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Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες – Γραφείο Ελλάδας 
 

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας στην Ελλάδα 
 

 
 Η έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου και το νέο 

νομοθετικό πλαίσιο για τη διαδικασία ασύλου σηματοδοτούν μια 
ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, που πρέπει να στηριχθεί περαιτέρω για την 
ολοκλήρωση της μετάβασης στο, από χρόνια προσδοκώμενο, δίκαιο και 
αποτελεσματικό σύστημα ασύλου στην Ελλάδα.  

 Για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου που έχουν ήδη καταγραφεί από 
την αστυνομία (πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος) και 
εξακολουθούν να παραμένουν στην αρμοδιότητά της, καθώς και για 
μια σειρά άλλα ζητήματα (επιδόσεις, ανανεώσεις εγγράφων κλπ.), 
απαιτείται άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων. 

 Η ενίσχυση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, μέσω της δημιουργίας 
Κέντρων Πρώτης Υποδοχής ή ανάπτυξης κινητών ομάδων σε βασικά 
σημεία εισόδου της χώρας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
πρώτη υποδοχή νεο-εισερχομένων προσφύγων και μεταναστών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διεθνούς και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
και κατ’ εφαρμογή του νόμου 3907/2011. Προτεραιότητα πρέπει να 
δοθεί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που αντιμετωπίζουν 
αυξημένο αριθμό αφίξεων μέσω της θάλασσας. 

 Η διοικητική κράτηση των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας 
και εισέρχονται ή διαμένουν παράτυπα στη χώρα, πρέπει να αποτελεί 
εξαιρετικό και έσχατο μέτρο, και όχι συστηματική πρακτική.  

 Η χωρητικότητα των ανοιχτών δομών φιλοξενίας για την υποδοχή των 
αιτούντων άσυλο και των ασυνόδευτων ανηλίκων πρέπει να αυξηθεί 
σημαντικά. Η υποδοχή αυτή πρέπει να ακολουθεί πρότυπους κανόνες 
λειτουργίας και να υπαχθεί σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό 
σχεδιασμό, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 Η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων πρέπει να ενισχυθεί 
σημαντικά, με ουσιαστική ενδυνάμωση του θεσμού της επιτροπείας, 
παραπομπή τους σε ειδικές δομές φιλοξενίας και διαμόρφωση μιας 
πολιτικής και διαδικασιών για τον καθορισμό του βέλτιστου 
συμφέροντος του παιδιού, που αποτελεί βασική αρχή της Σύμβασης για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

 Η ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην ελληνική 
κοινωνία πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και αντικείμενο 
ολιστικής προσέγγισης και κατάλληλων μέτρων. 

 Η αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας 
προϋποθέτει προστασία των θυμάτων και ουσιωδών μαρτύρων των 
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εγκλημάτων μίσους, καθώς και διερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου 
από το στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας.   

 

1. Άσυλο 
 
Ζητήματα 

 Το σύστημα ασύλου στην Ελλάδα χαρακτηριζόταν, εδώ και πολλά χρόνια, 
από σοβαρά προβλήματα, όπως την περιορισμένη πρόσβαση στη διαδικασία 
και την καταγραφή των αιτημάτων ασύλου, την απουσία διαδικαστικών 
εγγυήσεων, τις ελλείψεις στη διερμηνεία, τη χαμηλή ποιότητα των 
συνεντεύξεων, τις ανεπαρκώς αιτιολογημένες αποφάσεις, τις εξαιρετικά 
χρονοβόρες διαδικασίες και τα πολύ χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης 
προσφυγικού καθεστώτος ή επικουρικής προστασίας (ιδίως σε πρώτο βαθμό). 
Η κατάσταση αυτή, πέραν της παραβίασης των διεθνών υποχρεώσεων της 
χώρας, είχε και ως συνέπεια πολλοί πρόσφυγες να μην καταφέρνουν ή να μη 
θέλουν να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα αμιγώς οικονομικοί 
μετανάστες να προστρέχουν στη διαδικασία για να νομιμοποιήσουν 
προσωρινά τη διαμονή τους στη χώρα.  

 Με την αναθεώρηση του συστήματος ασύλου (Ν. 3907/2011) συστάθηκε η 
πολιτική Υπηρεσία Ασύλου και θεσμοθετήθηκε μια νέα, δίκαιη και 
αποτελεσματική διαδικασία. Οι δυσκολίες σε θέματα, κυρίως, εξασφάλισης 
ανθρώπινων πόρων και εξοπλισμού  είχαν ως αποτέλεσμα τις αλλεπάλληλες 
αναβολές έναρξης της λειτουργίας της νέας διαδικασίας υπό την ευθύνη της 
Υπηρεσίας Ασύλου. 

 Ήδη, από τις 7 Ιουνίου 2013, ξεκίνησε η λειτουργία του Περιφερειακού 
Γραφείου Ασύλου Αττικής της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και η 
εφαρμογή της νέας διαδικασίας ασύλου, που ρυθμίζεται πλέον από το Π.Δ. 
113/2013. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί ένα «τέλος εποχής» και την εκκίνηση 
ενός εγχειρήματος, που αποτελούσε πάγιο αίτημα της Ύπατης Αρμοστείας, 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, καθώς και άλλων φορέων στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Η πολιτική, οικονομική και τεχνική στήριξη της νέας Υπηρεσίας 
Ασύλου αποτελεί πρώτιστο μέλημα για την επιτυχή συνέχιση, διεύρυνση και 
ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο σύστημα, με στόχο τη δίκαιη και 
αποτελεσματική προστασία όλων όσων δικαιούνται διεθνούς προστασίας.   

 Στο μεταξύ, κατά το μεταβατικό στάδιο, συστήθηκαν με το Π.Δ. 114/2010, οι 
Επιτροπές Προσφυγών για την εξέταση σε δεύτερο βαθμό των αιτημάτων 
ασύλου, τριμελούς σύνθεσης και αποφασιστικής αρμοδιότητας, οι οποίες, στα 
2 ½ χρόνια λειτουργίας τους, σηματοδότησαν ένα ποιοτικό άλμα αναφορικά 
με την τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων, το περιεχόμενο των 
αποφάσεων και τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Πρόσφατα ο 
αριθμός των Επιτροπών Προσφυγών ανήλθε από τις 10 στις 20 με στόχο την 
ταχύτερη εξέταση των συσσωρευμένων προσφυγών οι οποίες εκτιμώνται σε 
περίπου 25.000 ενεργές υποθέσεις. Για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη 
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εξέταση των εκκρεμών προσφυγών διενεργήθηκε από το Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μία εκκαθάριση και επικαιροποίηση των 
φακέλων των υποθέσεων.  

 Η εξέταση των αιτημάτων ασύλου που έχουν ήδη καταγραφεί από την 
αστυνομία, παραμένει στην αρμοδιότητα των αστυνομικών διευθύνσεων ανά 
τη χώρα. Για την αντιμετώπιση της εξαιρετικά προβληματικής διαχείρισης 
των αιτημάτων ασύλου που εκκρεμούν στην αστυνομία, απαιτείται άμεση 
λήψη μέτρων και διορθωτικών παρεμβάσεων.  

   
Συστάσεις 

 Άμεση λήψη μέτρων για επιπλέον στελέχωση της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, 
ώστε να είναι διευρυνθεί η δυνατότητά της για καταγραφή των αιτημάτων 
ασύλου, διενέργεια των συνεντεύξεων και έκδοση των πρωτοβάθμιων 
αποφάσεων. 

 Έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και σε άλλες 
περιοχές της χώρας (με προτεραιότητα τη Θεσσαλονίκη, τον Έβρο και τα 
νησιά του Β.Α. Αιγαίου), ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση 
στη διαδικασία ασύλου και σε ευρύτερα τμήματα της επικράτειας.  

 Λήψη ειδικών μέτρων για τη διευκόλυνση υποβολής αιτημάτων ασύλου από 
ασυνόδευτα παιδιά που φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής ανά τη χώρα. 

 Συνέχιση της προτεραιοποίησης της εκκαθάρισης των συσσωρευμένων και επί 
μακρόν εκκρεμών προσφυγών και ενίσχυση του συντονισμού με τις 
Αστυνομικές Διευθύνσεις που διενεργούν διοικητικές πράξεις και 
εξυπηρετούν αιτούντες άσυλο τα αιτήματα των οποίων εκκρεμούν σε β’ 
βαθμό. 

 Άμεση ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας, καθώς και λήψη μέτρων  
ενίσχυσης σε προσωπικό και εξοπλισμό των Αστυνομικών Διευθύνσεων ανά 
τη χώρα (και ιδιαίτερα της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής στην Π. Ράλλη), για 
την εκτέλεση των σχετιζομένων με το άσυλο καθηκόντων και διαδικασιών 
που παραμένουν στην αρμοδιότητα της αστυνομίας: δίκαιη και 
αποτελεσματική εξέταση σε πρώτο βαθμό των αιτημάτων που έχουν ήδη 
καταγραφεί από την αστυνομία, έγκαιρη περιοδική ανανέωση των δελτίων 
αιτούντων άσυλο (ροζ κάρτες), έγκαιρη και προσήκουσα επίδοση 
προσκλήσεων για συνέντευξη και αποφάσεων ασύλου, παραλαβή σχετικών με 
το άσυλο εγγράφων κα.  

 Άμεση ενίσχυση, σε προσωπικό και εξοπλισμό, του Τμήματος «Δουβλίνου» 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ώστε να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες μεταφοράς και οικογενειακής συνένωσης 
αιτούντων άσυλο με μέλη της οικογένειάς τους που βρίσκονται σε άλλες 
χώρες της Ε.Ε., με προτεραιοποίηση των αιτημάτων των ασυνόδευτων 
παιδιών. 

 Ενίσχυση εφαρμογής των διατάξεων της μεταναστευτικής νομοθεσίας για 
τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν πολλά χρόνια στην Ελλάδα, για 
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αυτούς που εκπίπτουν του νόμιμου καθεστώτος λόγω της οικονομικής κρίσης, 
καθώς και για άλλες κατηγορίες αλλοδαπών με ανθρωπιστικές ανάγκες που 
δεν εμπίπτουν πλέον στη διαδικασία ασύλου, έτσι ώστε, μεταξύ άλλων, να 
ελαφρυνθεί και η διαδικασία του ασύλου από προφανώς αβάσιμα αιτήματα 
ατόμων που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας.  

 
 

2. Αφίξεις, πρώτη υποδοχή, διοικητική κράτηση προς 
απομάκρυνση 

 
      Ζητήματα 

 Η Ελλάδα αποτελεί βασική πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 
χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, γεγονός που δημιουργεί αυξημένες 
πιέσεις στα σύνορα, ιδιαίτερα με την Τουρκία. Από τον Αύγουστο 2012 και 
μετά, παρατηρείται μεταστροφή από τα χερσαία Ελληνο-Τουρκικά σύνορα 
προς τα θαλάσσια, ως συνέπεια και της ενισχυμένης φύλαξης της περιοχής 
του Έβρου. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το πρώτο πεντάμηνο του 2013 
συνελήφθησαν, λόγω παράτυπης εισόδου, 3.223 άτομα σε Λέσβο, Σάμο, Χίο 
και Δωδεκάνησα, έναντι 188 το πρώτο πεντάμηνο του 2012 (οι αντίστοιχοι 
αριθμοί, για τον Έβρο, ήταν 342 άτομα το 2013 έναντι 15.878 το 2012). Το 
ιδιαίτερα επικίνδυνο πέρασμα μέσω της θαλάσσιας οδού, έχει σημαδευτεί από 
ναυάγια και ανθρώπινες τραγωδίες, με χαρακτηριστικότερες αυτές στα μέσα 
Δεκεμβρίου 2012, όπου 21 Αφγανοί έχασαν τη ζωή τους, στα μέσα Μαρτίου 
2013, με θύματα 7 Σύρους, και τον περασμένο Μάιο, όπου πνίγηκε ένα 
6χρονο κοριτσάκι από τη Συρία. 

 Από το Μάρτιο 2013, λειτουργεί το πρώτο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής 
(ΚΕ.Π.Υ.), στην περιοχή του ΄Εβρου, κατ’ εφαρμογή του Ν.3907/2011 που 
ίδρυσε την πολιτική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και θεσμοθέτησε, για πρώτη 
φορά, ένα πλαίσιο διαδικασιών πρώτης υποδοχής για τους νεο-εισερχομένους 
στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Παρά τις ελλείψεις σε αναγκαίο 
προσωπικό και τις δυσκολίες για πραγματοποίηση των αναγκαίων 
παραπομπών σε δομές προστασίας, η λειτουργία του πρώτου ΚΕ.Π.Υ. έχει 
σηματοδοτήσει μια καθοριστική βελτίωση σχετικά με την καταγραφή και 
ταυτοποίηση των νέο-εισερχομένων, καθώς επίσης και με την κάλυψη των 
βασικών αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής και ψυχολογικής 
στήριξης και της παροχής ενημέρωσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
τους σε γλώσσα που κατανοούν. 

 Εντούτοις, όλα τα άλλα κρίσιμα σημεία εισόδου της χώρας, ιδίως τα νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου που αντιμετωπίζουν αυξημένο αριθμό αφίξεων,  
στερούνται σήμερα των αναγκαίων εκείνων μηχανισμών πρώτης υποδοχής 
που να εξασφαλίζουν την κάλυψη των βασικών αναγκών των νεο-
εισερχομένων προσφύγων και μεταναστών, την ασφαλή διάγνωση της 
ατομικής τους κατάστασης (ταυτοποίηση), τον εντοπισμό των ευάλωτων 
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περιπτώσεων καθώς και όσων χρήζουν διεθνούς προστασίας, και τις 
παραπομπές σε κατάλληλες δομές για περαιτέρω μεταχείριση ανάλογα με το 
προφίλ και τις ανάγκες τους. Αντ’ αυτού, εφαρμόζεται συστηματικά το μέτρο 
της διοικητικής κράτησης των παράτυπα εισερχομένων, χωρίς την τήρηση 
βασικών προϋποθέσεων που προβλέπει η διεθνής, ευρωπαϊκή και εθνική 
νομοθεσία για κάθε μέτρο στέρησης της προσωπικής ελευθερίας, όπως 
εκτίμηση της κάθε ατομικής περίπτωσης, ατομική αιτιολόγηση των λόγων 
κράτησης, αναγκαιότητα και αναλογικότητα του μέτρου, ή εξέταση της 
δυνατότητας για εναλλακτικά της κράτησης μέτρα. Η διοικητική κράτηση 
αλλοδαπών, συμπεριλαμβανομένων των σημείων εισόδου, λαμβάνει χώρα 
συχνά σε συνθήκες που υπολείπονται σοβαρά των προτύπων για το σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, για το λόγο αυτό, έχει αποτελέσει 
αντικείμενο κριτικής, αλλά και καταδίκης της χώρας σε μια σειρά υποθέσεις, 
από εθνικά και ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα.  

 Εκτός από τη διοικητική κράτηση των ατόμων που εισέρχονται παράτυπα στη 
χώρα, το ίδιο μέτρο εφαρμόζεται ευρέως και στο πλαίσιο της επιχείρησης 
«Ξένιος Δίας», που ξεκίνησε τον Αύγουστο 2012, απέναντι στους υπηκόους 
τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να διαμένουν στην Ελλάδα χωρίς 
νομιμοποιητικά έγγραφα, με στόχο την εκτέλεση σε βάρος τους του  μέτρου 
της απομάκρυνσης-επιστροφής στη χώρα τους. Και στην περίπτωση αυτή, οι 
αποφάσεις κράτησης εκδίδονται συστηματικά, χωρίς ειδική και επαρκή 
αιτιολογία για κάθε ατομική περίπτωση, όπως απαιτείται από τη διεθνή και 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ανάμεσα σε αυτούς που κρατούνται στα «προ-
αναχωρησιακά» κέντρα κράτησης, υπάρχουν και άτομα που χρήζουν 
διεθνούς προστασίας τα οποία δεν μπόρεσαν να καταγράψουν το αίτημα 
ασύλου, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, όπως 
επίσης και κατηγορίες αλλοδαπών ως προς τους οποίους δεν μπορεί να 
υλοποιηθεί το μέτρο της αναγκαστικής απομάκρυνσης, για λόγους 
ανθρωπιστικούς (π.χ. για σοβαρούς λόγους υγείας) ή εξαιτίας πρακτικών 
δυσκολιών (π.χ. αδυναμία προμήθειας ταξιδιωτικών εγγράφων). Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η νομιμότητα της παρατεταμένης κράτησης (που μπορεί να 
φτάσει και 18 μήνες) τίθεται υπό αμφισβήτηση, στο μέτρο που ο σκοπός της, 
δηλαδή η απομάκρυνση, δεν μπορεί να επιτευχθεί. 

 Η διοικητική κράτηση των αιτούντων άσυλο είναι επιτρεπτή μόνο ως 
εξαιρετικό μέτρο και στο πλαίσιο ειδικών λόγων. Σε πολλές περιπτώσεις οι 
ειδικοί αυτοί λόγοι δεν έχουν εφαρμογή και αιτούντες άσυλο βρίσκονται να 
κρατούνται προς εκτέλεση μέτρου απομάκρυνσης, ενώ κάτι τέτοιο δεν 
συνάδει με το καθεστώς τους ως αιτούντων. Με δεδομένη την τρέχουσα 
πρακτική συστηματικής χρήσης της διοικητικής κράτησης, στις περιπτώσεις 
της παράτυπης εισόδου ή διαμονής στη χώρα, χωρίς τις κατάλληλες 
διαδικαστικές εγγυήσεις και εκτίμηση των λόγων και της ανάγκης της 
κράτησης, η επιμήκυνση, δια νόμου, του ανώτατου ορίου της διάρκειας της 
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κράτησης των αιτούντων άσυλο μέχρι και 18 μήνες, είναι εξαιρετικά 
προβληματική.  
 

      Συστάσεις 

 Ενίσχυση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με επαρκές και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, όπως προβλέπεται από το 
Ν.3907/2011.  

 Ίδρυση και λειτουργία ΚΕ.Π.Υ. και σε άλλα σημεία εισόδου της χώρας, με 
άμεση προτεραιότητα τα νησιά του Β.Α. Αιγαίου. Εν τω μεταξύ, ανάπτυξη και 
στελέχωση κινητών μονάδων για τις ανάγκες της πρώτης υποδοχής σε σημεία 
εισόδου που αντιμετωπίζουν αυξημένο αριθμό αφίξεων προσφύγων και 
μεταναστών. 

  Άμεση λήψη μέτρων για δημιουργία (ανοιχτών) δομών φιλοξενίας και 
κοινωνικής στήριξης αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων, ώστε να 
είναι δυνατές και αποτελεσματικές οι παραπομπές από τα ΚΕ.Π.Υ. και 
γενικότερα τα σημεία εισόδου, μόλις ολοκληρώνονται οι διαδικασίες της 
πρώτης υποδοχής. 

 Εφαρμογή της διοικητικής κράτησης ως εξαιρετικού και έσχατου μέτρου, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση των αιτούντων άσυλο, με τους όρους και 
προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος: επιβολή της με αποφάσεις που αφορούν 
ξεχωριστά την κάθε ατομική περίπτωση, με επαρκή αιτιολόγηση για την 
ανάγκη του μέτρου, με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, και μόνο 
εφόσον είναι αναγκαία  για την εξυπηρέτηση του σκοπού που προβλέπει ο 
νόμος, περιλαμβανομένης της απομάκρυνσης-επιστροφής. Μείωση της 
χρονικής της διάρκειας και ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών κράτησης. Οι 
Κατευθυντήριες αρχές της Ύπατης Αρμοστείας για την κράτηση των 
αιτούντων άσυλο μπορούν να αποτελέσουν κείμενο αναφοράς για την 
εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τη διοικητική κράτηση.  

 Τα μέτρα φύλαξης των συνόρων πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να 
μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση στην Επικράτεια και στην ασφάλεια των 
ατόμων που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, και δεν πρέπει να οδηγούν 
σε άτυπες επιστροφές-επαναπροωθήσεις .  

 
 

3. Υποδοχή αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων  
 
Ζητήματα 

 Τα πρότυπα για τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο και 
ασυνόδευτων ανηλίκων στα Κράτη-μέλη της ΕΕ καθορίζονται δεσμευτικά 
από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Ασύλου. Τα εν λόγω πρότυπα καθορίζονται πλέον από την 
Οδηγία 2013/33/ΕΕ της 26ης Ιουνίου 2013. Ενόψει του νέου νομοθετικού 
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πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ, η Ελλάδα θα πρέπει να προσαρμόσει την εθνική 
νομοθεσία της τροποποιώντας το Π.Δ. 220/2007 που ισχύει σήμερα.  

 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις λειτουργούν σήμερα τα περισσότερα Κέντρα 
Υποδοχής για αιτούντες άσυλο και ασυνόδευτα παιδιά (ανοιχτές δομές 
φιλοξενίας), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η χωρητικότητά τους είναι συνολικά και για τις 
δύο κατηγορίες (αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων παιδιών) περίπου 1000 
θέσεις, οι οποίες δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Με βάση 
Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), αρμόδιου 
για τη διαχείριση των αιτημάτων στέγασης και την παραπομπή σε δομές, το 
2012 ικανοποιήθηκε το 56% των αιτημάτων στέγασης. Η Ελλάδα έχει 
καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου για τις σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα υποδοχής αιτούντων 
άσυλο. 

 Για τη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής, και γενικότερα για την παροχή 
ελάχιστων συνθηκών υποδοχής σε αιτούντες άσυλο και ασυνόδευτα παιδιά, 
όπως απαιτείται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, υπάρχει έλλειψη, κατά την 
άποψη της Ύπατης Αρμοστείας, ενός επαρκούς θεσμικού πλαισίου που θα 
συμπεριλαμβάνει Πρότυπους Κανόνες Λειτουργίας για όλα τα Κέντρα και θα 
εγκαθιδρύει μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης. Επίσης η 
χρηματοδότηση για τη λειτουργία των Κέντρων προέρχεται, κατά το 
μεγαλύτερο ποσοστό, από κονδύλια της ΕΕ που διατίθενται βάσει 
Προγραμμάτων με περιορισμένη χρονική διάρκεια και χρονοβόρα 
διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη 
βιωσιμότητα των δομών και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 Η πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στη νόμιμη απασχόληση και ειδικότερα η 
χορήγηση της σχετικής άδειας εργασίας έχει καταστεί υπερβολικά δυσχερής 
έως αδύνατη μετά από εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας (τον Οκτώβριο 2012). Ο περιορισμός στην 
πρόσβαση στη νόμιμη εργασία περιθωριοποιεί περαιτέρω τους αιτούντες 
άσυλο και περιορίζει τις δυνατότητές τους για να είναι αυτάρκεις.  

 
      Συστάσεις 

 Προτεραιοποίηση από την Πολιτεία του τομέα της υποδοχής αιτούντων 
άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων με εκτίμηση αναγκών και εκπόνηση 
στρατηγικού σχεδιασμού με συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιάγραμμα. 

 Στη βάση μιας συμφωνηθείσας εθνικής στρατηγικής για την υποδοχή, 
διασφάλιση ότι οι ανάγκες της υποδοχής θα αποτελέσουν πολιτειακή 
προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των πόρων που 
διατίθενται τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της λειτουργίας στην 
Ελλάδα του νέου ενιαίου Ευρωπαϊκού Ταμείου για το Άσυλο και τη 
Μετανάστευση, το οποίο ξεκινά το 2014. 
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 Υιοθέτηση του σχεδίου των Προτύπων Κανόνων Λειτουργίας για τα Κέντρα 
Υποδοχής αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων, με στόχο την 
ομογενοποίηση των σχετικών διαδικασιών στις δομές φιλοξενίας και την 
προώθηση της ποιότητας και αποδοτικότητας των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα.  

 Αύξηση της χωρητικότητας των κέντρων υποδοχής αιτούντων άσυλο και 
ασυνόδευτων ανηλίκων.      

 Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τις άδειες εργασίας των 
αιτούντων άσυλο, με στόχο τη συμβολή στην οικονομική τους αυτάρκεια.  

 

4. Προστασία των ασυνόδευτων παιδιών 
 
     Ζητήματα 

 Το ισχύον πλαίσιο παιδικής προστασίας στην Ελλάδα, σε επίπεδο 
νομοθετικής πρόβλεψης και πρακτικής εφαρμογής, δεν είναι επαρκές για να 
αντιμετωπίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας των αλλοδαπών 
παιδιών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς να συνοδεύονται από γονέα ή 
άτομο που έχει την επιμέλειά τους. Κατά την είσοδο στην Ελλάδα, τα 
ασυνόδευτα παιδιά δεν καταγράφονται με ακρίβεια και επάρκεια 
(συμπεριλαμβανομένων των ορθών διαδικασιών για τον προσδιορισμό της 
ηλικίας). Τα Κέντρα Υποδοχής και οι δομές φιλοξενίας για τα παιδιά είναι 
ανεπαρκείς (σήμερα υπάρχουν 9 κέντρα ειδικά για ασυνόδευτα παιδιά, 
συνολικής χωρητικότητας 400 περίπου θέσεων, και κανένα κέντρο για μικρά 
παιδιά κάτω των 12 ετών). Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία για τον 
καθορισμό του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, μία κατευθυντήρια αρχή 
για την προστασία των παιδιών με βάση τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ελλάδας ως συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού.  Ως αποτέλεσμα των ελλείψεων στο σύστημα 
προστασίας των παιδιών στην Ελλάδα, ασυνόδευτα και χωρισμένα από τους 
γονείς τους παιδιά, υπήκοοι τρίτης χώρας, παραμένουν υπό διοικητική 
κράτηση, συχνά για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με την κείμενη 
νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις.  

 Ακόμη και τα παιδιά που παραπέμπονται σε Κέντρα Υποδοχής, σε αρκετές 
περιπτώσεις, φεύγουν από αυτά λόγω, μεταξύ άλλων, και της αδυναμίας 
αποτελεσματικής κάλυψης του συνόλου των αναγκών τους.  

 Για κάθε ασυνόδευτο παιδί ενημερώνεται από τις αρμόδιες αρχές ο 
Εισαγγελέας Ανηλίκων ή ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο οποίος, ως  
προσωρινός επίτροπος εκ του νόμου, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες 
για το διορισμό επιτρόπου. Δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
ομάδας των ασυνόδευτων παιδιών, αλλά και του μεγάλου αριθμού τους, η  
ουσιαστική και αποτελεσματική άσκηση της επιτροπείας από τους 
προσωρινούς ή μόνιμους επιτρόπους καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, με 
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αποτέλεσμα τα παιδιά να μην απολαμβάνουν τα δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

 
      Συστάσεις 

 Εντοπισμός, ορθή καταγραφή των ασυνόδευτων παιδιών και υιοθέτηση 
αξιόπιστης διαδικασίας προσδιορισμού της ηλικίας.  

 Άμεση έναρξη συμβουλευτικών συσκέψεων της Ομάδας Εργασίας για τα 
ασυνόδευτα παιδιά που συστάθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης,  προκειμένου να διαμορφωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για 
την ενίσχυση, νομοθετικά και πρακτικά, του θεσμού της επιτροπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ελεγκτικών μηχανισμών. 

 Δημιουργία Ειδικού Μητρώου για τη συνολική παρακολούθηση της πορείας 
του κάθε ασυνόδευτου παιδιού, στο πλαίσιο του Μητρώου Παιδικής 
Προστασίας, και θεσμοθέτηση πρωτοκόλλου που θα περιλαμβάνει 
παρεμβάσεις αναφορικά με την προστασία και την υποστήριξη των 
ασυνόδευτων παιδιών, τον καθορισμό του βέλτιστου συμφέροντος, καθώς και 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενδεδειγμένων ενεργειών. 

 Άμεση αύξηση των Κέντρων Υποδοχής, έτσι ώστε να καλύπτεται το σύνολο 
των παιδιών τουλάχιστον μέχρι την ενηλικίωσή τους και να αποφεύγεται σε 
κάθε περίπτωση η κράτησή τους.  

 Απρόσκοπτη πρόσβαση των ασυνόδευτων παιδιών στην εκπαίδευση, ίδρυση 
τάξεων υποδοχής και ενισχυτικής διδασκαλίας με σεβασμό στις αρχές της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, κυρίως στα σχολεία κοντά στα κέντρα 
φιλοξενίας, καθώς και θέσπιση στοχευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης για τα παιδιά άνω των 16 ετών. 

 Δημιουργία Ενιαίου Συντονιστικού Φορέα για την αξιολόγηση της 
υπάρχουσας κατάστασης, τη διασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού και 
συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και την εισήγηση 
κατάλληλων μέτρων για την προστασία των παιδιών με πλήρη σεβασμό των 
δικαιωμάτων τους. 
 
 

5. Ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
 

      Ζητήματα 

 Η ένταξη, ως μία από τις βασικές βιώσιμες λύσεις για τους πρόσφυγες, 
προϋποθέτει προσαρμογή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αναθεώρηση του 
εθνικού νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου, έτσι ώστε να μπορούν οι 
πρόσφυγες να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και να έχουν πρόσβαση 
στις υπηρεσίες που δικαιούνται χωρίς διακρίσεις, να τους παρέχεται η 
δυνατότητα να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, να γίνουν αυτάρκεις και να 
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συνεισφέρουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας υποδοχής. Το 
ίδιο ισχύει και για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας.  

 Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, δεν έχει καταρτισθεί ολοκληρωμένο σχέδιο για 
την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Οι περισσότεροι, μετά τη 
χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, παραμένουν 
άνεργοι, άποροι και συχνά άστεγοι ή διαβιούν σε εξαιρετικά δύσκολες 
συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, χωρίς ορατές πιθανότητες κοινωνικής 
ένταξης. Με την οικονομική κρίση η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και η 
ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης έχει γίνει ακόμη πιο επιτακτική. Με τις 
πρόσφατες ρυθμίσεις του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2013-2016 (Ν. 4093/2012) εισάγονται πρόσθετες προϋποθέσεις 
για την απόλαυση μίας σειράς δικαιωμάτων, από τις οποίες πλήττονται οι 
πρόσφυγες και ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι πολύτεκνες 
οικογένειες και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, χωρίς να λαμβάνονται άλλα 
εναλλακτικά υποστηρικτικά μέτρα. 

 Οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων κατά τη διαδικασία 

οικογενειακής επανένωσης. Οικογένειες προσφύγων παραμένουν χωρισμένες 
επί σειρά ετών, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών. Όσον αφορά τους 
δικαιούχους επικουρικής προστασίας, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 
αποκλείει την ομάδα αυτή από το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση.  

 Η χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες 
καθυστερεί υπερβολικά. 

 Η πολιτογράφηση αποτελεί το καταληκτικό στάδιο της διαδικασίας ένταξης. 
Οι διατάξεις του Ν. 3838/2010 αποτέλεσαν ένα θετικό βήμα υιοθετώντας σε 
μεγάλο βαθμό το πνεύμα των ρυθμίσεων των διεθνών κειμένων και κυρίως 
του άρθρου 34 της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, 
προβλέποντας την επιτάχυνση της διαδικασίας πολιτογράφησης και 
μειώνοντας τα σχετικά δημοσιονομικά βάρη. Σημαντικές και σύμφωνες με τα 
διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ήταν επίσης οι διατάξεις σχετικά με την 
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από τα παιδιά των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας, με τη γέννησή τους στην Ελλάδα ή την ολοκλήρωση επιτυχώς έξι 
τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου. Ενόψει της επικείμενης 
αναθεώρησης του πλαισίου της πολιτογράφησης, η Ύπατη Αρμοστεία 
επισημαίνει την ιδιαιτερότητα της κατηγορίας των προσφύγων και την 
ανάγκη να υποστηριχθεί η ένταξη και η πολιτογράφησή τους. 

 Η προοπτική πρόσκτησης του καθεστώτος του «επί μακρόν διαμένοντος» 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας στη χώρα. Με την υιοθέτηση της τροποποίησης της Οδηγίας για 
τους «επί μακρόν διαμένοντες» (2011/51/ΕΕ) διευρύνθηκε το πεδίο 
εφαρμογής της, περιλαμβάνοντας και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, 
οι οποίοι εφεξής έχουν δικαίωμα να αναγνωρισθούν ως «επί μακρόν 
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διαμένοντες», και αναμένεται η ενσωμάτωση των νέων διατάξεων στην 
ελληνική έννομη τάξη. 

 
Συστάσεις 

 Υπαγωγή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στη γενικότερη εθνική 
στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών, με σχεδιασμό 
κοινωνικής πολιτικής και στοχευμένων προγραμμάτων που να λαμβάνουν 
υπόψη τις ειδικότερες ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού και να 
αντιμετωπίζουν όλα τα σχετικά με την ένταξη ζητήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της  
απασχόλησης και της κοινωνικής πρόνοιας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις 
ευάλωτες ομάδες.  

 Διασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τους δικαιούχους 
επικουρικής προστασίας και ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων τους με αυτά 
των προσφύγων. 

 Επιτάχυνση των διαδικασιών επανένωσης των χωρισμένων οικογενειών των 
προσφύγων και  επέκταση σχετικών ευνοϊκών διατάξεων και στην κατηγορία 
των δικαιούχων επικουρικής προστασίας. 

 Επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης και ανανέωσης των ταξιδιωτικών 
εγγράφων των προσφύγων, μεταξύ άλλων και με ενίσχυση, σε προσωπικό και 
εξοπλισμό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη.  

 Σε ενδεχόμενη αναθεώρηση των νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με την 
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από τα παιδιά των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας, με τη γέννησή τους στην Ελλάδα ή τη φοίτησή τους σε ελληνικό 
σχολείο, οι νέες διατάξεις να παραμείνουν σύμφωνες με το πνεύμα και τη 
φιλοσοφία του Ν. 3838/2010, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το γεγονός ότι 
τα παιδιά αυτά δεν δύνανται να απολαύσουν της προστασίας της χώρας 
καταγωγής τους.    

 Ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας για 
τους «επί μακρόν διαμένοντες» (2011/51/ΕΕ) με διατάξεις που θα 
διευκολύνουν την υπαγωγή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στο εν 
λόγω καθεστώς. 

 
 

6. Ρατσιστική βία 
 

      Ζητήματα  

 Το γενικότερο αρνητικό κλίμα απέναντι στους αλλοδαπούς, που συνεχώς 
αυξάνεται, δεν κάνει διάκριση ανάμεσα σε πρόσφυγες και οικονομικούς 
μετανάστες, πρόσωπα με νόμιμη ή μη διαμονή στην Ελλάδα, πρόσωπα που 
διαβιούν χρόνια στην Ελλάδα ή νεο-εισερχόμενους. Ξενοφοβικές αντιδράσεις 
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και συμπεριφορές, καθώς και φαινόμενα βίας με ρατσιστικό κίνητρο, έχουν 
πλήξει συστηματικά και αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Η ξενοφοβία και ο 
ρατσισμός έχουν αρνητικές συνέπειες στην απόλαυση των δικαιωμάτων, από 
την πρόσβαση στο άσυλο μέχρι τα κοινωνικά δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, στην εκπαίδευση 
και στην εργασία, και έχουν επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές ένταξης.  

 Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, υπό το συντονισμό 
της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, και με τη συμμετοχή 
32 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων φορέων, καταγράφει τα 
περιστατικά ρατσιστικής βίας, βάσει της ανάλυσης οικειοθελών μαρτυριών 
των θυμάτων, και αναδεικνύει τις ποσοτικές και ποιοτικές τάσεις του 
φαινομένου της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα. 

 Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2012, το Δίκτυο Καταγραφής 
Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας κατέγραψε, μέσω συνεντεύξεων με τα 
θύματα, 154 περιστατικά ρατσιστικής βίας. Η πλειονότητα των περιστατικών 
αφορά σωματικές επιθέσεις κατά αλλοδαπών, οι οποίες συχνά συνδυάζονται 
με απειλές, εξύβριση και φθορά ξένης περιουσίας. Τα θύματα αναφέρουν ότι 
στοχοποιήθηκαν λόγω της αλλοδαπότητάς τους ή/και κάποιου άλλου 
συναφούς χαρακτηριστικού όπως το χρώμα, η εθνοτική προέλευση ή η 
θρησκεία. Η χρήση μιας μεγάλης ποικιλίας όπλων φανερώνει την 
αυξανόμενη βιαιότητα των επιθέσεων. 24 από τα παραπάνω περιστατικά 
αναφέρουν ως δράστες ρατσιστικής βίας αστυνομικά όργανα, κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 Ελάχιστα θύματα προβαίνουν σε επίσημη καταγγελία, είτε επειδή δεν 
διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα και κατά συνέπεια θα κρατηθούν προς 
έκδοση απόφασης απέλασης, είτε επειδή δεν πιστεύουν ότι θα βρουν 
δικαιοσύνη.  

 Ο ορισμός ειδικού εισαγγελέα για το συντονισμό και την κατάλληλη 
ανακριτική αντιμετώπιση του ρατσιστικού εγκλήματος από τις εισαγγελικές 
αρχές, καθώς και η σύσταση Τμημάτων και Γραφείων αντιμετώπισης 
ρατσιστικής βίας στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτελούν σημαντικά 
βήματα για τη δημιουργία προϋποθέσεων για την αντιμετώπιση και πρόληψη 
πράξεων βίας με ρατσιστικά και ξενοφοβικά κίνητρα. Για τα εν λόγω 
Τμήματα και Γραφεία, απαραίτητο συμπλήρωμα είναι η στελέχωση με 
κατάλληλο προσωπικό και η στοχευμένη εκπαίδευση.  

 
     Συστάσεις 

 Η αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του ρατσιστικού εγκλήματος 
προϋποθέτει την πραγματική δυνατότητα του θύματος να το καταγγείλει υπό 
ασφαλείς συνθήκες, χωρίς το φόβο δυσμενών επακόλουθων, ικανών να το 
αποτρέψουν από την καταγγελία. Η Πολιτεία οφείλει να ενθαρρύνει τα 
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θύματα –ασχέτως του καθεστώτος διαμονής τους στη χώρα– να καταγγέλλουν 
τις απειλές ή επιθέσεις εναντίον τους. 

 Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, πέραν της ελλιπούς εφαρμογής του, είναι 
ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας των δραστών και την 
προστασία των θυμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, και ανεξαρτητα από την 
υιοθέτηση νέου νομοθετικού πλαισίου ή τροποποίηση του υπάρχοντος, για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας είναι απαραίτητο να 
εξασφαλιστούν δύο, τουλάχιστον προϋποθέσεις: (α) η προστασία των 
θυμάτων και ουσιωδών μαρτύρων των πράξεων ρατσιστικής βίας και (β) η 
διερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου από το στάδιο της προανακριτικής και 
ανακριτικής διαδικασίας.  

 Ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των θυμάτων και ουσιωδών μαρτύρων, 
προτείνεται η αναστολή της κράτησης και απέλασης (στην περίπτωση που 
στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων) και η χορήγηση προσωρινής άδειας 
διαμονής (κατά αναλογία με τα ισχύοντα στη νομοθεσία περί προστασίας 
των θυμάτων εμπορίας ατόμων), με βάση ειδική εισαγγελική διάταξη που θα 
πιθανολογεί τη βασιμότητα της καταγγελίας, για το διάστημα μέχρι έκδοσης 
αμετάκλητης απόφασης στην ποινική δίκη, ώστε να διευκολύνεται η 
αποτελεσματική δίωξη κατά των υπαιτίων.  

 Η αποφασιστική αντιμετώπιση των πράξεων ρατσιστικής βίας, πρέπει να 
συνοδεύτεται από αποτελεσματική διερεύνηση των όποιων αναφορών για 
αυθαιρεσία ή ολιγωρία των αστυνομικών οργάνων, καθώς και από 
εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού των Τμημάτων και Γραφείων της 
Αστυνομίας που είναι επιφορτισμένα με τη διερεύνηση των καταγγελιών για 
ρατσιστική βία. 

 
 

Ιούλιος 2013 


