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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησής σας με φορείς της κοινωνίας των
πολιτών που ασχολούνται με τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα θέλαμε να
σας αναπτύξουμε τις απόψεις μας για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στη χώρα μας.
Η οργάνωσή μας εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία της για την κατάσταση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται
ευρείες και κατάφωρες παραβιάσεις των δικαιωμάτων αυτών. Οι παραβιάσεις αυτές
έχουν καταγραφεί και τεκμηριωθεί από πληθώρα διεθνών οργανισμών και φορέων
της κοινωνίας των πολιτών.
Ειδικότερα παρατηρούνται παραβιάσεις δικαιωμάτων που σχετίζονται με:
1. την αστυνομική βία κατά:
• διαδηλωτών
• μεταναστών/προσφύγων
• συλληφθέντων για ποινικά αδικήματα
Σχετικά με την αστυνομική βία και το καθεστώς ατιμωρησίας της υπάρχουν εκθέσεις
και δημόσιες ανακοινώσεις της Διεθνούς Αμνηστίας:
-«Αστυνομική Βία στην Ελλάδα: Όχι μόνο μεμονωμένα περιστατικά», Ιούλιος 2012
http://www.amnesty.org.gr/wp-content/uploads/2012/07/Police-Violence-inGreece_REPORT.pdf
-«Αστυνόμευση διαδηλώσεων στην Ευρώπη», Οκτώβριος 2012
http://www.amnesty.org.gr/wpcontent/uploads/2012/10/Policing_demonstrations_in_the_EU.pdf
-«Οι ελληνικές αρχές πρέπει να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στις περιπτώσεις
αστυνομικής αυθαιρεσίας», Οκτώβριος 2012
http://www.amnesty.org.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce
%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%ad%cf%82%cf%80%cf%81%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%cf%83%cf
%84%ce%b5%ce%af%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bdω
‐«Η ελληνική αστυνομία αφαιρεί με Photoshop τα σημάδια της βαναυσότητας»,
Φεβρουάριος 2013
http://www.amnesty.org.gr/%ce%b7‐%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce
%b9%ce%ba%ce%ae‐%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce
%b1‐%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af‐%ce%bc%ce%b5‐photoshop‐
%cf%84%ce%b1‐%cf%83
2. την παράβαση του διεθνούς, κοινοτικού και εθνικού νομικού πλαισίου για την
προστασία των προσφύγων

•

Οι πρόσφυγες εμποδίζονται να εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια και να
ζητήσουν προστασία
• η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου είναι σχεδόν αδύνατη
• όσοι υποβάλλουν αίτημα ως κρατούμενοι κρατούνται έως και 18 μήνες
• παρατηρείται συστηματική αυθαιρεσία των αστυνομικών αρχών έναντι των
αιτούντων άσυλο
• η πρωτοβάθμια διαδικασία δεν παρέχει εγγυήσεις για δίκαιη εξέταση των
αιτημάτων
• δεν παρέχονται οι προβλεπόμενες συνθήκες υποδοχής
Σχετικά με το θέμα αυτό υπάρχει πληθώρα αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς επίσης και πλήθος εκθέσεων και ανακοινώσεων διεθνών
οργανισμών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Ενδεικτικά παραθέτουμε τα ακόλουθα:
‐Απόφαση ΕΔΔΑ επί της υπόθεσης MSS κατά Ελλάδας και Βελγίου, Ιανουάριος 2011

www.nsk.gov.gr/webnsk/pdf.jsp?fileid=1331225
‐Proasyl‐Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες‐Infomobile ‐Τα τείχη του αίσχους.
Μαρτυρίες από μέσα. Τα κέντρα κράτησης στον Έβρο, Απρίλιος 2012
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm‐dam/NEWS/2012/12_04_10_BHP_Evros.pdf
‐Αναφορά της εκστρατείας για την πρόσβαση στο άσυλο, Οκτώβριος 2012
http://www.aitima.gr/aitima_files/REPORT_Campaign_on_access_to_asylum_in_Attica_GR.
pdf

-Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες: Η κράτηση των αιτούντων άσυλο δεν
πρέπει να αποτελεί γενικευμένη πρακτική αλλά εξαιρετικό μέτρο, Οκτώβριος 2012
http://www.unhcr.gr/nea/deltiatypoy/artikel/b998b3a67fc314928f637f546799305d/ypati-armosteia-i-k.html?L=0
-Διεθνής Αμνηστία -ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ,
Δεκέμβριος 2012.
http://www.amnesty.org.gr/wp‐
content/uploads/2012/12/gr_4029_Greece_Br_new_web.pdf

3. τις συνθήκες κράτησης των παράτυπων μεταναστών και των αιτούντων
άσυλο οι οποίες συνιστούν παράβαση των άρθρων 3 και 5 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του άρθρου 3
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη των
βασανιστηρίων.
Σχετικά με το θέμα αυτό υπάρχει πληθώρα αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς επίσης και πλήθος εκθέσεων και ανακοινώσεων διεθνών
οργανισμών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Ενδεικτικά παραθέτουμε τα ακόλουθα:
‐Απόφαση ΕΔΔΑ επί της υπόθεσης RU κατά Ελλάδας, Ιούνιος 2011
https://docs.google.com/file/d/0BzLLCPJMrNIEODIyMTIxZGEtMTZkNy00ZDFiLTgyZTAtZWU1Y
TkxYjFhNjM4/edit?pli=1
‐Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΑΙΤΗΜΑ, Δελτίο Τύπου για Κέντρο Κράτησης Κορίνθου,
Σεπτέμβριος 2012
http://www.aitima.gr/aitima_files/Deltio_Typou_Korinthos.pdf
‐Ανακοίνωση Ειδικού Εισηγητή ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών,
Δεκέμβριος 2012
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12858&LangID=E

‐Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συμβουλίου της Ευρώπης, Απόφαση 1918, Ιανουάριος 2013
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19467&Language=EN
‐Ανακοίνωση Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για την Αυθαίρετη Κράτηση, Ιανουάριος 2013
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12962&LangID=E

4. την ολοένα αυξανόμενη ρατσιστική βία με παράλληλη αδράνεια των
αστυνομικών και δικαστικών αρχών
-Human Rights Watch Μίσος στους δρόμους: Η ξενοφοβική βία στην Ελλάδα, Ιούλιος
2012
http://www.hrw.org/node/108573
‐Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας: Αποτελέσματα της καταγραφής περιστατικών
ρατσιστικής βίας (1.1.2012‐30.9.2012)

http://www.unhcr.gr/1againstracism/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce
%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae%cf
%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b1/
-Ανακοίνωση Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Η ρατσιστική βία πραγματική
απειλή για την δημοκρατία στην Ελλάδα, Φεβρουάριος 2013
http://www.coe.int/t/commissioner/News/2013/130201Greece_en.asp
5. την συρρίκνωση των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα ως απόρροια μέτρων που έχουν
ληφθεί στην Ελλάδα τα οποία αντιβαίνουν στο ευρωπαϊκό κεκτημένο
Σχετικά με το θέμα αυτό υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς
και ανακοίνωση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας:
-Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Απόφαση για την εφαρμογή του
Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πρωτοκόλλου του από την
Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2012
http://www.statewatch.org/news/2012/sep/coe-greece-austerity-prel.pdf
-Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης,
Αποφάσεις κατά της Ελλάδας μετά από συλλογικές προσφυγές της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και
της ΑΔΕΔΥ, Οκτώβριος 2012
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/11/09/european-committee-of-socialrights-decisions-against-greece-after-collective-complaints/
-Ανακοίνωση Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, «Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας καλεί
την Ελλάδα να επαναφέρει τις εργασιακές της σχέσεις σε ένα επίπεδο που θα σέβεται
τα θεμελιώδη δικαιώματα», Νοέμβριος 2012.
http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm

