιν, 

ακθηζβεηψληαο κεηαμχ άιισλ, ηηο δεπηεξνβάζκηεο απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ 

Πξνζθπγψλ πνπ είραλ απνξξίςεη ηα αηηήκαηά ηνπο σο απαξάδεθηα ζεσξψληαο ηελ 

Σνπξθία αζθαιή ηξίηε ρψξα γη’ απηνχο. Σν ηΔ απέξξηςε θαηά πιεηνςεθία ηηο 

αηηήζεηο, ηνλίδνληαο κεηαμχ άιισλ φηη ε Δπηηξνπή Πξνζθπγψλ νξζψο έθξηλε φηη ε 

Σνπξθία ζπληζηά αζθαιή ηξίηε ρψξα γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αηηνχληεο, θαζψο 

πιεξνχληαη ζην πξφζσπφ ηνπο ζσξεπηηθά ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 56 παξ. 1 Ν. 

4375/2016.   

4. Σύζηαζη ηηρ Εςπ. Επιηποπήρ για ηην επανέναπξη ηων μεηαθοπών «Δοςβλίνο» 

ηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016 πηνζεηήζεθε ζχζηαζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

γηα ηελ επαλεθθίλεζε ησλ κεηαθνξψλ Γνπβιίλνπ ζηαδηαθά γηα αηηνχληεο άζπιν πνπ 

                                                           
6
 Βι. αλαιπηηθά ζην ζρεηηθφ siteηεο Δπξ. Δπηηξνπήο http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-

3204_en.htm 
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δηέξρνληαη ηα ειιεληθά ζχλνξα απφ 15 Μαξηίνπ 2017 θαη εληεχζελ
7
. ηα σο άλσ 

πξφζσπα δελ εκπίπηνπλ νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη θαη νη αλήθνληεο ζε επάισηεο 

νκάδεο.  

ην πιαίζην ηεο σο άλσ ζχζηαζεο θαηαγξάθνληαη ηα βήκαηα θαη ηα κέηξα 

(λνκνζεηηθά θαη άιια) πνπ έρνπλ ιεθζεί έσο ζήκεξα απφ ηελ ρψξα καο αλαθνξηθά 

κε ηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ππνδνρήο ησλ πξνζθχγσλ θαη ηελ πξφζβαζε ζηε 

δηαδηθαζία αζχινπ. Πξνο ηνχην, ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ ζχζηαζε, ε ρψξα καο ζα 

πξέπεη λα πξνβεί ζε ιήςε ζεηξάο πεξαηηέξσ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλζήθεο 

ππνδνρήο ησλ αηηνχλησλ, ηελ πξφζβαζε ζηελ δηαδηθαζία αζχινπ (πξψηνο θαη 

δεχηεξνο βαζκφο) ηελ παξνρή δσξεάλ λνκηθήο ζπλδξνκήο, ηελ κεηαρείξηζε ησλ 

αζπλφδεπησλ παηδηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη, παξά ηελ defacto αλαζηνιή ησλ κεηαθνξψλ «Γνπβιίλν» 

κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ MSS/Βελγίος και Ελλάδαρ ηνπ ΔπξΓΓΑ θαη 

N.S./SecretaryofStatefortheHomeDepartmentηνπ ΓΔΔ, ηα θξάηε κέιε είλαη ειεχζεξα 

λα απεπζχλνπλ αηηήκαηα αλάιεςεο επζχλεο πξνο ηελ Διιάδα. Τπάξρεη πάληα ην 

ελδερφκελν νη αηηνχληεο λα πξνζβάινπλ ηελ απφθαζε πεξί επηζηξνθήο ηνπο ζηελ 

Διιάδα ζηα εζληθά δηθαζηήξηα θαη, πηζαλφλ, λα επηηχρνπλ ηελ απαγφξεπζε 

κεηαθνξάο ηνπο ζηελ ρψξα καο, κε ην ζθεπηηθφ φηη εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη 

ζπζηεκηθέο ειιείςεηο, εηδηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ ε επηηήξεζε ηεο δέζκεο απνθάζεσλ 

MSS/Βελγίος και Ελλάδαρ, Rahimi/Ελλάδαρ θιπ. δελ έρεη αθφκε θιείζεη ζηελ 

Δπηηξνπή Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Δίλαη ζαθέο φηη ζε πεξίπησζε 

καδηθψλ κεηαθνξψλ, νη δνκέο θηινμελίαο θαη ην ζχζηεκα αζχινπ ζα επηβαξπλζνχλ 

ζεκαληηθά. 

5. Παγκόζμια Σύμθωνα για ηη Μεηανάζηεςζη και ηοςρ Ππόζθςγερ 

Καηά ηελ χλνδν Κνξπθήο ησλ ΖΔ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ  (19.9.2016), πηνζεηήζεθε Πνιηηηθή Γηαθήξπμε (NewYorkDeclaration) θαη δχν 

Παξαξηήκαηα απηήο. Σν πξψην Παξάξηεκα, ππφ ηνλ ηίηιν 

“ComprehensiveRefugeeResponseFramework”, πξνβιέπεη ηελ πηνζέηεζε ελφο 

Παγθνζκίνπ πκθψλνπ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ην 2018. Σν δεχηεξν Παξάξηεκα κε 

ηίηιν “Towards a GlobalCompactforsafe, orderlyandregularmigration” πξνβιέπεη ηε 

ζχγθιεζε δηεζλνχο πλφδνπ γηα ηε κεηαλάζηεπζε, ην 2018, ζηελ Νέα Τφξθε θαη ηελ 

ζπλαθφινπζε πηνζέηεζε απφ ηελ Γ/ΖΔ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Παγθφζκηνπ 

πκθψλνπ γηα ηε λφκηκε κεηαλάζηεπζε.  

Καηά  ηελ ζπλάληεζε ζην PuertoVallarta ηνπ Μεμηθνχ, ζηηο 4-6 Γεθεκβξίνπ 

2017 (ην Μεμηθφ καδί κε ηελ Διβεηία έρνπλ αλαιάβεη ξφιν ζπληνληζηή ησλ 

ζπδεηήζεσλ ηνπ ΠΜ), έγηλε απνινγηζκφο ησλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζηηγκήο ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν (Μφληκνη Αληηπξφζσπνη) ζηε 

Γελεχε, Ν. Τφξθε θαη Βηέλλε γηα ην Παγθφζκην χκθσλν. Έμη ζπλνιηθά ζεκαηηθέο 

                                                           
7
C(2016) 8525 final “Commission Recommendation of 8.12.2016 addressed to the Member States on 

the resumption of transfers to Greece under Regulation (EU) No. 604/2013”. 
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δηαβνπιεχζεηο έιαβαλ ρψξα εληφο ηνπ 2017 πνπ αθνξνχλ ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, εξγαζία θαη εκβάζκαηα, ππνδνρή, επαλεηζδνρή θαη επηζηξνθέο, 

κεηαλάζηεπζε θαη αλάπηπμε, αλζξσπνγελείο θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη θιηκαηηθή 

αιιαγή, παξάλνκε κεηαλάζηεπζε θαη εκπνξεία αλζξψπσλ. 

Αληίζηνηρα, φζνλ αθνξά ζηε δηεμαγσγή ησλ ζεκαηηθψλ ζπδεηήζεσλ (Γελεχε) 

γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ θαηξηθνχ πκθψλνπ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ήδε απφ ηνλ Ηνχιην 

έσο θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2017, ηα θξάηε κέιε εθιήζεζαλ λα ππνβάινπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο σο πξνο ην πνηεο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αληηκεηψπηζεο 

ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ κεγάιεο θιίκαθαο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην 

Παγθφζκην χκθσλν γηα ηνπο Πξφζθπγεο.  

 Ήδε σο πξνο απηφ, ε Ύπαηε Αξκνζηεία έρεη ηνπνζεηεζεί δηα ζπγθεθξηκέλνπ 

“Οδηθνχ Υάξηε”, επηζεκαίλνληαο φηη ζα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν αιιειεγγχεο 

θαη επηκεξηζκνχ ηεο επζχλεο κε ρψξεο πνπ δηαρεηξίδνληαη πξνζθπγηθέο ξνέο, ψζηε λα 

κελ ππάξρεη εμάξηεζε απφ ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα. Θεσξεί φηη ζηφρνο ηνπ ζα 

πξέπεη λα  είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ψζηε νη ρψξεο πνπ ππνδέρνληαη, έζησ 

θαη πξνζσξηλά, ηνπο πξφζθπγεο λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ζε απηνχο, πξφζβαζε 

ζηελ εθπαίδεπζε, ζε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ζηελ αγνξά εξγαζίαο. χκθσλα κε ηνλ 

αλσηέξσ Οδηθφ Υάξηε ηεο UNHCR, ηα θχξηα ζέκαηα πνπ ζα επηδηψμεη ην θαηξηθφ 

χκθσλν  γηα ηνπο Πξφζθπγεο λα  δηαρεηξηζζεί είλαη ηα εμήο: α) λα πεξηνξίζεη ηελ 

πίεζε απφ ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο, β) λα εληζρχζεη ηελ απηάξθεηα 

(resilience) ησλ πξνζθχγσλ κε ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο λα απνηεινχλ παξαγσγηθά 

κέιε ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο, γ) λα ζπκβάιεη ζηελ δηεπθφιπλζε δηαρείξηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ κε ηελ ζπλδξνκή ηξίησλ ρσξψλ (επαλεγθαηαζηάζεηο, νηθνγελεηαθέο 

επαλελψζεηο), θαη κε ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ζα επηδησρζεί πξνζέγγηζε πνπ λα ελεξγνπνηεί ην 

ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, ήηνη πέξα απφ ηνπο θνξείο παξνρήο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, 

αλαπηπμηαθνχο θνξείο, ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

VIII. ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟΤ ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ 

ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΝΘΡΧΠΧΝ (Γ.ΔΘ.ΔΗ) 

Σν Γ.ΔΘ.ΔΗ είλαη αξκφδην γηα ηελ εθπφλεζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζην επίπεδν 

ηεο πξφιεςεο, ηεο θαηαζηνιήο θαη δίσμεο ησλ δξαζηψλ, αιιά θαη ηεο πξνζηαζίαο 

θαη αξσγήο ησλ ζπκάησλ. Δθπξνζσπεί ηε ρψξα ζην Γίθηπν Δζληθψλ Δηζεγεηψλ ηεο 

Δ.Δ. θαη ζε δηεζλείο Οξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δεηήκαηα 

θαηαπνιέκεζεο ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ (ΟΑΔ/ηΔ/ΟΖΔ) θαη είλαη ππεχζπλν γηα 

ηε ζχληαμε εζληθψλ εθζέζεσλ θαη εξσηεκαηνινγίσλ πξνο ηνπο αλσηέξσ 

νξγαληζκνχο, ελψ κεξηκλά επίζεο θαη γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα εθζέζεηο ηξίησλ 

ρσξψλ, φπσο ε εηήζηα έθζεζε “TraffickinginPersons (TIP) Report ηνπ 

StateDepartment”. Σν Γξαθείν ζπκκεηέρεη, επίζεο, σο ζπλεξγαδφκελνο εηαίξνο ζε 

επξσπατθά θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα πνπ πξνάγνπλ ηελ απνζηνιή ηνπ ζηελ 

πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ. 
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πλεξγαζίεο 

-   Toλ  Απξίιην ηνπ 2017, ε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Γ.ΔΘ.ΔΗ., ζπλέζηεζε Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ κε κέιε λνκηθνχο, 

 αθαδεκατθνχο, Αζηπλνκία, ΜΚΟ, κε ζηφρν ηε κειέηε ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ πνξλεία θαη ηελ εμέηαζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο 

(νπεδηθφ κνληέιν, πνηληθνπνίεζε ηνπ πειάηε) κε ζθνπφ ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ 

εθαξκνγήο ηνπο ζηελ Διιάδα. ηηο ζπλεδξηάζεηο  πνπ αθνινχζεζαλ, ην ΓΔΘΔΗ 

παξνπζίαζε ζηελ ΟΓΔ ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζρεηηθά. 

- Σνλ Οθηψβξην 2017, ην ΓΔΘΔΗ ππέγξαςε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ην 

SiracusaInternationalInstituteforCriminalJusticeandHumanRights.  

- Σνλ Μάην 2017, ππεγξάθε Πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε αλάκεζα ζην Τπ. 

Δμσηεξηθψλ-ΓΔΘΔΗ θαη ην Τπ. Δξγαζίαο- ΔΚΚΑ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο κε 

ηίηιν «Γξάζεηο Δζληθνχ Δηζεγεηή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ» 

(Δπξσπατθφ Σακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, 2014 - 2020/Σνκέαο Αζηπλνκηθήο 

πλεξγαζίαο, Δηδηθφο ηφρνο «Πξφιεςε θαη Καηαπνιέκεζε ηεο 

Δγθιεκαηηθφηεηαο´“). ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ Γξάζεο εληάζζεηαη ην Έξγν 

«Δζληθφο πληνληζηηθφο Μεραληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Θπκάησλ Δκπνξίαο 

Αλζξψπσλ». Σν κλεκφλην ζπλεξγαζίαο έρεη σο αληηθείκελν ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, κε ζηφρν ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ. 

- ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ελίζρπζεο θαη δηεχξπλζεο ηνπ δηθηχνπ θνξέσλ πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ΔΜΑ,  ην ΓΔΘΔΗ μεθίλεζε επαθέο κε Γηνηθήζεηο ΤΠΔ, 

ΔΠΔ, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη Μ.Κ.Ο, εμαζθαιίδνληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ 

Δζληθφ Μεραληζκφ Αλαθνξάο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη παξαπνκπή Θπκάησλ 

Δκπνξίαο Αλζξψπσλ.  

πκκεηνρή Γ.ΔΘ.ΔΗ. ζε ζπλεδξηάζεηο Βνπιήο, Γηεζλή ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο. 

 

- Παξαθνινχζεζε θαη παξνπζίαζε  ελεκεξσηηθψλ εηζεγήζεσλ επί ζεκάησλ 

Δκπνξίαο Αλζξψπσλ, απφ ηνλ Δζληθφ Δηζεγεηή θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ζηηο  5  

ζπλεδξηάζεηο ηεο Τπνεπηηξνπήο ηεο Βνπιήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ. 

 

- πκκεηνρή Δζληθνχ Δηζεγεηή ζην Γηεζλέο Φφξνπκ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ 

θαη ηεο Δθθιεζίαο ηεο Αγγιίαο, κε ζέκα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο χγρξνλεο Γνπιείαο 

(«SinsbeforeourEyes: Α ForumonModernSlavery», Κσλ/πνιε, 7 Φεβξνπαξίνπ 2017). 

 

- πκκεηνρή ηνπ Δζληθνχ Δηζεγεηή, σο νκηιεηή,  ζε πλέδξην κε ηίηιν «Ζ 

ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Δκπνξίαο 
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Αλζξψπσλ» (ThePublic-PrivatePartnershipintheFightAgainstHumanTrafficking), πνπ 

δηνξγάλσζε ην Γξαθείν ηεο Δηδηθήο Δθπξνζψπνπ ΟΑΔ (Μφζρα, Ηνχιηνο 2017). 

- πκκεηνρή ηνπ Δζληθνχ Δηζεγεηή, σο νκηιεηή ζε εκεξίδα ηνπ 

JohnsHopkinsSchoolofAdvancedInternationalStudies, κε ζέκα 

´AddressingModernDaySlavery: Thehumansecurityperspective´, Μπνιφληα. 

 

- πκκεηνρή ηεο Δκπεηξνγλψκνλα θαο Μαξίαο Βεξβεξίδνπ,  ζηηο εξγαζίεο ηεο 

ηαθηηθήο πλάληεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δζληθψλ Δηζεγεηψλ/πληνληζηψλ 

Καηαπνιέκεζεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ (Βξπμέιιεο, Ηνχληνο 2017). 

 

- πκκεηνρή ηεο επηζηεκνληθήο ζπκβνχινπ ΓΔΘΔΗ θαοΚνξίλαο Υαηδεληθνιάνπ 

ζηηο εξγαζίεο ηεο ηαθηηθήο πλάληεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δζληθψλ 

Δηζεγεηψλ/πληνληζηψλ θαηαπνιέκεζεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ (Βξπμέιιεο, 

Γεθέκβξηνο 2017). 

 

- πκκεηνρή Δζληθνχ Δηζεγεηή, σο keynotespeaker,   ζηε Μεζνγεηαθή Γηάζθεςε ηνπ 

Ο.Α..Δ,  πνπ δηνξγαλψζεθε απν ηελ Ηηαιηθή Πξνεδξία κε ζέκα: «Μεγάιεο 

κεηαλαζηεπηηθέο θαη πξνζθπγηθέο ξνέο ζηε Μεζφγεην. Πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο». 

(Παιέξκν, Οθηψβξηνο 2017). 

-  πκκεηνρή  Δζληθνχ Δηζεγεηή, σο νκηιεηή, ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγαλψζεθε απφ 

ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θαη ηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ, κε ζέκα ηνλ 

εληνπηζκφ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο  

αεξνδξνκηθήο θνηλφηεηαο ζηελ θαηαπνιέκεζε Δκπνξίαο Αλζξψπσλ. Ζ εκεξίδα 

εζηίαζε ζηελ αλαγλψξηζε ελδείμεσλ δπλεηηθψλ ζπκάησλ θαη ηελ κεηαβίβαζε 

πιεξνθνξηψλ ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο (Μάηνο 2017). 

- πκκεηνρή επηζηεκνληθήο ζπκβνχινπ ΓΔΘΔΗ θαοΚνξίλαο Υαηδεληθνιάνπ ζε 

ζπλάληεζε ODHIR/OSCE κε ζέκα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπ ΟΑΔ γηα 

ηνπο εζληθνχο κεραληζκνχο αλαθνξάο (Βαξζνβία, Γεθέκβξηνο 2017). 

-  πκκεηνρή επηζηεκνληθήο ζπκβνχινπ ΓΔΘΔΗ θαοΚνξίλαο Υαηδεληθνιάνπ ζε 

ζπλέδξην  ηεο ΜΚΟ Symbiosis  ζε ζπλεξγαζία κε Ννξβεγηθή Πξεζβεία ζηελ Κχπξν 

κε ζέκα  'GendermigrationandtraffickinginEurope' , επηέκβξηνο 2017. 

- πκκεηνρή  ΓΔΘΔΗ ζε Δπηηξνπέο Δξγαζίαο ηνπ Κέληξνπ πληνληζκνχ γηα ζέκαηα 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

 

πλδηνξγάλσζε εκεξίδσλ / εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ 

 

  -Σν Γξαθείν, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πνιηηηζηηθή πιαηθφξκα «ειculture», 
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ζπλδηνξγάλσζε, γηα ηξίηε ζπλερή  ρξνληά, ην πνιπζεκαηηθφ Φεζηηβάι 

«BreaktheChain», (1-2.12.2017), κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνχ ζε ζέκαηα Δκπνξίαο Αλζξψπσλ θαη εηδηθφηεξα, ην 2017, ηελ εκπνξία 

αλζξψπσλ γηα εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε.  Σν Φεζηηβάι, πξντφλ επξείαο ζπλεξγαζίαο 

θνξέσλ κε ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Γ.ΔΘ.ΔΗ., απνηειεί έλα παξάδεηγκα θαιήο  

πξαθηηθήο ζηε ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ/πνιηηηζηηθνχ ηνκέα γηα ηελ 

πξφιεςε ηνπ θαηλoκέλνπ. ην πιαίζην απηφ επηζεκαίλνληαη ζπλεληεχμεηο θαη 

ζπκκεηνρή ζε ηειενπηηθέο ζπδεηήζεηο,  ηνπ Δζληθνχ Δηζεγεηή κε ζηφρν  ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ην θαηλφκελν ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ  ζηελ Διιάδα θαη ηηο πξνζπάζεηεο θαηαπνιέκεζήο ηoπ. 

 

- πλεξγαζία κε ηελ Βξεηαληθή Πξεζβεία ζηελ Αζήλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε  

δηεκεξίδαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ,  κε ηε ζπκκεηνρή 

ζπλαξκφδησλ θνξέσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Ζλ. Βαζηιείνπ, ζε εμεηδηθεπκέλα πεδία 

ηεο πξφιεςεο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ θαη ηεο δίσμεο ηνπ εγθιήκαηνο ηεο 

Δκπνξίαο Αλζξψπσλ (Ννέκβξηνο 2017). 

 

-   πλδηνξγάλσζεζεκηλαξίνπκεηίηιν “Working together Against Trafficking in 

Human Beings  κεην Global Center for women and justice, Vanguard University 

θαηηηοΜΚΟ Bridges θαη Salvation Army (Ηνχληνο 2017) 

 

- πλδηνξγάλσζε κε UNODC  δχν εμεηδηθεπκέλσλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ επί 

ζεκάησλ Δκπνξίαο Αλζξψπσλ  γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ , 

δηάξθεηαο δχν εκεξψλ έθαζην, ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε. Σα ζεκηλάξηα 

παξαθνινχζεζαλ επηρεηξεζηαθά ζηειέρε θαη επαγγεικαηίεο πξψηεο γξακκήο, θαη 

ζπλαξκφδηνη θξαηηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Δ.Μ.Α. (ζηειέρε ΔΛ.Α., 

δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, επηζεσξεηέο εξγαζίαο,  ζηειέρε Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη 

Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο). 

- πλδηνξγάλσζε, κε ην ΔΚΚΑ, ην followupmeeting ηνπ 34νπEU 

RegionalTaskForceMeeting, γηα ζπδήηεζε πεξί εληνπηζκνχ ζπκάησλ εκπνξίαο ζηα 

hotspots, ζπκπεξίιεςεο ελεκέξσζεο γηα εκπνξία αλζξψπσλ ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχλ EU Agencies γηα αμησκαηνχρνπο ζηα Ζotspots θ.ά. 

 (Οθηψβξηνο 2017). 

 

πλεηζθνξέο Γ.ΔΘ.ΔΗ. ζε εξσηεκαηνιόγηα, αθαδεκατθέο έξεπλεο, 

γλσκνδνηήζεηο. 

 

- Σν Γξαθείν, σο Δζληθή πληνληζηηθή Αξρή, ζπλέηαμε θαη πξνψζεζε απαληήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ ειιεληθή anti-trafficking λνκνζεζία, πνιηηηθή θαη πξαθηηθή ζε κηα 
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ζεηξά εξσηεκαηνινγίσλ  πνπ απέζηεηιαλ θνξείο, φπσο Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο, 

ΟΖΔ θηι. 

  

- πλέηαμεεηζεγήζεηογηα:  Steering Committee for Human Rights (CDDH),  UNODC  

Global Report on Trafficking in Persons 2018,  CAT , ΔΜΝΒulletin θ.α. 

 

- πλέηαμε ηελ 2ε Δζληθή Έθζεζε (ProgressReport) γηα ηηο εμειημεηο ζηνλ ηνκέα 

θαηαπνιέκεζεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ ζηελ Διιάδα θαηά ηε δηεηία 2015-2016,ε νπνία 

απεζηάιε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 

- πλέβαιε ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο Έθζεζεο GRETA, κε ηελ 

ππνβνιή ζρνιίσλ θαη πξνζζεθψλ, πνπ ζπγθέληξσζε  απφ ζπλαξκφδηνπο θνξείο, ζην 

αξρηθφ ζρέδην ηεο Έθζεζεο 

 

 

 

 


