
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όροφος), 106 74 Αθήνα. Τηλ: 210-7233221-2, 210-7233216, 

Fax: 210 7233217. E-mail: info@nchr.gr 

 

Παρατηρήσεις ε�ί της α�ό 26.10.2001 Τέταρτης Περιοδικής 

Έκθεσης του Ελληνικού Υ�ουργείου ∆ικαιοσύνης �ρος την 

Ε�ιτρο�ή των Ηνωµένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων 

(UNCAT), σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν. 1782/1988∗∗∗∗ 

 

 

Μετά α=ό ανάγνωση της 4ης Περιοδικής ΄Εκθεσης =ρος την UNCAT 

του Υ=ουργείου ∆ικαιοσύνης καθώς και της 4ης ΄Εκθεσης =ρος την UNCAT 

του Υ=ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, διατυ=ώνουµε τις εξής =αρατηρήσεις: 

Εισαγωγικά =αρατηρούµε ότι και οι δύο Εκθέσεις =ροβαίνουν σε 

µακρές αναφορές ισχυουσών διατάξεων α=ό τις ο=οίες µερικές =ρόσφατες 

α=οτελούν =ράγµατι =ρόοδο τόσο στο =εδίο αρµοδιότητας του Υ=ουργείου 

∆ικαιοσύνης όσο και στο =εδίο αρµοδιότητας του Υ=ουργείου ∆ηµόσιας 

Τάξης. Κατά τα λοι=ά, υστερούν και οι δύο Εκθέσεις ως =ρος την 

=ληροφόρηση για την εφαρµογή στην =ράξη των =ερισσότερων διατάξεων. 

΄Οχι σ=άνια δίνουν µια εικόνα µε χαρακτηρισµούς α=όλυτους (=χ α=όλυτος 

σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώ=ου α=ό τους Αστυνοµικούς), ή 

=ατριωτικούς (=χ =αρ. 2 Μέρους Α της ΄Εκθεσης του Υ=ουργείου ∆ηµόσιας 

Τάξης), =ου δεν αντα=οκρίνονται στην =ραγµατικότητα όχι µόνο την 

ελληνική αλλά όλων των χωρών. Ειδικά για την ΄Εκθεση του Υ=ουργείου 

∆ηµόσιας Τάξης =αρατηρούµε ε=ίσης την εσφαλµένη αναφορά στο κεφάλαιο 

Α (δ) της ΄Εκθεσης στην Εθνική Ε=ιτρο=ή για τα ∆ικαιώµατα του 

Ανθρώ=ου. Στην =ραγµατικότητα µόνο τέσσερις µη κυβερνητικές 

οργανώσεις αντι=ροσω=εύονται σε αυτήν, τα δε λοι=ά µέλη της ορίσθηκαν 

α=ό τους εξής φορείς: ειδική Κοινοβουλευτική Ε=ιτρο=ή Θεσµών και 

                                                 

∗ Συντάκτες: Αλίκη Γιωτο=ούλου-Μαραγκο=ούλου, Πρόεδρος της ΕΕ∆Α, Νίκος 

Σιταρό=ουλος, Ε=ιστηµονικός Συνεργάτης της ΕΕ∆Α. 
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∆ιαφάνειας, ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ, αναγνωρισµένα κόµµατα κατά τον Κανονισµό 

της Βουλής, Συµβούλιο της Ε=ικρατείας, ΄Αρειο Πάγο, Συνήγορο του 

Πολίτη, Αρχή Προστασίας του Ατόµου α=ό την Ε=εξεργασία ∆εδοµένων 

Προσω=ικού Χαρακτήρα, Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Εθνική 

Ε=ιτρο=ή Βιοηθικής, Υ=ουργεία Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Α=οκέντρωσης, Εξωτερικών, ∆ικαιοσύνης, ∆ηµόσιας Τάξης, Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 

Τύ=ου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, τρία Πανε=ιστήµια µε Τοµείς 

∆ηµοσίου ∆ικαίου ή ∆ηµοσίου ∆ιεθνούς ∆ικαίου και τον ∆ικηγορικό 

Σύλλογο Αθηνών. 

Παρακάτω έ=ονται ειδικές =αρατηρήσεις: 

Ι. Η Εθνική Ε=ιτρο=ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ=ου δηµοσίευσε 

=ρόσφατα ολοκληρωµένη έκθεση, µε =αρατηρήσεις και =ροτάσεις, για τις 

συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα1  =ου εστάλη στα αρµόδια Υ=ουργεία. 

ΙΙ. Σχετικά µε την =εριγραφή των ‘νέων νοµοθετικών µέτρων-νέων 

εξελίξεων’ (σελ. 1-4 της α=ό 26.10.2001 ΄Εκθεσης του Υ=ουργείου 

∆ικαιοσύνης), η Εθνική Ε=ιτρο=ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ=ου εφιστά 

την =ροσοχή του Υ=ουργείου ∆ικαιοσύνης στην =ρακτική εφαρµογή των 

νέων θετικών, κατ’ αρχήν, διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν. 

2776/1999). Είναι σκό=ιµο, ε=οµένως, να διευκρινιστεί στην ανωτέρω 

΄Εκθεση ο τρό=ος µε τον ο=οίο έχουν έως σήµερα τεθεί σε εφαρµογή οι 

σχετικές διατάξεις του Ν. 2776/1999 και οι =ρακτικές ε=ι=τώσεις του στις 

συνθήκες κράτησης, δεδοµένων των =ρόσφατων (2001) σχετικών 

καταδικαστικών για την Ελλάδα α=οφάσεων του Ευρω=αϊκού ∆ικαστηρίου 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώ=ου στις υ=οθέσεις Dougoz2 και Peers.3 

ΙΙΙ. Σχετικά µε τα ‘θέµατα =ου τίθενται µε την αδηµοσίευτη έκδοση 

της Ε=ιτρο=ής της 8.5.2001’ (σελ. 4-7 της ανωτέρω ΄Εκθεσης), η Εθνική 

Ε=ιτρο=ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ=ου (ΕΕ∆Α) ε=αναλαµβάνει τις 

κυριότερες =ροτάσεις της =ου =εριέχονται στην =ροαναφερθείσα ΄Εκθεσή 

της για τις συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα: 

                                                 

1 Η ΄Εκθεση δηµοσιεύθηκε στην Ποινική ∆ικαιοσύνη 10/2001, σελ. 1058-1063. 

2 Α=όφαση του Ε∆∆Α της 06.03.2001. 

3 Α=όφαση του Ε∆∆Α της 19.04.2001. 



 3 

1. Οι αρµόδιες ελληνικές Αρχές οφείλουν να συµµορφωθούν =λήρως 

=ρος τις συστάσεις των αρµόδιων διεθνών και ευρω=αϊκών οργάνων =ου 

αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών κράτησης στη χώρα µας. 

2. Οι αρµόδιες ελληνικές Αρχές οφείλουν να τηρούν =ιστά τις 

=ροθεσµίες υ=οβολής των =εριοδικών εκθέσεων στο αρµόδιο διεθνές όργανο 

(Ε=ιτρο=ή κατά των Βασανιστηρίων, ΕκΒ), σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση 

του ΟΗΕ =ου έχει ε=ικυρώσει η Ελλάδα. 

3. ΄Οσον αφορά στη συνεργασία των αρµόδιων ελληνικών αρχών µε 

την Ε=ιτρο=ή του Συµβουλίου της Ευρώ=ης για την Πρόληψη των 

Βασανιστηρίων και την ΕκΒ, είναι αναγκαία η καθιέρωση ενός 

α=οτελεσµατικού διυ=ουργικού συντονισµού, ώστε να υ=άρχει =λήρης και 

σαφής =αρουσίαση της εικόνας της ελληνικής =ραγµατικότητας στα όργανα 

αυτά. 

4. Είναι αναγκαίο να =ροχωρήσουν άµεσα οι εργασίες δηµιουργίας 

νέων κτιρίων κράτησης, τηρώντας α=όλυτα τα σχετικά διεθνή και 

ευρω=αϊκά =ρότυ=α. 

5. Η ΕΕ∆Α τονίζει την ανάγκη αυστηρού διαχωρισµού µεταξύ των 

ανήλικων και ενήλικων κρατουµένων. 

6. Είναι αναγκαίο να υ=άρξει ενίσχυση και συνεχής εκ=αίδευση 

ολόκληρου του =ροσω=ικού του Υ=ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης =ου είναι 

υ=εύθυνο για τη κράτηση =ροσώ=ων στην Ελλάδα σε όλους ανεξαιρέτως 

τους χώρους κράτησης. 

7. Προτείνεται η άµεση ενεργο=οίηση του άρθρου 48 του Ν. 

2910/2001 (ΦΕΚ Α’ 91) =ερί αλλοδα=ών, σύµφωνα µε το ο=οίο ιδρύονται 

ειδικοί χώροι κράτησης αλλοδα=ών υ=ό διοικητική α=έλαση, =ου 

λειτουργούν µε ευθύνη της Περιφέρειας και φυλάσσονται α=ό την 

Ελληνική Αστυνοµία. 

8. Πρέ=ει να υ=άρξει νέα νοµοθετική ρύθµιση έτσι ώστε οι αιτήσεις 

ασύλου =ροσώ=ων υ=ό κράτηση να εξετάζονται κατά =ροτεραιότητα α=ό τη 

∆ιοίκηση, ό=ως έχει ήδη =ροτείνει η ΕΕ∆Α στις =αρατηρήσεις της ε=ί του 

σχεδίου του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α’ 91). 
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9. Η ΕΕ∆Α συµφωνεί µε τις γνωµοδοτήσεις των Εισαγγελέων Εφετών 

και Αρείου Πάγου για την κράτηση αλλοδα=ών, µετά την έκτιση της =οινής, 

εφόσον δεν είναι εφικτή η α=έλαση, σε ειδικά καταστήµατα κράτησης ή 

φυλακής και καλεί τις δικαστικές αρχές να δώσουν την =ροσήκουσα 

συνέχεια. 

10. Η ΕΕ∆Α συµφωνεί µε τις ε=ισηµάνσεις του Συνηγόρου του 

Πολίτη για τον εύλογο χρόνο κράτησης του υ=ό α=έλαση αλλοδα=ού και 

καλεί τις αρµόδιες δικαστικές και άλλες αρχές να δώσουν την =ροσήκουσα 

συνέχεια. 

11. Η ΕΕ∆Α θεωρεί =ροφανή την ανάγκη κατάστρωσης σχεδίου 

τακτικής όσο και έκτακτης συνεργασίας των αστυνοµικών τµηµάτων µε το 

=λησιέστερο στους χώρους κράτησης δηµόσιο νοσοκοµείο, δεδοµένης της 

σηµαντικής α=ουσίας ιατρικού και =αρα-ιατρικού =ροσω=ικού α=ό τους 

χώρους κράτησης. 

΄Οσον αφορά στην α=ό 25.10.2001 ε=ισυνα=τόµενη 4η Περιοδική 

΄Εκθεση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας (∆ιεύθυνση Αλλοδα=ών) 

=ρος την Ε=ιτρο=ή των Ηνωµένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων, η 

Εθνική Ε=ιτρο=ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ=ου ε=ισηµαίνει τα εξής: 

Ι. Η Ελληνική Αστυνοµία οφείλει να συνεχίσει µε συνέ=εια τον 

αυστηρό έλεγχο όλων των =ερι=τώσεων αιτιάσεων σε βάρος αστυνοµικών για 

κακοµεταχείριση-κακο=οίηση =ολιτών (σελ. 6-7 της ΄Εκθεσης της ΕΛΑΣ). 

ΙΙ. Κρίνεται σκό=ιµο να διευκρινιστεί, στη σελ. 8 της ΄Εκθεσης της 

ΕΛΑΣ, εάν τα α=ό 24.10.2000 εκτυ=ωθέντα =ληροφοριακά φυλλάδια για τα 

δικαιώµατα των κρατουµένων και υ=ό α=έλαση αλλοδα=ών αναρτήθηκαν σε 

εµφανή σηµεία των χώρων κράτησης αλλοδα=ών, ό=ως =ροβλέ=ει η σχετική 

διαταγή της ∆/νσης Οργάνωσης του ΑΕΑ, και έχουν στην =ράξη 

χρησιµο=οιηθεί α=ό τους κρατουµένους. 

ΙΙΙ. Σχετικά µε τον διορισµό συνηγόρου σε =ερί=τωση οικονοµικής 

αδυναµίας του κρατουµένου (σελ. 8 της ΄Εκθεσης της ΕΛΑΣ), η Εθνική 

Ε=ιτρο=ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ=ου δηµοσίευσε =ρόσφατα έκθεση 

για τον θεσµό της νοµικής συνδροµής στην Ελλάδα, µε =αρατηρήσεις και 

=ροτάσεις για την =ροσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας και =ράξης στις 
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σχετικές ευρω=αϊκές Αρχές.4 Η Εθνική Ε=ιτρο=ή ε=αναλαµβάνει τις 

κυριότερες σχετικές =ροτάσεις της =ου =εριέχονται στην =ροαναφερθείσα 

΄Εκθεσή της και =ου αφορούν κυρίως στο έργο του Υ=ουργείου 

∆ικαιοσύνης: 

(α) Νοµική συνδροµή =ρέ=ει να είναι διαθέσιµη α=ό το Κράτος σε 

όλα τα ά=ορα άτοµα χωρίς καµιά διάκριση. 

(β) Ιδιαίτερη =ροσοχή είναι σκό=ιµο να δοθεί στη νοµική συνδροµή 

και =ροστασία α=όρων αλλοδα=ών µεταναστών, αιτούντων άσυλο και 

=ροσφύγων, λόγω του ιδιαίτερα ευάλωτου, κοινωνικά, χαρακτήρα των 

ατόµων αυτών αλλά και των =ρόσφατων σχετικών καταδικαστικών για την 

Ελλάδα α=οφάσεων του Ευρω=αϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώ=ου. 

(γ) Νοµική συνδροµή στα ανωτέρω άτοµα =ρέ=ει κατ’ αρχήν να 

=αρέχεται ενώ=ιον όλων των δικαστηρίων (=ολιτικών, =οινικών και 

διοικητικών). 

(δ) Νοµική συνδροµή =ρέ=ει κατ’ αρχήν να =αρέχεται αναφορικά µε 

όλες τις διαδικασίες (συµβουλευτικές, =ροδικαστικές και δικαστικές) ό=ου η 

=αροχή έννοµης =ροστασίας είναι α=αραίτητη για την ορθή α=ονοµή 

δικαιοσύνης και την α=οτελεσµατική λειτουργία του σύγχρονου Κράτους 

∆ικαίου. 

(ε) Ειδικά στις διαδικασίες ενώ=ιον των στρατιωτικών δικαστηρίων, 

θα =ρέ=ει να υ=άρξει συνεργασία των Υ=ουργείων Εθνικής ΄Αµυνας και 

∆ικαιοσύνης για την =αροχή α=οτελεσµατικής νοµικής συνδροµής στους 

ά=ορους διαδίκους. 

(στ) Προς α=οφυγή κατάχρησης του θεσµού της νοµικής συνδροµής 

θεωρείται σκό=ιµο να καθιερωθεί το κριτήριο της κατ’ αρχήν βασιµότητας 

των =ροσφυγών των αιτούντων (screening), ό=ως συµβαίνει σε διάφορα 

κράτη της Ευρω=αϊκής Ένωσης ό=ου η =αροχή νοµικής συνδροµής 

εξαρτάται α=ό το αν η σχετική =ροσφυγή έχει εύλογες ή βάσιµες 

=ιθανότητες ε=ιτυχίας. 

                                                 

4 Η ΄Εκθεση δηµοσιεύθηκε στο Νοµικό Βήµα , 2001, σελ. 1597-1604. 
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(ζ) ΄Οσον αφορά στις υ=οθέσεις =αραβίασης του Ν. 927/1979 «Περί 

κολασµού  ράξεων ή ενεργειών α οσκο ουσών εις φυλετικάς διακρίσεις», 

ό=ως τρο=ο=οιήθηκε µε το Ν. 1419/1984, διατυ=ώθηκαν δύο α=όψεις στην 

Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α: Κατά την =ρώτη ά=οψη το κριτήριο της κατ’ αρχήν 

βασιµότητας δεν θα =ρέ=ει να εφαρµόζεται εδώ δεδοµένου ότι =ρόκειται για 

ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία ατόµων, καθώς και διότι ο ανωτέρω νόµος δεν 

έχει =οτέ εφαρµοστεί έως σήµερα, κυρίως λόγω δυσκολιών σε σχέση µε την 

=αροχή νοµικής συνδροµής. Κατά τη δεύτερη ά=οψη, δεν υφίσταται ανάγκη 

διαφορο=οίησης. 

(η) Ο αναχρονιστικός όρος της αµοιβαιότητας του άρθρου 195 =αρ. 1 

ΚΠολ∆ =ρέ=ει να α=αλειφθεί, σύµφωνα µε τις ε=ιταγές του σύγχρονου 

δικαίου ανθρω=ίνων δικαιωµάτων. 

(θ) Το Υ=ουργείο ∆ικαιοσύνης σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 

∆ικηγορικούς Συλλόγους είναι σκό=ιµο να λάβει τα αναγκαία µέτρα για την 

εξάλειψη της υφιστάµενης σοβαρής δυσλειτουργίας του αυτε=άγγελτου 

διορισµού συνηγόρου α=ό τα =οινικά δικαστήρια. 

(ι) Είναι σκό=ιµο, τέλος, να καθιερωθούν α=ό το Υ=ουργείο 

∆ικαιοσύνης, σε στενή συνεργασία µε τους αρµόδιους ∆ικηγορικούς 

Συλλόγους, βάσεις δεδοµένων στις ο=οίες να καταγράφεται η ειδίκευση των 

δικηγόρων =ου είναι =ρόθυµοι να =αράσχουν νοµική συνδροµή, για την 

άρτια και α=οτελεσµατική λειτουργία του θεσµού. 

ΙV. Σχετικά µε την εκ=αίδευση των αστυνοµικών σε σχέση µε τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώ=ου (σελ. 9 της ΄Εκθεσης της ΕΛΑΣ), το ∆’ Τµήµα της 

Εθνικής Ε=ιτρο=ής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ=ου (Τµήµα Προώθησης 

των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ=ου) είχε µε το α=ό 26.03.2001 έγγραφό του 

στον Υ=ουργό ∆ηµόσιας Τάξης ε=ιστήσει την =ροσοχή του Υ=ουργείου 

∆ηµόσιας Τάξης στην ιδιαίτερη σηµασία καθιέρωσης ειδικής διδακτικής 

µονάδας στις Σχολές της ΕΛΑΣ, ό=ως ε=ίσης στην άµεση ανάγκη 

ενδυνάµωσης και αναβάθµισης της ∆ιεύθυνσης Εκ=αίδευσης του ίδιου 

Υ=ουργείου. Πάντως =ληροφορηθήκαµε ότι ήδη γίνονται τέτοια µαθήµατα 

σε Αστυνοµικές Σχολές, ειδικά δε στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας διδάσκεται 

ειδικό =ρόγραµµα ολόκληρη τη χρονιά. 
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V. ΄Οσον αφορά στα ‘δηµοσιεύµατα για βάναυση µεταχείριση 

Τσιγγάνων’ α=ό αστυνοµικούς (σελ. 10 της ΄Εκθεσης της ΕΛ.ΑΣ), η Εθνική 

Ε=ιτρο=ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ=ου α=έστειλε =ρόσφατα (τέλη 

Νοεµβρίου 2001) στα αρµόδια Υ=ουργεία την ΄Εκθεσή της για την 

κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα. Στην ΄Εκθεσή της η Εθνική 

Ε=ιτρο=ή τονίζει ιδιαίτερα (in fine) την ανάγκη λήψης α=ό την Πολιτεία 

όλων των κατάλληλων µέτρων για την εκ=αίδευση και την ευαισθητο=οίηση 

ολόκληρης της κοινωνίας και δη των δηµόσιων λειτουργών ώστε να µην 

κατα=ατούνται τα δικαιώµατα των Τσιγγάνων. 

VI. Σχετικά µε τα ζητήµατα ‘σύλληψης-κράτησης-α=έλασης 

=αράνοµων αλλοδα=ών’ και τους χώρους κράτησης (σελ. 10-12 της ΄Εκθεσης 

της ΕΛΑΣ) η Εθνική Ε=ιτρο=ή =αρα=έµ=ει στην =ροαναφερθείσα ΄Εκθεσή 

της για τις συνθήκες κράτησης και στις σχετικές =ροτάσεις της =ου 

σηµειώθηκαν ανωτέρω. 

VII. ΄Οσον αφορά στους αιτούντες άσυλο αλλοδα=ούς (σελ. 13 της 

΄Εκθεσης της ΕΛΑΣ) η Εθνική Ε=ιτρο=ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ=ου 

έχει ήδη υ=οβάλει στα αρµόδια Υ=ουργεία λε=τοµερείς =ροτάσεις για τον 

εκσυγχρονισµό της =ροστασίας των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων 

των =ροσφύγων και αιτούντων άσυλο στη χώρα µας. Η Εθνική Ε=ιτρο=ή 

εκφράζει την ανησυχία της για τις α=ό 11.12.2001 καταγγελίες διεθνών µη 

κυβερνητικών οργανισµών, ό=ως είναι η ∆ιεθνής Αµνηστία και η 

Παγκόσµια Οργάνωση κατά των Βασανιστηρίων, για τη ‘βίαιη ε=ιστροφή’ 

α=ό τις ελληνικές Αρχές αιτούντων άσυλο στην Τουρκία, χωρίς να δοθεί στα 

άτοµα αυτά η δυνατότητα υ=οβολής αίτησης ασύλου. Ε=ίσης η Εθνική 

Ε=ιτρο=ή εφιστά την =ροσοχή του Υ=ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης στα Σχόλια 

της ΄Υ=ατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Αθήνα 

(Νοέµβριος 2001) για το α=ό 08.11.2001 Πρωτόκολλο για την εφαρµογή του 

άρθρου 8 της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την 

κατα=ολέµηση του εγκλήµατος και, µεταξύ άλλων, της λαθροµετανάστευσης 

(Ν. 2926/2001). Η Εθνική Ε=ιτρο=ή τονίζει ότι το σχετικό Πρωτόκολλο 

(ε=ανεισδοχής) =ρέ=ει να =ροβλέ=ει ρητώς την ειδική, ευνοϊκή µεταχείριση 

αιτούντων άσυλο και =ροσφύγων, σύµφωνα µε τις αρχές του διεθνούς 
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δικαίου και, ειδικά, την θεµελιώδη αρχή της µη ε=ανα=ροώθησης (non-

refoulement). 

 

 

Αθήνα, 13 ∆εκεµβρίου 2001 

  

 


