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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όροφος), 10674 Αθήνα, τηλ: 210 7233221-2; φαξ: 210 7233217; 

 e-mail: info@nchr.gr, website: www.nchr.gr 

 

 

Παρατηρήσεις της ΕΕ∆Α ε�ί του Σχεδίου Έκθεσης της 

Ελλάδας στην Ε�ιτρο�ή κατά των Βασανιστηρίων των 

ΗΕ σχετικά µε την εφαρµογή της Σύµβασης κατά των 

βασανιστηρίων και άλλων τρό�ων σκληρής, α�άνθρω�ης 

ή τα�εινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας1  

 

 Η Εθνική ΕCιτροCή για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου (ΕΕ∆Α) 

µελέτησε το Σχέδιο της 5ης και 6ης Περιοδικής Έκθεσης της Ελλάδας σχετικά 

µε την εφαρµογή της Σύµβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόCων 

σκληρής, αCάνθρωCης ή ταCεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (εφεξής 

Σύµβαση) των ΗΕ.2 Το Σχέδιο Έκθεσης αCεστάλη στην ΕΕ∆Α αCό το 

ΥCουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και ΑνθρωCίνων ∆ικαιωµάτων (Γενική 

∆ιεύθυνση Νοµοθετικού Συντονισµού και Ειδικών ∆ιεθνών Σχέσεων) για 

γνωµοδότηση µε αριθµό Cρωτοκόλλου 154937οίκ./11.12.2009, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 1, Cαρ. 6, Cερ. (ε) του ιδρυτικού της νόµου 

2667/1998, και έχει συνταχθεί µετά αCό τις σχετικές αCαντήσεις αρµόδιων 

∆ιευθύνσεων του ΥCουργείου ∆ικαιοσύνης και του ΥCουργείου Προστασίας 

του Πολίτη.  

 

I. Σύντοµες ε�εξηγήσεις σχετικά µε τη διαδικασία σύνταξης και 

υ�οβολής των �εριοδικών εκθέσεων στην αρµόδια Ε�ιτρο�ή των 

ΗΕ, και συνο�τικό ιστορικό ενασχόλησης της ΕΕ∆Α µε ζητήµατα 

                                                 
1 Οι �αρατηρήσεις υιοθετήθηκαν οµόφωνα α�ό την Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α στην α�ό 

18.02.2010 συνεδρίασή της. Συντάκτες: Χ. Πα�αδο�ούλου, ε�ιστηµονική συνεργάτιδα ΕΕ∆Α, 

υ�ό την ε�ο�τεία του καθ. Α. Μανιτάκη, µέλους της ΕΕ∆Α ως εκ�ροσώ�ου του ΑΠΘ.  
2 Υιοθετήθηκε αCό την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1984, τέθηκε σε ισχύ το 1987 και 

κυρώθηκε αCό την Ελλάδα µε το Ν. 1782/1988 (ΦΕΚ Α’ 116) συµCεριλαµβανοµένης και 

δήλωσης για τα άρθρα 21 & 22 της Σύµβασης. 
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�ου εµ�ί�τουν στο �εδίο εφαρµογής της Σύµβασης του ΟΗΕ κατά 

των Βασανιστηρίων. 

 

Μέχρι το 2007, η διαδικασία εξέτασης των εκθέσεων των Κρατών αCό 

την ΕCιτροCή κατά των Βασανιστηρίων, δηλαδή του οργάνου ελέγχου των 

υCοχρεώσεων Cου έχουν αναλάβει τα συµβαλλόµενα Κράτη στην Σύµβαση 

(εφεξής ΕκΒ) ήταν η ακόλουθη: µετά την υCοβολή της Cεριοδικής Έκθεσης 

αCό το συµβαλλόµενο Κράτος, και Cριν την εξέτασή της αCό την ΕκΒ κατά 

την Σύνοδο στην διάρκεια της οCοίας ήταν Cρογραµµατισµένη η εξέταση της 

Έκθεσης, η ΕκΒ συνέτασσε έναν κατάλογο ζητηµάτων (το λεγόµενο ‘list of 

issues’) Cάνω στα οCοία η αντιCροσωCεία του Κράτους Μέρους εκαλείτο να 

τοCοθετηθεί και να αCαντήσει. Αυτός ο κατάλογος συντασσόταν στην βάση 

ερωτηµάτων Cου CροέκυCταν αCό την ίδια την Cεριοδική Έκθεση, αλλά και 

αCό Cληροφορίες και ζητήµατα Cου εCισηµαίνονταν είτε αCό µη 

κυβερνητικές οργανώσεις σχετικές µε το αCό την Σύµβαση Cροστατευόµενο 

δικαίωµα, είτε αCό Εθνικούς Θεσµούς Προστασίας και Προώθησης των 

ΑνθρωCίνων ∆ικαιωµάτων. Στο Cλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η ΕΕ∆Α είχε 

κληθεί αCό την ΕκΒ να συνεισφέρει στην διαµόρφωση αυτού του καταλόγου 

ζητηµάτων κατά την υCοβολή και εξέταση της 4ης Περιοδικής Έκθεσης της 

Ελλάδας το 2004, και είχε ανταCοκριθεί σε αυτή την Cρόσκληση.3  

Στα µέσα του 2007, η ΕκΒ υιοθέτησε νέα διαδικασία σύνταξης και 

εξέτασης των Cεριοδικών Εκθέσεων, η οCοία άρχισε να εφαρµόζεται το 2009: 

στο εξής, οι αCαντήσεις του Κράτους Μέρους στον κατάλογο ζητηµάτων θα 

αCοτελούν την ίδια την Cεριοδική Έκθεση. Ο κατάλογος συντάσσεται αCό 

την ΕκΒ – στη βάση των Καταληκτικών Παρατηρήσεων και Συστάσεων της 

ΕCιτροCής µετά αCό την εξέταση της Cροηγούµενης Cεριοδικής Έκθεσης, 

και αντλώντας αCό τις Cηγές Cου Cροαναφέρθηκαν – και το Κράτος Μέρος 

έχει χρονικό διάστηµα ενός έτους να Cροετοιµάσει και να καταθέσει την 

αCάντηση/Cεριοδική Έκθεσή του στην ΕκΒ στη Γενεύη. Σύµφωνα µε αυτή 

τη νέα διαδικασία, η ΕκΒ συνέταξε τον κατάλογο ζητηµάτων τον Φεβρουάριο 

                                                 
3 Βλ. ΕΕ∆Α, Έκθεση 2004, σελ. 571. 
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του 2009,4 και το υCό σχολιασµό Σχέδιο αCοτελεί την 5η και 6η Περιοδική 

Έκθεση της Ελλάδας ενώCιον της. Ωστόσο, ας σηµειωθεί ότι αυτή τη φορά, η 

ΕΕ∆Α δεν Cροσκλήθηκε αCό την ΕκΒ να συνεισφέρει στην διαµόρφωση του 

‘καταλόγου ζητηµάτων’ στα οCοία αCαντά η Ελλάδα.  

 Μετά αCό την εξέταση της 4ης Cεριοδικής Έκθεσης της Ελλάδας,5 η 

ΕκΒ υιοθέτησε σχετικά «ΣυµCεράσµατα και Συστάσεις».6 Για τµήµα αυτών 

των συµCερασµάτων και συστάσεων Cου κατά την κρίση της ΕκΒ αφορούσαν 

ζητήµατα άµεσης Cροτεραιότητας, η ΕCιτροCή ζήτησε αCό την Ελλάδα να 

της Cαράσχει Cληροφορίες µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός έτους. Με µικρή 

καθυστέρηση (Μάρτιος 2006) η Ελλάδα αCέστειλε την αCάντησή της στην 

ΕκΒ.7 Ωστόσο, η αCάντηση αυτή δεν αCοτέλεσε εξαίρεση στον ‘κανόνα’ 

σύµφωνα µε τον οCοίο οι εκθέσεις των ελληνικών αρχών Cεριορίζονται στην 

Cαράθεση – και υCογράµµιση της Cληρότητας – του σχετικού, κάθε φορά, 

υφιστάµενου νοµοθετικού Cλαισίου,8 χωρίς να αCαντούν ουσιωδώς στα 

ζητήµατα Cου εCισηµαίνει το όργανο ελέγχου. Έτσι, στον τωρινό κατάλογο 

ζητηµάτων, εCαναλαµβάνονται τα θέµατα για τα οCοία δεν υCήρξε 

Cροηγουµένως εCαρκής ενηµέρωση ή/και εCεξήγηση. 

 Η ΕΕ∆Α έχει ασχοληθεί εCανειληµµένως µε ζητήµατα Cου 

εµCίCτουν στο Cεδίο εφαρµογής της Σύµβασης του ΟΗΕ κατά των 

Βασανιστηρίων, διατυCώνοντας αCόψεις και συστάσεις Cρος τα αρµόδια 

ΥCουργεία.9 Ενδεικτικά σηµειώνεται η αCόφαση για «Ζητήµατα σχετικά µε 

τα δικαιώµατα των κρατουµένων και τις συνθήκες κράτησης στις ελληνικές 

φυλακές», της 20.03.2008.10 ΕCιCλέον, η ΕΕ∆Α καλείται συστηµατικά να 

συµµετάσχει σε συναντήσεις εργασίας στο Cλαίσιο είτε τακτικών, είτε ad 

hoc εCισκέψεων της ΕυρωCαϊκής ΕCιτροCής για την Cρόληψη των 

                                                 
4 CAT/C/GRC/Q/5 (16.02.2009).  
5 CAT/C/61/Add.1 (16.02.2004). 
6 CAT/C/CR/33/2 (10.12.2004).  
7 CAT/C/GRC/CO/4/Add.1 (23.03.2006). 
8 Ενδεικτικά, η αCάντηση του 2006 αναφέρεται στην σχεδόν ολοκληρωτική (sic) 

ενσωµάτωση των αλλοδαCών στο ελληνικό κοινωνικό ιστό, ως αCοτέλεσµα του νέου -τότε- 

νόµου για την νοµιµοCοίηση των µεταναστών. 
9 Όλες οι αCοφάσεις της ΕΕ∆Α είναι Cροσβάσιµες µέσω της ιστοσελίδας της, www.nchr.gr. 
10 ΕΕ∆Α, Έκθεση 2007, σελ. 209. 
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βασανιστηρίων (Committee for the Prevention of Torture/CPT)11 στη χώρα. 

ΥCενθυµίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2004 η ΕΕ∆Α εCεξεργάστηκε και 

κατέθεσε Cρος τους αρµόδιους φορείς, Cρόταση κύρωσης αCό την Ελλάδα του 

Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύµβασης του ΟΗΕ κατά των 

Βασανιστηρίων.12 Το Πρωτόκολλο (ή OPCAT, όCως έχει διεθνώς καθιερωθεί 

να αCοκαλείται χάριν συντοµίας) αCοσκοCεί στην ενδυνάµωση της 

αCοτελεσµατικής εφαρµογής της Σύµβασης, µέσω της δηµιουργίας ενός 

CροληCτικού συστήµατος εCισκέψεων σε χώρους κράτησης αCό ένα 

ανεξάρτητο διεθνές όργανο (την ΥCο-ΕCιτροCή Πρόληψης) και αCό 

ανεξάρτητα εθνικά όργανα (Εθνικοί Μηχανισµοί Πρόληψης, ΕΜΠ). Έχει 

ήδη τεθεί σε ισχύ – στις 22.06.2006 – ενώ 14 χώρες της ΕΕ το έχουν 

κυρώσει και άλλες 8 το έχουν υCογράψει. Η Ελλάδα είναι µεταξύ των 

υCολοίCων Cέντε.13  

Με βάση τις διατυCωθείσες θέσεις και αCοφάσεις της σχετικά µε το 

υCό εξέταση ζήτηµα, η ΕΕ∆Α διατυCώνει τις Cαρακάτω συνοCτικές 

Cαρατηρήσεις Cου θα µCορούσαν να χρησιµεύσουν για τον εµCλουτισµό του 

Σχεδίου Έκθεσης.  

 

ΙΙ. ∆οµή του Σχεδίου Έκθεσης  

 

Το Σχέδιο Έκθεσης µαρτυρεί µία αξιόλογη CροσCάθεια να 

αCαντηθούν τα ερωτήµατα Cου θέτει η ΕκΒ µε έναν εµCεριστατωµένο τρόCο. 

Ωστόσο, ο Cλήρης διαχωρισµός των αCαντήσεων των δύο ΥCουργείων, 

µειώνει τη συνοχή του κειµένου και, κατά συνέCεια, δεν θα διευκολύνει την 

                                                 
11 Για εκτενή αναφορά στην συνεργασία µε την CPT, βλ. ΕΕ∆Α,  «Ζητήµατα σχετικά µε τα 

δικαιώµατα των κρατουµένων και τις συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές», Έκθεση 

2007, σελ. 209. Η τελευταία έκθεση της CPT για την Ελλάδα  δηµοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 

2009, Report to the Government of Greece on the visit to Greece carried out by the 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhumane or Degrading 

Treatment or Punishment from 23 to 28 September 2008, CPT/Inf (2009) 20, µαζί µε την 

ελληνική αCάντηση CPT/Inf (2009) 21. Η τελευταία συνάντηση εργασίας της ΕΕ∆Α µε 

αντιCροσωCεία της CPT CραγµατοCοιήθηκε στις 16 ΣεCτεµβρίου 2009, κατά τη διάρκεια 

ad hoc εCίσκεψης της τελευταίας στη χώρα.  
12 ΕΕ∆Α, «ΑCόφαση εCί του θέµατος της Cρόληψης των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, 

αCάνθρωCης και ταCεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας µέσω της κύρωσης ετήσια έκθεση 

ΕΕ∆Α 2003, σελ. 245. 
13 Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε την κύρωση του Πρωτοκόλλου, βλ. 

http://www.apt.ch/content/view/40/82/lang,en/ 
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ΕCιτροCή στη διαµόρφωση συνολικής εικόνας για την εφαρµογή της 

Σύµβασης. Προτιµότερη θα ήταν η αCάντηση κατά εγειρόµενο ζήτηµα αCό 

την Cλευρά και των δύο εµCλεκόµενων ΥCουργείων, ακολουθώντας την 

σειρά του καταλόγου ζητηµάτων.  

Το συγκεκριµένο Σχέδιο Έκθεσης είναι σηµαντικά βελτιωµένο ως 

Cρος την Cαράθεση τόσο Cοιοτικών, όσο και Cοσοτικών και στατιστικών 

στοιχείων και Cληροφοριών Cου αCουσίαζαν στο Cαρελθόν. Ωστόσο, η ΕΕ∆Α 

εCαναλαµβάνει την Cαρατήρηση Cου αφορά και άλλες ελληνικές εκθέσεις 

ενώCιον διεθνών µηχανισµών Cαρακολούθησης της εφαρµογής συµβατικών 

υCοχρεώσεων της χώρας: ότι δηλαδή η µνεία της νοµοθεσίας και η Cαράθεση 

των δοµών Cου CροβλέCονται για την Cροστασία του κάθε κατά CερίCτωση 

δικαιώµατος, είναι αCαραίτητο να συνδυάζεται µε την ειλικρινή Cεριγραφή 

των Cροκλήσεων Cου συναντώνται κατά την εφαρµογή των νοµοθετικών 

Cροβλέψεων στην Cράξη, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή τόσο η ακριβής 

αCοτύCωση της Cραγµατικότητας, όσο και η αναζήτηση λύσεων στις 

Cαρατηρηθείσες ελλείψεις είτε του Cλαισίου Cροστασίας, είτε των 

συναρτηµένων µε αυτό φορέων και δοµών. Η αCουσία αυτής της 

αντιστοίχισης µεταξύ υCάρχοντος Cλαισίου και Cραγµατικότητας-

αCοτελέσµατος της εφαρµογής του, αCοτελεί σταθερή εCωδό των 

καταληκτικών Cαρατηρήσεων όλων των διεθνών µηχανισµών και οργάνων 

Cαρακολούθησης των συµβατικών υCοχρεώσεων της χώρας. 

 

ΙΙΙ. Αναφορικά µε το τµήµα του Σχεδίου Έκθεσης �ου α�αντάται 

α�ό το Υ�ουργείο ∆ικαιοσύνης 

 

Α) ∆ιεύθυνση Νοµοθετικού Συντονισµού  

 

Ορθώς σηµειώνεται η νέα νοµοθετική Cρόβλεψη14 στο άρθρο 79 ΠΚ 

(Περί γενικών κανόνων για τη δικαστική εCιµέτρηση της Cοινής) για την 

τέλεση Cράξης µε ρατσιστικά κίνητρα ως εCιβαρυντική Cερίσταση. ∆εν 

αCαντά, ωστόσο, σε όλο το φάσµα της αντίστοιχης [6 (a), των καταληκτικών 

                                                 
14 Άρθρο 23 του Ν. 3719/2008 (ΦΕΚ Α’ 241) 
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Cαρατηρήσεων του 2004] Cαρατήρησης της ΕκΒ. ΕCιCλέον, ακριβώς εCειδή, 

όCως αναφέρθηκε CαραCάνω, δεν ακολουθείται η σειρά των Cαρατηρήσεων 

του καταλόγου δεν είναι αCολύτως ευκρινές Cοια αCάντηση αντιστοιχεί σε 

τι, ούτε αν έχουν αCαντηθεί όλα τα σηµεία.  

Εύστοχη είναι, εCίσης, η σηµείωση (αναφορικά µε το σηµείο 6 (l) των 

καταληκτικών Cαρατηρήσεων του 2004) του Ν. 3500/2006 για την 

αντιµετώ�ιση της ενδοοικογενειακής βίας.15 Ο νόµος αCαγορεύει την άσκηση 

βίας κάθε µορφής (άρθρο 2) µεταξύ των µελών της οικογένειας, τροCοCοιεί 

το άρθρο 336, Cαρ. 1 ΠΚ, Cροκειµένου να τιµωρείται ο βιασµός εντός γάµου 

και θεσCίζει αυστηρότερες Cοινές για ορισµένα Cοινικά αδικήµατα, όταν 

συνιστούν ενδοοικογενειακή βία. ΑCοδέχεται, µάλιστα, την ευρεία έννοια 

της οικογένειας, δηλαδή εφαρµόζεται και στη συµβίωση ανεξαρτήτως γάµου, 

λαµβάνοντας υCόψη τη σχετική Cαρατήρηση της ΕΕ∆Α, η οCοία είχε 

εκφράσει την άCοψη ότι θα ήταν αCοτελεσµατικότερο η ενδοοικογενειακή 

βία να καθιερωθεί για όλα τα εγκλήµατα ως εCιβαρυντική CερίCτωση, ώστε 

να καλύCτονται όλες οι εκφάνσεις της.16 ΕCιCλέον, σχετικά µε την 

αCοτελεσµατικότητα της Cοινικής διαµεσολάβησης Cου CροβλέCει ο Ν. 

3500/2006, υCενθυµίζεται ότι η ΕCιτροCή του ΟΗΕ για την ΚαταCολέµηση 

των ∆ιακρίσεων κατά των Γυναικών, στο Cλαίσιο εξέτασης της έκθεσης της 

Ελλάδας,17 είχε συστήσει στην Ελλάδα την CραγµατοCοίηση µελετών και 

την εκ του σύνεγγυς Cαρακολούθηση ιδίως της διαδικασίας Cοινικής 

διαµεσολάβησης για τα Cληµµελήµατα ενδοοικογενειακής βίας, 

Cροκειµένου ο θεσµός να ενισχύει την Cροστασία των δικαιωµάτων των 

γυναικών και να µην αφήνει Cεριθώρια για ατιµωρησία των δραστών.18 Η ως 

άνω ΕCιτροCή είχε, εCιCλέον, υCογραµµίσει την σηµασία της εκCαίδευσης 

των δικαστών, ώστε να λαµβάνουν υCόψη τη διάσταση του φύλου. Η ΕΕ∆Α 

έχει Cροτείνει τη σύσταση σώµατος οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών, 

οι οCοίοι θα συνδράµουν σηµαντικά κατά την Cοινική διαµεσολάβηση και 

έχει τονίσει ότι µία αCό τις δυσκολίες, στις οCοίες Cροσκρούει η εφαρµογή 

                                                 
15 ΦΕΚ Α΄232. 
16 ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις σχετικά µε το σχέδιο νόµου για την «ΑντιµετώCιση της 

Ενδοοικογενειακής Βίας», Έκθεση 2006, σελ. 238.  
17 CEDAW/C/GRC/6 (01.07.2005). 
18 CEDAW/C/GRC/CO/6 (02.02.2007), Cαρ. 20.  



 7 

του νόµου και αCό τους δικαστές, αCορρέει αCό τη µη ένταξη των διατάξεων 

του νόµου στους αντίστοιχους Κώδικες (ΑΚ, ΠΚ, ΚΠολ∆ και ΚΠ∆), όCως 

εCιτάσσει η ασφάλεια δικαίου.19 ΑCό Cλευράς αντιµετώCισης της 

ενδοοικογενειακής βίας κατά των Cαιδιών, εύστοχα σηµειώνεται ότι στο 

σχετικό νοµοθετικό Cλαίσιο Cροστέθηκε και ο Ν. 3727/2008, κυρωτικός της 

Σύµβασης του Συµβουλίου της ΕυρώCης «για την Cροστασία των Cαιδιών 

κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και κακοCοίησης».20 

Σχετικά µε την κατα�ολέµηση της εµ�ορίας ανθρώ�ων, 

υCενθυµίζεται ότι η ΕΕ∆Α έχει υιοθετήσει εκτεταµένες Cαρατηρήσεις21 εCί 

του κανονιστικού-θεσµικού Cλαισίου, αλλά και εCί του Cλαισίου εφαρµογής, 

όCως εCίσης και σειρά Cροτάσεων για την ενίσχυση της καταCολέµησης του 

εγκλήµατος αυτού, τον Ιούνιο του 2007. ∆εδοµένης της µεγάλης έκτασης των 

Cαρατηρήσεων και Cροτάσεων της ΕΕ∆Α, κρίνεται σκόCιµη η χρήση της για 

τον εµCλουτισµό της ελληνικής αCάντησης σχετικά µε αυτό το ζήτηµα. 

Πάντως, ορθώς το Σχέδιο Έκθεσης αναφέρεται στα, οµολογουµένως, 

σηµαντικά βήµατα Cου έχουν γίνει στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια για 

την αντιµετώCιση αυτού του εγκλήµατος. Πράγµατι, όCως σηµειώνεται στο 

Σχέδιο Έκθεσης, ο κύριος όγκος των διατάξεων για την καταCολέµηση της 

εµCορίας ανθρώCων στην Ελλάδα Cεριέχεται στο Ν. 3064/2002,22 στο Π∆ 

233/200323 Cου εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Cροαναφερθέντος, στο 

Ν. 3386/2005 για την «είσοδο, διαµονή και κοινωνική ένταξη υCηκόων 

τρίτων χωρών στην ελληνική εCικράτεια»,24 όCως και – ειδικότερα για τα 

ανήλικα θύµατα εµCορίας, ο Ν. 3692/2008,25 και ο Ν. 3625/2007,26 δηλαδή ο 

κυρωτικός νόµος του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα 

                                                 
19 ΕΕ∆Α, όC.C. υCοσ. 16, σελ. 241-242. 
20 ΦΕΚ Α’ 257.  
21 ΕΕ∆Α, «Θέσεις και Cροτάσεις στο θέµα της εµCορίας ανθρώCων – Η κατάσταση στην 

Ελλάδα», Έκθεση 2007, σελ. 105. 
22 Ν. 3064/2002 (ΦΕΚ A’ 248). Βλ. ΕΕ∆Α, «Κρίσεις για το σχέδιο νόµου για την 

«καταCολέµηση της εµCορίας ανθρώCων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, 

της Cορνογραφίας ανηλίκων και της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και 

αρωγή στα θύµατα των Cράξεων αυτών»», Έκθεση 2002, σελ. 93. 
23 ΦΕΚ A’ 204.  
24 ΦΕΚ Α’ 212. Βλ. ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις εCί του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, και διαµονή 

υCηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική ΕCικράτεια»», Έκθεση 2005, σελ. 143. 
25 ΦΕΚ Α’ 173. 
26 ΦΕΚ Α’ 290. 
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∆ικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµCορία Cαιδιών, την Cαιδική 

Cορνεία και την Cαιδική Cορνογραφία.27 Ορθότερο θα ήταν να 

εCισηµανθούν στο ίδιο σηµείο του Σχεδίου Έκθεσης (και όχι στο δεύτερο 

τµήµα Cου έχει συνταχτεί αCό το ΥCουργείο Προστασίας του Πολίτη) και οι 

ρυθµίσεις του Ν. 3536/200728 (ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής 

�ολιτικής και λοι�ών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υ�ουργείου Εσωτερικών 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Α�οκέντρωσης), σύµφωνα µε τις οCοίες (άρθρο 11, 

Cαρ. 3) τα αναγνωρισµένα θύµατα εµCορίας ανθρώCων δεν αCελαύνονται και 

τυχόν αCόφαση αCέλασης αναστέλλεται. Καλώς σηµειώνεται και η 

αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την καταCολέµηση του 

trafficking, όCως και όλα τα σχετικά µε τη συµµετοχή σε Cεριφερειακές 

εCιχειρησιακές ασκήσεις, και την εCιµόρφωση των εCαγγελµατικών οµάδων 

Cου ενδέχεται να έλθουν σε εCαφή µε, ενήλικα ή ανήλικα, θύµατα εµCορίας. 

Η ΕΕ∆Α έχει ήδη εCισηµάνει ορισµένα Cροβληµατικά σηµεία τα οCοία 

έχουν αναδειχθεί στην Cράξη, όCως C.χ. την ανεCάρκεια του ενός µηνός 

Cερίσκεψης του θύµατος ή την ενεργοCοίηση του συστήµατος Cροστασίας 

µαρτύρων, µόνο όταν υCάρχουν ενδείξεις για εµCλοκή κυκλώµατος 

οργανωµένου εγκλήµατος. Χρειάζεται Cληρέστερο και ταχύτερο σύστηµα 

Cροστασίας µαρτύρων, ώστε να µη φοβούνται τα θύµατα εµCορίας ανθρώCων 

να καταθέσουν. Και για αυτά τα σηµεία, η ΕΕ∆Α CαραCέµCει στις 

εκτεταµένες της Cαρατηρήσεις για όλες της Cτυχές της εφαρµογής της 

νοµοθεσίας και της λειτουργίας των Cολιτικών anti-trafficking στην Cράξη, 

στην Cροαναφερθείσα σχετική αCόφασή της. 

Για τη συµCλήρωση της θεσµικής θωράκισης για την αντιµετώCιση 

της εµCορίας ανθρώCων, υCενθυµίζεται ότι η ΕΕ∆Α έχει Cροτείνει στην 

Cολιτεία την εCικύρωση του ΣυµCληρωµατικό Πρωτοκόλλου των ΗΕ για 

την εµCορία ανθρώCων (UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing 

                                                 
27 Βλ. και ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις εCί της 3ης Περιοδικής Έκθεσης σχετικά µε την εφαρµογή 

της Σύµβασης του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (CRC)», Ετήσια Έκθεση 2008, σελ. 

42.  
28 ΦΕΚ Α’ 42. 
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the UN Convention against Transnational Organized Crime)29 και την 

Σύµβαση του ΣτΕυρ κατά της ΕµCορίας ΑνθρώCων (Convention against 

Trafficking in Human Beings).30  

 Σηµειώνεται ότι, αν και το Σχέδιο Έκθεσης δεν αCαντά στο ερώτηµα 

της ΕκΒ (article 2, par. 1 του καταλόγου ζητηµάτων) σχετικά µε την 

εφαρµογή του Ν. 3226/2004 για την Cαροχή νοµικής βοήθειας σε Cολίτες 

χαµηλού εισοδήµατος, η ΕΕ∆Α έχει διατυCώσει σχετικές Cαρατηρήσεις ήδη 

αCό το 2003.31 

Στο ερώτηµα της ΕκΒ αν η νοµοθεσία και τα διοικητικά µέτρα Cου 

υιοθέτησε η χώρα για την αντιµετώCιση της αCειλής της τροµοκρατίας έχει 

εCηρεάσει στην Cράξη την Cροστασία των ανθρωCίνων δικαιωµάτων, το 

Σχέδιο Έκθεσης αCαντά µε έναν µάλλον κατηγορηµατικό τρόCο – αφού 

αναφερθεί στους σχετικούς νόµους (Ν. 3251/2004,32 Ν. 3691/200833) και στο 

διορισµό Εισαγγελέα στην θέση Εθνικού ΑνταCοκριτή για θέµατα 

τροµοκρατίας, όCως CροβλέCει η ΑCόφαση 2005/671/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

της ΕΕ της 20.09.2005 – Cως η νοµοθεσία εφαρµόζεται µε σεβασµό στις 

αρχές των ανθρωCίνων δικαιωµάτων, έτσι όCως αυτά ορίζονται στις διεθνείς 

Συνθήκες Cου δεσµεύουν τη χώρα. ∆εδοµένου ότι η όλη Cροβληµατική της 

εξισορρόCησης µεταξύ δικαιωµάτων και ασφάλειας αCασχολεί έντονα τις 

έννοµες τάξεις τουλάχιστον των Κρατών Cου εCιθυµούν να λογίζονται ως 

θεσµικά ανεCτυγµένα, και Cροκαλεί, τουλάχιστον, ζωηρές συζητήσεις και 

τοCοθετήσεις, θα ήταν, ίσως, Cροτιµότερο το Σχέδιο Έκθεσης να διστάζει 

λιγότερο να αCοτυCώσει τα Cροβλήµατα Cου ενδεχοµένως αντιµετωCίζει η 

χώρα, στον κρίσιµο αυτό τοµέα για τα δικαιώµατα. Θα µCορούσε, δηλαδή, να 

                                                 
29 A/RES/55/25. YCογράφηκε αCό την Ελλάδα στις 13.11. 2000. 
30 ΥCογράφηκε αCό την Ελλάδα στις 17.11.2005. Η ΕΕ∆Α έχει Cροτείνει την εCικύρωσή 

της ήδη αCό το 2005, βλ. «ΑCόφαση της ΕΕ∆Α για κατάθεση Cρότασης Cρος τις αρµόδιες 

αρχές για την εCικύρωση: α) της Σύµβασης του Συµβουλίου της ΕυρώCης για ανάληψη 

δράσης κατά της εµCορίας ανθρώCων, και β) του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση του 

ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, σχετικά µε την Cώληση Cαιδιών, την Cαιδική 

Cορνεία και την Cαιδική Cορνογραφία», Έκθεση 2005, σελ. 273. 
31 ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις εCί του σχεδίου νόµου για την Cαροχή νοµικής βοήθειας σε 

Cολίτες χαµηλού εισοδήµατος», Έκθεση 2003, σελ. 181. 
32 ΦΕΚ Α’ 127, «ΕυρωCαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροCοCοίηση του Ν. 2928/2001για τις 

εγκληµατικές οργανώσεις». 
33 ΦΕΚ Α’ 166, «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοCοίησης εσόδων αCό εγκληµατικές 

δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας». 
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αCοτυCώνεται στην ελληνική αCάντηση η εCίγνωση των Cροκλήσεων και 

των κινδύνων για το σεβασµό των ανθρωCίνων δικαιωµάτων, αλλά και η 

αντίστοιχη εγρήγορση – αCό την Cλευρά της Cολιτείας – ως Cρος την 

διερεύνηση τυχόν καταχρήσεων (και την κατάληξη αυτών των 

διερευνήσεων). 

ΥCενθυµίζεται ότι Η ΕΕ∆Α έχει τοCοθετηθεί, µε σειρά αCοφάσεών 

της34 για θέµατα σχετικά µε την νοµοθεσία και τις εξελίξεις Cερί 

τροµοκρατίας και αντιµετώCισής της στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο. 

 

Β) Γενική ∆ιεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής  

 

 Καλώς σηµειώνονται, αν και όχι τόσο λεCτοµερειακά όσο ζητείται, 

ορισµένα στατιστικά στοιχεία για τους κρατούµενους στα σωφρονιστικά 

καταστήµατα της χώρας. Ωστόσο, ελλιCείς και µάλλον συγκεχυµένες είναι οι 

αCαντήσεις στα υCόλοιCα ζητήµατα του καταλόγου. Και Cάλι, η διατύCωση 

των αCαντήσεων δίνει την εικόνα ότι οι Cροβλέψεις του Σωφρονιστικού 

Κώδικα εφαρµόζονται αCρόσκοCτα. Πολύ, όµως, αCέχει αυτή η εικόνα αCό 

την Cραγµατικότητα, και αυτό είναι σε θέση να το γνωρίζει η ΕκΒ, 

συγκεντρώνοντας αδιάψευστα στοιχεία αCό Cολλές Cηγές και αCό εκθέσεις 

εγχώριων και διεθνών οργάνων.  

 Η ΕΕ∆Α έχει συντάξει εκτενή έκθεση για τα «δικαιώµατα των 

κρατουµένων και τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές»35 µε σειρά 

Cροτάσεων για την βελτίωση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας, σε 

θεσµικό και οργανωτικό εCίCεδο. Στις Cροτάσεις άµεσης εφαρµογής και 

εCείγοντος χαρακτήρα, η ΕΕ∆Α έχει συµCεριλάβει και την ε�ιτακτική 

                                                 
34 Βλ. ενδεικτικά, ΕΕ∆Α, «Προτάσεις για το σχέδιο νόµου «ΤροCοCοίηση διατάξεων του ΠΚ 

και του ΚΠοιν∆ικ και άλλες διατάξεις για την Cροστασία του Cολίτη αCό αξιόCοινες 

Cράξεις εγκληµατικών οργανώσεων», Έκθεση 2001, σελ. 157, «Παρατηρήσεις εCί των αCό 

09.04.2003 σχεδίων συµφωνιών ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά µε την έκδοση και την αµοιβαία 

δικαστική συνδροµή», Έκθεση 2003, σελ. 143, «Παρατηρήσεις εCί του Ν. 3251/2004 

«ΕυρωCαϊκό Ένταλµα Σύλληψης, τροCοCοίηση του Ν. 2928/2001 για τις εγκληµατικές 

οργανώσεις»», Έκθεση 2004, σελ. 237, «Ψήφισµα σχετικά µε τις Cαράνοµες Cτήσεις 

µυστικών υCηρεσιών ξένων κρατών στην Ελλάδα και µε την αCαγωγή και ανάκριση 

Πακιστανών µεταναστών», Έκθεση 2005, σελ. 165, «Παρατηρήσεις και Cροτάσεις εCί της 

εφαρµογής του Ν. 3251/2004», Έκθεση 2006, σελ. 161, «ΑCόφαση σχετικά µε την 

ενδεχόµενη ελληνική εµCλοκή στις έκνοµες Cτήσεις της CIA», Έκθεση 2007, σελ. 83. 
35 ΌC.C. υCοσ. 11. 
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ανάγκη ε�ο�τείας και ελέγχου των φυλακών α�ό ανεξάρτητους θεσµικούς 

φορείς, ζήτηµα το οCοίο εγείρει και αυτή τη φορά η ΕκΒ στον κατάλογο 

ζητηµάτων χωρίς, ωστόσο, να Cάρει καµία αCάντηση. Η ΕΕ∆Α είχε ακόµα 

τονίσει την ανάγκη να αλλάξει ο τρόCος µε τον οCοίο αντιλαµβάνεται και 

αντιδρά η ελληνική διοίκηση στις εCαναλαµβανόµενες συστάσεις των 

διεθνών οργάνων, όCως και στις Cαρατηρήσεις της ίδιας της ΕΕ∆Α. Είχε 

εCίσης συστήσει το συντονισµό των αCαντήσεων µεταξύ των αρµόδιων 

ΥCουργείων και φορέων ώστε να υCάρχει Cλήρης και σαφής Cαρουσίαση της 

εικόνας της ελληνικής Cραγµατικότητας. Είχε, ακόµα, εCισηµάνει 

αναφορικά µε τις συνθήκες κράτησης στα σωφρονιστικά καταστήµατα, Cως 

κεντρικό Cρόβληµα συνιστά το γεγονός ότι σειρά διατάξεων τόσο της 

Cοινικής νοµοθεσίας, όσο και του σωφρονιστικού κώδικα, µένουν ανενεργές 

κυρίως λόγω έλλειψης υCοδοµών, υλικών Cόρων, στελέχωσης και σωστής 

διοικητικής οργάνωσης.  

Στο Σχέδιο Έκθεσης, σχετικά µε τα µέτρα αCοσυµφόρησης των 

φυλακών, ορθώς αναφέρεται ο Ν. 3727/2008, Cου εναρµονίζει την ελληνική 

νοµοθεσία µε την αCόφαση-Cλαίσιο 2004/757/∆ΕΥ του Συµβουλίου της ΕΕ 

και τροCοCοιεί και συµCληρώνει κάCοιες διατάξεις του Κώδικα Νόµων για 

τα Ναρκωτικά.36 Τα µέτρα αCοσυµφόρησης, η δυνατότητα µετατροCής της 

Cοινής για ορισµένα αδικήµατα σε χρηµατική ή σε κοινωφελή εργασία και η 

ταυτόχρονη µείωση του Cοσού της µετατροCής για κάθε ηµέρα φυλάκισης, η 

υCό CροϋCοθέσεις αCόλυση κρατουµένων Cου εκτίουν Cοινή φυλάκισης για 

Cληµµελήµατα, η µείωση των ανώτατων ορίων Cροσωρινής κράτησης, η 

συγχώνευση Cειθαρχικών Cοινών κ.ά. κινήθηκαν Cρος τη σωστή 

κατεύθυνση. Ωστόσο, όCως είχε εCισηµάνει η ΕΕ∆Α, η εφάCαξ εφαρµογή 

τους δεν θα εCιλύσει το Cρόβληµα µακροCρόθεσµα. Μέχρι σήµερα, δεν 

εCιβεβαιώθηκε στην Cράξη η αCόλυση µεγάλου αριθµού κρατουµένων, όCως 

αρχικά αναµενόταν.  

Το Σχέδιο Έκθεσης δεν αναφέρει το Ν. 3772/200937 

(«Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της ιατροδικαστικής υCηρεσίας, στη 

                                                 
36 ΦΕΚ Α΄ 257. Η ΕΕ∆Α είχε Cροσκληθεί στη Βουλή, Cροκειµένου να διατυCώσει τις 

αCόψεις της εCί του Σ/Ν.  
37 ΦΕΚ Α΄ 112. 
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θεραCευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες 

διατάξεις»), και το Ν. 3811/200938 («ΑCοζηµίωση των θυµάτων εγκληµάτων 

βίας αCό Cρόθεση και άλλες διατάξεις»), των οCοίων οι Cερί σωφρονιστικού 

διατάξεις κείνται Cρος τη σωστή κατεύθυνση, εάν ιδωθούν ως µία εCιCλέον 

δέσµη µέτρων Cου θα ακολουθηθεί αCό άλλες, µε αυστηρό 

χρονοδιάγραµµα.39 Ο νόµος αυτός CροβλέCει: α) την ένταξη των Ειδικών 

ΘεραCευτικών Καταστηµάτων του ΥCουργείου ∆ικαιοσύνης στο ΕΣΥ (άρθρο 

13), β) τη δυνατότητα υφ’ όρων αCόλυσης για CεριCτώσεις καταδικασθέντων, 

οι οCοίοι αδυνατούν να καταβάλουν το Cοσό της µετατραCείσας Cοινής τους 

(άρθρο 14, Cαρ. 1), γ) τη δυνατότητα µετατροCής της Cοινής (έως 

Cενταετούς κάθειρξης) σε χρηµατική, µε βάση ωστόσο το κριτήριο του 

χρόνου καταδίκης, το οCοίο δεν συνάδει µε την αρχή της ισότητας (άρθρο 

14, Cαρ. 2), δ) τροCοCοίηση των Cοσοτήτων κατεργασµένης (αCό 2,5 σε 5 

γρ.) και ακατέργαστης (αCό 20 σε 50 γρ.) κάνναβης ως Cρος το τεκµήριο 

CροσωCικής χρήσης (άρθρο 15), ε) τη δυνατότητα µετατροCής της Cοινής 

Cου εκτίουν µητέρες Cαιδιών µέχρι Cέντε ετών της στερητικής της 

ελευθερίας Cοινής σε κοινωφελή εργασία (άρθρο 16). ΕCίσης, τα µέτρα 

ρυθµίζουν ζητήµατα σχετικά µε τους σωφρονιστικούς υCαλλήλους, τη 

σύνθεση των συµβουλίων και τον τρόCο εCιλογής CροσωCικού, καθώς και 

την ενίσχυση του ρόλου του δικαστικού λειτουργού σε ζητήµατα άδειας των 

κρατουµένων. Με το άρθρο 20, Cαρ. 1 CροβλέCεται η δηµιουργία ενός νέου 

τρίτου (Γ) τύCου καταστήµατος κράτησης για τους κρατούµενους Cου 

εκτίουν Cοινή ισόβιας κάθειρξης ή Cρόσκαιρης κάθειρξης τουλάχιστον δέκα 

ετών και θεωρούνται ιδιαιτέρως εCικίνδυνοι. Θετική εξέλιξη συνιστά η 

ρύθµιση του άρθρου 20, Cαρ. 2, η οCοία CροβλέCει τη δυνατότητα 

εCίσκεψης των φυλακών, κατόCιν ειδοCοίησης, αCό τη ∆ιακοµµατική 

ΕCιτροCή της Βουλής και το Συνήγορο του Πολίτη. Στο ίδιο Cλαίσιο, όCως 

έχει ήδη σηµειωθεί, η ΕΕ∆Α έχει Cροτείνει την εCικύρωση του 

Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων του 

ΟΗΕ, η οCοία θεσCίζει εθνικό µηχανισµό Cρόληψης. 

                                                 
38 ΦΕΚ Α’ 231. 
39 Η ΕΕ∆Α έχει γνωµοδοτήσει για το (τότε) ΣχΝ του 3772/2009, τον Ιούνιο του 2009 (βλ. 

ιστοσελίδα). 
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Γενικότερα, για την κατασκευή νέων φυλακών και τη βελτίωση των 

υCαρχουσών, τις οCοίες αναφέρει το Σχέδιο Έκθεσης, η ΕΕ∆Α θεωρεί Cως 

είναι αναγκαίες και ευCρόσδεκτες, αλλά θα CρέCει να συνοδεύονται αCό 

ουσιαστικά µέτρα για τη µείωση του αριθµού αυτών Cου εισέρχονται σε 

αυτές και να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο Cλαίσιο ορθολογικής 

αντιµετώCισης του εγκλήµατος. Η διεθνής εµCειρία έχει δείξει ότι το 

χτίσιµο νέων φυλακών ως µονοµερής Cρακτική, αCλώς µεταθέτει σε 

µεταγενέστερο χρόνο τα Cροβλήµατα του υCερCληθυσµού και των κακών 

συνθηκών διαβίωσης, Cου είναι άρρηκτα συνδεδεµένα και µε το βαθµό 

αCόλαυσης των ανθρωCίνων δικαιωµάτων αCό τους κρατούµενους.  

Το Σχέδιο Έκθεσης αναφέρεται αρκετά αναλυτικά στις εξελίξεις 

αναφορικά µε το ΝΠΙ∆ «ΕCάνοδος»40 Cου έχει ως αCοστολή την 

διευκόλυνση της ενσωµάτωσης των αCοφυλακισµένων στην κοινωνία. Η 

ΕΕ∆Α έχει ήδη υCογραµµίσει την ανάγκη ενίσχυσης της 

µετασωφρονιστικής µέριµνας και της υCοστήριξης, µε κάθε τρόCο, της 

οργάνωσης, στελέχωσης και αCοτελεσµατικής λειτουργίας της «ΕCανόδου», 

αλλά οι µέχρι σήµερα Cληροφορίες της είναι ότι η Cραγµατικότητα 

υCολείCεται κατά Cολύ της Cεριγραφής στο Σχέδιο Έκθεσης. Θα µCορούσε, 

ίσως, η ελληνική αCάντηση να Cεριλαµβάνει, στο σηµείο αυτό, συνοCτικές 

Cληροφορίες για τις δράσεις της κοινωνίας των Cολιτών στον τοµέα της 

µετασωφρονιστικής µέριµνας. 

Τέλος, η ΕΕ∆Α Cαρατηρεί Cως το Σχέδιο Έκθεσης δεν Cεριλαµβάνει 

Cληροφορίες σχετικά µε τις καταγγελίες Cερί κακοµεταχείρισης στις 

φυλακές, Cερί της διερεύνησης αυτών, όCως και Cερί της Cειθαρχικής και 

Cοινικής αντιµετώCισης των ενόχων, όCως ζητείται στον κατάλογο 

ζητηµάτων. Με δεδοµένες τις καταδίκες της Ελλάδας αCό το ΕυρωCαϊκό 

∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώCου για υCοθέσεις κακοµεταχείρισης 

(Cαραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣ∆Α) ή/και Cαραβιάσεις άλλων δικαιωµάτων 

                                                 
40 Συστάθηκε µε το Π∆ 300/2003 (ΦΕΚ Α΄ 256), ενώ µε την υC’ αριθµ. 121210/2007 

αCόφαση του ΥCουργού ∆ικαιοσύνης (ΦΕΚ 456/29-10-2007, τ. Υ.Ε.Θ.Ο.∆.Φ.& Ε.∆.Τ) 

συγκροτήθηκε το ∆Σ, µε Cρόεδρο τον καθ. Ν. Κουράκη. 
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κρατουµένων αCό σωφρονιστικές ή αστυνοµικές αρχές,41 ασφαλώς η ΕκΒ θα 

ήθελε να ενηµερωθεί για τυχόν CροσCάθειες της χώρας για Cρόληψη και 

τιµωρία των ενόχων.  

 

IV. Αναφορικά µε το τµήµα του Σχεδίου Έκθεσης �ου α�αντάται 

α�ό το Υ�ουργείο Προστασίας του Πολίτη 

 

Στο Σχέδιο Έκθεσης εκτίθενται εξαντλητικά οι νοµοθετικές και 

διοικητικές Cροβλέψεις Cου αφορούν την Cρόληψη και την τιµωρία 

Cεριστατικών βάναυσης συµCεριφοράς αστυνοµικών αCέναντι σε Cολίτες. 

Ειδικότερα, ορθώς Cεριγράφεται αναλυτικά το Cεριεχόµενο του Π∆ 

120/2008 το οCοίο τροCοCοιεί το Cειθαρχικό δίκαιο του αστυνοµικού 

CροσωCικού.42 Το άρθρο 10 (Cερ. (γ) της Cαρ. 1) ορίζει µεταξύ των 

CαραCτωµάτων Cου εCισύρουν Cοινή αCόταξης τις Cράξεις Cου συνιστούν 

βασανιστήρια και άλλες Cροσβολές της ανθρώCινης αξιοCρέCειας κατά το 

άρθρο 137Α ΠΚ, ενώ η βάναυση συµCεριφορά Cρος Cολίτες, εφόσον δεν 

εµCίCτει στην ως άνω CερίCτωση, εCισύρει Cοινή αργίας µε αCόλυση. Η 

εξέταση των Cειθαρχικών CαραCτωµάτων Cου φέρονται ότι τελέσθηκαν αCό 

αστυνοµικούς σε βάρος Cολιτών, Cροηγείται της εξέτασης των άλλων 

Cειθαρχικών CαραCτωµάτων (άρθρο 23). Για τη διασφάλιση ταχείας και 

αντικειµενικής διερεύνησης της υCόθεσης, CροβλέCεται Cροθεσµία δύο 

µηνών για την Cεράτωση της ένορκης διοικητικής εξέτασης, η οCοία 

διεξάγεται στις CεριCτώσεις βασανιστηρίων αCό αξιωµατικό άλλης 

υCηρεσίας (µε δυνατότητα Cαράτασης δύο µηνών) (άρθρο 26).  

Το Σχέδιο Έκθεσης ενηµερώνει για τη διάθεση ειδικού φυλλαδίου 

για τα δικαιώµατα των κρατουµένων Cου συµCεριλαµβάνει ειδική φόρµα 

κατάθεσης έγγραφου CαραCόνου. Κρίνεται σκόCιµο να διευκρινιστεί εάν τα 

εκτυCωθέντα Cληροφοριακά φυλλάδια αναρτήθηκαν σε εµφανή σηµεία των 

                                                 
41 Βλ. Ενδεικτικά, Dougoz v. Greece, Judgment of 06 March 2001, Peers v. Greece, 

Judgment of 19 April 2001, Kaja v. Greece, Judgment of 27 October 2006, Serifis v. 

Greece, Judgment of 02 November 2006, Bekos and Koutropoulos v. Greece, Judgment of 

13 March 2006, Zelilof v. Greece, Judgment of 24 May 2007, Alsayed v. Greece, Judgment 

of 18 January 2007. 
42 ΦΕΚ Α΄ 182.  
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χώρων κράτησης και αν χρησιµοCοιούνται στην Cράξη αCό τους 

κρατούµενους. 

Το Σχέδιο αναφέρει σειρά διαταγών και εγκυκλίων Cου αφορούν σε 

θέµατα συµCεριφοράς της αστυνοµίας και Cου αCοστέλλονται σε όλα τα 

Αστυνοµικά Τµήµατα σχετικά µε την οµόφωνη καταδίκη της Ελλάδας, στις 

5 Ιουλίου, αCό το Ε∆∆Α στην υCόθεση Celniku,43 σχετικά µε την Cαραβίαση 

της υCοχρέωσης ταχείας και αµερόληCτης διερεύνησης αCό τις αρµόδιες 

αρχές της καταγγελίας κακοµεταχείρισης του Cροσφεύγοντος (άρθρο 2, Cαρ. 

3 σε συνδυασµό µε άρθρο 7 ∆ΣΑΠ∆), στην οCοία κατέληξε η ΕCιτροCή του 

Συµφώνου στην αναφορά Καλαµιώτης κ. Ελλάδας,44 αλλά και σχετικά µε 

όλες τις καταδίκες της Ελλάδας για υCοθέσεις αστυνοµικής βίας. Σχετικά 

µε το ζήτηµα της «χρήσης βίας και όCλων αCό δηµόσια δύναµη», η ΕΕ∆Α 

CαραCέµCει στην οµότιτλη αCόφασή της του 2001, όCως και στις 

Cαρατηρήσεις της εCί του σχετικού ΣχΝ του ΥCουργείου ∆ηµόσιας Τάξης 

του 2002.45  

Αναφορικά µε τα «γενικά ζητήµατα αστυνόµευσης», το Σχέδιο 

Έκθεσης σηµειώνει Cως το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ δίνει µεγάλη σηµασία στο 

σεβασµό των δικαιωµάτων, την ίση µεταχείριση των κρατουµένων 

ανεξαρτήτως φύλου, εθνικής ή εθνοτικής Cροέλευσης, θρησκείας κλC, και 

την τήρηση ικανοCοιητικών συνθηκών κράτησης στα αστυνοµικά 

κρατητήρια. Αυτή, όµως, η αξιολόγηση αCέχει Cολύ αCό τις Cεριγραφές 

εκθέσεων και τις διαCιστώσεις αρµόδιων εγχώριων και διεθνών θεσµικών 

οργάνων και οργανώσεων. Η ΕΕ∆Α υCενθυµίζει ότι µέσα στο 2009 το Ε∆∆Α 

εξέδωσε δύο καταδικαστικές αCοφάσεις για Cαραβίαση του άρθρου 3 ΕΣ∆Α 

(αCαγόρευση βασανιστηρίων), λόγω της µακροχρόνιας Cαραµονής 

                                                 
43 Celniku v. Greece, Judgment of 5 July 2007. Η Ελλάδα, κατά το Ε∆∆Α, Cαραβίασε δύο 

φορές το άρθρο 2 (δικαίωµα στη ζωή) της ΕΣ∆Α, τόσο στο ουσιαστικό µέρος (αστυνοµικός 

Cυροβόλησε και σκότωσε τον τότε 20χρονο Αλβανό µετανάστη Gentjan Celniku ) όσο και 

στο διαδικαστικό µέρος (δεν έγινε αCοτελεσµατική ανάκριση για το θανάσιµο 

Cυροβολισµό). 
44 Communication 1486/2006 by Andreas Kalamiotis against Greece, 

CCPR/C/93/D/1486/2006 (05.08.2008).  
45 ΜετέCειτα Ν. 3169/2003 (ΦΕΚ Α’ 189). Bλ. ΕΕ∆Α, «Προτάσεις για το νοµικό Cλαίσιο 

χρήσης βίας και όCλων αCό δηµόσια δύναµη», Έκθεση 2001, σελ. 105, «Κρίσεις για το 

σχέδιο νόµου για την «ΟCλοφορία, τη χρήση όCλων αCό αστυνοµικούς και την εκCαίδευσή 

τους σ’αυτά», Έκθεση 2002, σελ. 223.  
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κρατουµένων σε αστυνοµικά κρατητήρια.46 Η ΕΕ∆Α CαραCέµCει στο αCό 

11.05.2007 Cόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη, για το ανεCίτρεCτο της εCί 

µακρόν Cαραµονής Cοινικών κρατουµένων σε αστυνοµικά κρατητήρια.47  

Το Σχέδιο Έκθεσης CαραλείCει να αCαντήσει στην ερώτηση της ΕκΒ 

αναφορικά µε τα µέτρα Cου έλαβε η χώρα για την Cαύση των φαινοµένων 

κακοµεταχείρισης Ροµά αCό αστυνοµικούς κατά τη διάρκεια εCιχειρήσεων 

αναγκαστικών εξώσεων και την τιµωρία των υCευθύνων. Ωστόσο, η στάση 

της αστυνοµίας αCέναντι στους Τσιγγάνους έχει κατ’ εCανάληψη 

αCοτελέσει αντικείµενο εCικρίσεων οργανισµών Cροστασίας των 

δικαιωµάτων και αρκετών καταδικών της Ελλάδας αCό διεθνείς 

δικαιοδοτικούς µηχανισµούς.48 Η ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 

για την «Πειθαρχική/διοικητική διερεύνηση καταγγελιών εναντίον 

αστυνοµικών υCαλλήλων», αCοτυCώνει ανεCαρκή διερεύνηση καταγγελιών 

για χρήση βίας αCό αστυνοµικούς σε βάρος Τσιγγάνων.49 Σηµειώνεται Cως 

έντονη ανησυχία για τα Cεριστατικά χρήσης αδικαιολόγητης βίας σε 

Τσιγγάνους αCό την αστυνοµία, για τη µη εCαρκή διερεύνηση αυτών των 

Cεριστατικών και για την εCιείκεια των δικαστών στις λίγες CεριCτώσεις 

Cου έχουν φτάσει στη δικαιοσύνη, µε αCοτέλεσµα ένα καθεστώς ουσιαστικής 

ατιµωρησίας, έχει εκφράσει και η ΕCιτροCή ΑνθρωCίνων ∆ικαιωµάτων.50  

Το Σχέδιο αναφέρει λεCτοµερή στατιστικά στοιχεία (όCως ζητείται 

αCό την ΕκΒ) για Cεριστατικά χρήσης Cυροβόλων όCλων αCό αστυνοµικούς, 

για καταγγελίες κακοµεταχείρισης κρατουµένων ή Cολιτών (εCεξεργασµένα 

µε βάση την εθνική ή εθνοτική Cροέλευση των ατόµων Cου υCέστησαν την 

                                                 
46 Siasios and Others v. Greece, Judgment of 4 June 2009, Shuvaev v. Greece, Judgment 

of 29 October 2009. 
47 Συνήγορος του Πολίτη, Παραµονή «�οινικών κρατουµένων» σε αστυνοµικά κρατητήρια, (Αθήνα, Μάιος 

2007) <http://www.synigoros.gr/pdfs/30_10_porisma_paramoni_poinikwn_kratoumenwn.pdf>.  
48 Ενδεικτικά αναφέρονται οι σχετικές Cαρατηρήσεις των: Committee on the Elimination 

of Racial Discrimination, Concluding Observations: Greece, CERD/C/GRC/CO/16-19 

(14.09.2009), Cαρ. 13, European Commission against Racism and Intolerance, Έκθεση για 

την Ελλάδα (τέταρτος κύκλος ε�ιτήρησης), CRI(2009)31, (15.09.2009), Cαρ. 172-179, 

European Committee of Social Rights, Conclusions XVIII-1 (Greece) Articles 1, 12, 13, 16 

and 19 of the Charter, 2006, σελ. 13-14. 
49 Συνήγορος του Πολίτη, Πειθαρχική-διοικητική διερεύνηση καταγγελιών εναντίον 

αστυνοµικών υ�αλλήλων, (Αθήνα, Ιούλιος 2004) 

<http://www.synigoros.gr/reports/astinomikoi.pdf>.  
50 Human Rights Committee, Concluding Observations: Greece, CCPR/CO/83/GRC 

(25.04.2005). 



 17 

κακοµεταχείριση), για τα Cεριστατικά των οCοίων η διερεύνηση 

ολοκληρώθηκε ή εκκρεµεί, και για τις Cειθαρχικές ή/και Cοινικές κυρώσεις 

Cου εCιβλήθηκαν. Η ΕΕ∆Α εCισηµαίνει Cως η ΕΛ.ΑΣ οφείλει να διενεργεί 

µε συνέCεια, αυστηρή και σε βάθος διερεύνηση όλων των αιτιάσεων σε βάρος 

αστυνοµικών για κακοµεταχείριση Cολιτών και να εCιβάλλει τις δέουσες 

κυρώσεις στους υCευθύνους. Μετά και αCό τις εξαγγελίες του νυν 

ΥCουργού Προστασίας του Πολίτη για εκ νέου αλλαγές στο Πειθαρχικό 

∆ίκαιο των αστυνοµικών και τη δηµιουργία Γραφείων ΑντιµετώCισης 

Περιστατικών Αυθαιρεσίας της ΕΛ.ΑΣ., η ΕΕ∆Α υCενθυµίζει την Cρόσφατη 

«Γνώµη» του ΕCιτρόCου για τα ΑνθρώCινα ∆ικαιώµατα του ΣτΕυρ, Thomas 

Hammarberg, «σχετικά µε την ανεξάρτητη και αCοτελεσµατική διερεύνηση 

καταγγελιών εναντίον της Αστυνοµίας».51 Σε συνάρτηση µε την αναφορά 

του Σχεδίου Έκθεσης στην εκCαίδευση-εCιµόρφωση των αστυνοµικών στην 

Cροστασία των ανθρωCίνων δικαιωµάτων (και ειδικά στην αCαγόρευση των 

βασανιστηρίων), και τις εξαγγελίες για τοµές στην εκCαίδευση των 

αστυνοµικών Cου Cροωθεί το ΥCουργείο Προστασίας του Πολίτη, η ΕΕ∆Α 

εφιστά την Cροσοχή του ΥCουργείου στην ανάγκη ριζικής Cαρέµβασης στον 

καταφανώς Cληµµελή και µη αCοτελεσµατικό χαρακτήρα της εκCαίδευσης 

αυτής. Στο Cλαίσιο αυτό, το 2008 η ΕΕ∆Α κατέθεσε στο (τότε) ΥCουργείο 

∆ηµόσιας Τάξης Cρόταση για την εκCόνηση ενός Cρογράµµατος 

εκCαίδευσης των µελών του αστυνοµικού σώµατος στα ανθρώCινα 

δικαιώµατα, αCαραίτητη βάση της οCοίας συνιστά η αCοδοχή εκ µέρους των 

εκCαιδευόµενων των Cροβληµατικών εCιδόσεων του Σώµατος στον τοµέα 

των ανθρωCίνων δικαιωµάτων.  

Το Σχέδιο Έκθεσης, σε αCάντηση σχετικού ερωτήµατος της ΕκΒ, 

Cεριγράφει αναλυτικά το Cλαίσιο Cου αφορά τις διαδικασίες υCοδοχής και 

διαµονής Cαράνοµα εισερχοµένων αλλοδαCών. Ωστόσο, κάCοιοι 

κατηγορηµατικοί χαρακτηρισµοί (Cχ. «οι µετανάστες και αιτούντες άσυλο 

αντιµετωCίζονται µε ιδιαίτερη ευαισθησία Cου Cαραδοσιακά δείχνει η 

Ελλάδα αCέναντι σε ευάλωτες οµάδες όCως ανηλίκους, γυναίκες κλC») Cου 

                                                 
51 Opinion of the Commissioner for Human Rights concerning Independent and Effective 

Determination of Complaints against the Police, CommDH(2009)4, 12 March 2009. 
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χρησιµοCοιούνται, καλό θα ήταν να αCοφεύγονται. Πάντως, σε γενικές 

γραµµές, η Cεριγραφή του Cλαισίου Cροστασίας ειδικά για τα Cαιδιά, είναι 

ιδιαίτερα Cλήρης και αCαντά στα Cερισσότερα των ζητηµάτων Cου εγείρει η 

ΕκΒ. Στην Cεριγραφή της ισχύουσας κατάστασης και του νοµοθετικού 

Cλαισίου (Ν. 3386/2005,52 Π∆ 220/2007,53 Ν. 3536/2007,54 Π∆ 167/2008,55 

Π∆ 81/200956) για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την Cαραµονή 

αλλοδαCών στην ελληνική εCικράτεια και τη διαδικασία χορήγησης 

ασύλου, το Σχέδιο Έκθεσης αναφέρει ότι η Αστυνοµία λαµβάνει υCόψη της, 

µεταξύ άλλων, και τις Cαρατηρήσεις και συστάσεις της ΕΕ∆Α αναφορικά µε 

την Cροστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.57 Πράγµατι, το άρθρο 12 Π∆ 

90/200858 και το άρθρο 30 Π∆ 96/200859 λαµβάνουν υCόψη αρκετές αCό τις 

Cαρατηρήσεις της ΕΕ∆Α καθορίζοντας τη διαδικασία εξέτασης του 

αιτήµατος ασύλου και τα ζητήµατα εκCροσώCησης και διαµονής των 

ασυνόδευτων Cαιδιών µετά τη χορήγηση διεθνούς Cροστασίας. Ωστόσο, όCως 

σηµείωσε Cρόσφατα η ΕΕ∆Α στις Cαρατηρήσεις της στο Σχέδιο της αρχικής 

Έκθεσης της Ελλάδας σχετικά µε την εφαρµογή του Προαιρετικού 

Πρωτοκόλλου της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, σε σχέση µε 

την ανάµιξη Cαιδιών σε ένοCλη σύρραξη,60 αCό Cολλές έγκυρες Cηγές 

υCάρχουν Cληροφορίες και Cεριγραφές ενός τοCίου τουλάχιστον 

                                                 
52 ΦΕΚ Α’ 212. 
53 ΦΕΚ Α’ 251. Το εν λόγω Π∆ ενσωµάτωσε την Οδηγία 2003/9/EK του Συµβουλίου της 27ης 

Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες αCαιτήσεις για την υCοδοχή των αιτούντων 

άσυλο στα κράτη µέλη. 
54 ΦΕΚ Α’ 42.  
55 ΦΕΚ Α’ 223, ΣυµCλήρωση Π∆ 131/2006, «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την 

Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής εCανένωσης». 
56 ΦΕΚ Α’ 99, ΤροCοCοίηση Π∆ 90/2008 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας Cρος τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου της 1ης ∆εκεµβρίου 2005, σχετικά µε 

τις ελάχιστες Cροδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οCοίες τα κράτη µέλη χορηγούν και 

ανακαλούν το καθεστώς του Cρόσφυγα».  
57 ΕΕ∆Α, «Προτάσεις σχετικά µε το ζήτηµα των ασυνόδευτων ανηλίκων», Έκθεση 2006, 

σελ. 151.  
58 ΦΕΚ Α’ 132, Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας Cρος τις διατάξεις της Οδηγίας 

2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου της 1ης ∆εκεµβρίου 2005, σχετικά µε τις ελάχιστες 

Cροδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οCοίες τα κράτη µέλη χορηγούν και ανακαλούν το 

καθεστώς του Cρόσφυγα.  
59 ΦΕΚ Α’ 158, Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας Cρος τις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης ΑCριλίου 2004 για τη θέσCιση ελάχιστων αCαιτήσεων 

για την αναγνώριση και το καθεστώς των υCηκόων τρίτων χωρών ή των αCάτριδων ως 

Cροσφύγων ή ως CροσώCων Cου χρήζουν διεθνούς Cροστασίας για άλλους λόγους.  
60 Ν. 3080/2002 (ΦΕΚ Α΄ 312). Βλ. ιστοσελίδα ΕΕ∆Α.  
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Cροβληµατικού και ανησυχητικού, όσον αφορά το όλο Cλαίσιο διαχείρισης 

του ζητήµατος της CαράτυCης µετανάστευσης και της διαδικασίας 

χορήγησης ασύλου σε αυτούς Cου το ζητούν, συµCεριλαµβανοµένων και των 

Cαιδιών µεταναστών και αιτούντων άσυλο. ΑξιόCιστοι οργανισµοί και 

φορείς, όCως η ΎCατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το 

Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Human Rights Watch,61 

έχουν δηµοσιεύσει µελέτες και έχουν κάνει δηλώσεις αναφορικά µε την 

µεταχείριση των ασυνόδευτων Cαιδιών, Cου µαρτυρούν Cως το όλο θέµα 

χρήζει τουλάχιστον Cεραιτέρω διερεύνησης. Σύµφωνα µε στοιχεία της 

ΎCατης Αρµοστείας, το 2008, το Λιµενικό Σώµα κατέγραψε την είσοδο 

2.648 ασυνόδευτων ανηλίκων, όµως Cιστεύεται ότι Cολλοί Cερισσότεροι 

έχουν εισέλθει στη χώρα χωρίς να εντοCιστούν. Η Ελλάδα, Cαρά τους 

ισχυρισµούς των αρµόδιων αρχών, δεν διαθέτει διαδικασίες για την 

αξιολόγηση των ιδιαίτερων αναγκών και του βέλτιστου συµφέροντος αυτών 

των Cαιδιών.  

Ενδεικτική της σοβαρότητας του ζητήµατος των ασυνόδευτων Cαιδιών 

είναι και η 12η αCό τις Cρόσφατα δηµοσιευµένες Καταληκτικές 

Παρατηρήσεις της ΕCιτροCής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών 

∆ιακρίσεων,62 µετά αCό την εξέταση της Έκθεσης της Ελλάδας: η ΕCιτροCή, 

αφού εκφράζει την ανησυχία της για τις αναφερθείσες CεριCτώσεις 

κακοµεταχείρισης αιτούντων άσυλο και Cαράνοµων µεταναστών, 

συµCεριλαµβανοµένων και ασυνόδευτων Cαιδιών, συνιστά στην Ελλάδα να 

λάβει Cιο αCοτελεσµατικά µέτρα για την ανθρώCινη µεταχείριση και για τη 

µείωση του χρόνου κράτησης των αιτούντων άσυλο, και ειδικά των Cαιδιών. 

Αλλά και η ΕCιτροCή του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, στις 

Καταληκτικές της Παρατηρήσεις το 2002 για την Αρχική Έκθεση της 

                                                 
61 Βλ. Human Rights Watch, Left to Survive: Systematic Failure to Protect 

Unaccompanied Migrant Children in Greece (New York, 2008), 

<http://www.hrw.org/en/node/81343/section/4>. ΕCίσης, βλ. Γραφείο της ΎCατης 

Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Μελέτη σχετικά µε την 

αντιµετώ�ιση α�ό την Πολιτεία των αλλοδα�ών ασυνόδευτων ανηλίκων �ου ζητούν άσυλο 

στην Ελλάδα (ΑCρίλιος 2008), <http://www.mfhr.gr/categories.asp?ln=0&id=46>.  
62 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding Observations: 

Greece, CERD/C/GRC/CO/19 (28.08.2009). Βλ. ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις εCί της Έκθεσης του 

ΥCουργείου Εξωτερικών για την εφαρµογή της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Κατάργηση 

Κάθε Μορφής Φυλετικών ∆ιακρίσεων», Έκθεση 2007, σελ. 177 εC.  
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Ελλάδας,63 διατυCώνει σειρά συστάσεων για το ζήτηµα της µεταχείρισης των 

ασυνόδευτων ανηλίκων και το όλο σύστηµα Cαροχής ασύλου στην Ελλάδα. 

Αναφορικά µε τις Cληροφορίες του Σχεδίου Έκθεσης για την 

εφαρµογή του Π∆ 220/2007, και ειδικότερα για τα σχετικά µε τον ορισµό 

ΕCιτρόCου για τα ασυνόδευτα Cαιδιά, τα στοιχεία Cου έχει στη διάθεσή της 

η ΕΕ∆Α µαρτυρούν σηµαντικές δυσκολίες στην Cράξη. Αυτές οφείλονται, 

κυρίως, στο γεγονός ότι ο αριθµός των Cαιδιών Cου αναλαµβάνει ο κάθε 

ΕCίτροCος είναι τόσο µεγάλος (CερίCου 20 Cαιδιά) Cου ακυρώνουν εκ 

Cροοιµίου την δυνατότητα άσκησης ουσιαστικής εCιτροCείας. Ο ΕCίτροCος 

σCάνια συνοδεύει τα Cαιδιά στη συνέντευξη για την εξέταση του αιτήµατος 

ασύλου, είτε γιατί αυτή λαµβάνει χώρα µακριά αCό τον τόCο διαµονής του 

ΕCιτρόCου, είτε γιατί δεν του το εCιτρέCει η µόνιµή του εργασία.  

Η ΕΕ∆Α κρίνει σκόCιµο να υCενθυµίσει το µεγάλο αριθµό 

αCοφάσεων (Cάνω αCό είκοσι)64 Cου έχει λάβει και Cου σχετίζονται µε το 

Cλαίσιο Cροστασίας των δικαιωµάτων των µεταναστών και Cροσφύγων. 

Στο Σχέδιο Έκθεσης εκφράζεται η ανησυχία των ελληνικών αρχών 

για τις ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης των Cαράνοµα εισερχοµένων στην 

χώρα αλλοδαCών. Ευκταίο θα ήταν αυτό το ίδιο Cνεύµα να αCοτυCωνόταν 

και στην Cεριγραφή άλλων Cροκλήσεων Cου αντιµετωCίζει η χώρα στην 

εφαρµογή της Σύµβασης κατά των Βασανιστηρίων.  

Στα αριθµητικά στοιχεία Cερί ασύλου Cου Cεριλαµβάνει το Σχέδιο 

Έκθεσης, αναφέρεται ότι δεν υCάρχουν στατιστικά δεδοµένα για τους 

αιτούντες άσυλο Cου είναι θύµατα βασανιστηρίων. Σχετικά µε αυτό, η 

ΕΕ∆Α υCενθυµίζει Cως ο εξειδικευµένος, µέχρι τώρα, φορέας για την 

ταυτοCοίηση και θεραCευτική Cροσέγγιση των θυµάτων βασανιστηρίων, 

δηλαδή το Ιατρικό Κέντρο ΑCοκατάστασης Θυµάτων Βασανιστηρίων 

ανέστειλε το 2009 εC’ αόριστον την λειτουργία του λόγω έλλειψης 

χρηµατοδότησης Cου δεν του εCιτρέCει να λειτουργήσει στοιχειωδώς ο 

αCαραίτητος Cυρήνας στελεχικού του δυναµικού. 

                                                 
63 Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports Submitted by States 

Parties under Article 44 of the Convention, Concluding Observations: Greece, 

CRC/C/15/Add.170 (02.04.2002).  
64 Βλ. ιστοσελίδα ΕΕ∆Α, στην θεµατική των Cοφάσεων: Πρόσφυγες-Μετανάστες. 
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  Στο Σχέδιο Έκθεσης υCάρχει εκτενής αναφορά στις δράσεις, 

υCηρεσίες, εκCαίδευση, καλές Cρακτικές, συνεργασίες της Αστυνοµίας σε 

εγχώριο και διεθνές εCίCεδο για την αντιµετώCιση της εµCορίας ανθρώCων. 

Χρήσιµη είναι η αναφορά στις Cρωτοβουλίες αυτές, στις στρατηγικές και τα 

Σχέδια ∆ράσης. Είναι γεγονός ότι στον τοµέα της δίωξης έχουν γίνει 

σηµαντικά βήµατα Cροόδου. Παραµένουν όµως κάCοια ζητήµατα Cου 

εCιδέχονται βελτιώσεις και τα οCοία έχουν εκτενώς αναCτυχθεί στην 

Cροαναφερθείσα αCόφαση της ΕΕ∆Α για την αντιµετώCιση της εµCορίας 

ανθρώCων του 2007, στην οCοία και CαραCέµCουµε. Αφορούν, συνοCτικά, 

τη βελτίωση των εCαρχιακών οµάδων anti-trafficking, την άµεση ενηµέρωση 

των τελευταίων και των εισαγγελικών αρχών όταν υCάρχουν υCοψίες ότι 

κρατούµενος υCό αCέλαση αλλοδαCός είναι θύµα σωµατεµCορίας, ώστε να 

κινηθούν οι διαδικασίες αναστολής της αCέλασης, την εκCαίδευση των 

αστυνοµικών, δικαστών και εισαγγελέων µε τη µορφή διαδραστικών 

σεµιναρίων µε µικρό αριθµό συµµετεχόντων, Cροσοµοιώσεων κλC, κατά το 

CρότυCο του Cρογράµµατος ΑΓΙΣ και ΙΛΑΕΙΡΑ, και την Cροσεκτική 

διερεύνηση υCονοιών για ανάµειξη αστυνοµικών σε κυκλώµατα διακίνησης.  

Αναφορικά µε την Cαιδική Cορνογραφία και την ενδοοικογενειακή 

βία, το Σχέδιο Έκθεσης εCαναλαµβάνει τις νοµοθετικές Cροβλέψεις Cου 

αναφέρονται στο κοµµάτι Cου έχει συνταχθεί αCό το ΥCουργείο 

∆ικαιοσύνης και Cαραθέτει Cληροφορίες για διάφορες δράσεις εκCαίδευσης 

και ευαισθητοCοίησης (διαταγές, εγκυκλίους, φυλλάδια, εγχειρίδια, 

σεµινάρια, κλC) στο Cλαίσιο της ΕΛ.ΑΣ, Cου αCοσκοCούν στην ενίσχυση της 

αντιµετώCισης των φαινοµένων αυτών. ΌCως σηµειώθηκε και στην αρχή, 

ευχερέστερη θα ήταν η Cαράθεση συνολικών αCαντήσεων (αCό όλους τους 

φορείς) στο κάθε θέµα Cου εγείρει η ΕκΒ.  

 

Ανακεφαλαιώνοντας τις �ροτάσεις της ε�ί του σχεδίου 

Έκθεσης: 

1) Η ΕΕ∆Α Cαρατηρεί την αξιόλογη CροσCάθεια Cου έχει 

καταβληθεί ώστε να αCαντηθούν τα ερωτήµατα της ΕκΒ µε έναν 

εµCεριστατωµένο τρόCο, όCως και τις σηµαντικές βελτιώσεις ως Cρος την 
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Cαράθεση τόσο Cοιοτικών, Cοσοτικών και στατιστικών στοιχείων και 

Cληροφοριών σε σύγκριση µε Cροηγούµενες ελληνικές εκθέσεις στο ίδιο 

όργανο Cαρακολούθησης, όσο και σε άλλα.  

2) Εκτιµά Cως θα ήταν Cροτιµότερο να διατυCώνονται οι αCαντήσεις 

κατά εγειρόµενο ζήτηµα αCό την Cλευρά και των δύο εµCλεκόµενων 

ΥCουργείων, ακολουθώντας την σειρά του καταλόγου ζητηµάτων, αντί του 

Cλήρους διαχωρισµού τους.  

3) ΕCαναλαµβάνει τη σύσταση ότι η Έκθεση της Ελλάδας για την 

εφαρµογή της Σύµβασης κατά των Βασανιστηρίων θα CρέCει να εκθέσει και 

να εξηγήσει τη διάσταση µεταξύ νοµοθεσίας και Cράξης, όCως εξάλλου, τα 

διεθνή όργανα ελέγχου, µεταξύ των οCοίων και η ΕκΒ, έχουν 

εCανειληµµένα ζητήσει.  

4) Για τα ειδικότερα σηµεία, CαραCέµCει στα ανωτέρω σχόλιά της για 

τη συµCλήρωση των ελληνικών αCαντήσεων στα ερωτήµατα της ΕκΒ. 

5) Τέλος, η ΕΕ∆Α εCιθυµεί, µε την ευκαιρία της κατάθεσης της 

ελληνικής Έκθεσης ενώCιον του συγκεκριµένου οργάνου, να κλείσει τις 

Cαρατηρήσεις της υCενθυµίζοντας τη σηµασία Cου αCοδίδει στην 

Cροτεινόµενη κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύµβασης του 

ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων, η εφαρµογή του οCοίου θα υCοχρέωνε τη 

χώρα να συµµορφωθεί στο σύνολο των Cαρατηρήσεων της ΕκΒ και των 

άλλων, σχετικών µε την Cροστασία αCό τα βασανιστήρια και την 

κακοµεταχείριση, διεθνών οργάνων. 

 

 

 

Αθήνα, 18.02.2010 


