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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Το Υπουργείο Εξωτερικών θα δημοσιεύσει ένα συμπλήρωμα αυτής της 

έκθεσης στα μέσα του 2021, επεκτείνοντας την υποενότητα για τις Γυναίκες στην 

Ενότητα 6 ώστε να συμπεριλάβει ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων σχετικών με τα 

αναπαραγωγικά δικαιώματα. 
 

Η Ελλάδα είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με Σύνταγμα και πολυκομματικό 

κοινοβούλιο. Η νομοθετική εξουσία έχει ανατεθεί στο κοινοβούλιο, στο μόνο νομοθετικό 

σώμα το οποίο και εγκρίνει την κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρωθυπουργό. Τον 

Ιούλιο 2019, διεξήχθησαν κοινοβουλευτικές εκλογές στη χώρα οι οποίες, σύμφωνα με 

ανεξάρτητους παρατηρητές, ήταν ελεύθερες και δημοκρατικές. Το κόμμα της Νέας 

Δημοκρατίας σχημάτισε κυβέρνηση με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Κυριάκο 

Μητσοτάκη, η οποία διοικεί́ τη χώρα. 

Η αστυνομία είναι αρμόδια για την εφαρμογή του νόμου, την ασφάλεια των συνόρων και 

την τήρηση της τάξης. Υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το 

2019, στο υπουργείο αυτό ανατέθηκε η αρμοδιότητα για τα σωφρονιστικά ιδρύματα. Η 

Ακτοφυλακή είναι υπεύθυνη για την επιβολή του νόμου και την προστασία των 



συνόρων εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ένοπλες δυνάμεις υπάγονται διοικητικά στο 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η αστυνομία και οι ένοπλες δυνάμεις είναι συνυπεύθυνες 

για την επιβολή του νόμου σε συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές. Την προστασία 

των συνόρων συντονίζει υφυπουργός άμυνας. Οι πολιτικές αρχές διατήρησαν 

αποτελεσματικά τον έλεγχο της αστυνομίας, της ακτοφυλακής και των ενόπλων 

δυνάμεων, ενώ η κυβέρνηση εφάρμοσε αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την έρευνα 

και δίωξη της κατάχρησης εξουσίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, παρατηρήθηκε 

κατάχρηση εξουσίας από μέλη των σωμάτων ασφάλειας. 

Από́ πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα σημαντικά θέματα της χρονιάς 

περιλαμβάνουν: την ύπαρξη  ποινικών νόμων περί συκοφαντικής δυσφήμισης, 

επισφαλείς και ανθυγιεινές συνθήκες για μετανάστες και αιτούντες άσυλο που 

κρατούνταν σε προαναχωρησιακά κέντρα ή διέμεναν στα έξι κέντρα υποδοχής και 

ταυτοποίησης της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας σε βάρος γυναικών 

και παιδιών προσφύγων, καταγγελίες για επαναπροώθηση προσφύγων, περιπτώσεις 

διαφθοράς, περιστατικά βίας με στοχοποίηση μελών εθνικών/φυλετικών/εθνοτικών 

μειονοτικών ομάδων, σε κάποιες περιπτώσεις από αστυνομικούς, και εγκλήματα που 

περιλαμβάνουν άσκηση βίας ή απειλές για άσκηση βίας με στοχοποίηση λεσβιών, 

ομοφυλοφίλων, αμφισεξουαλικών, διεμφυλικών και μεσόφυλων ατόμων (ΛΟΑΔΜ). 

Η κυβέρνηση έλαβε σε τακτική βάση μέτρα για τη διερεύνηση, δίωξη και τιμωρία των 

παραβατών αξιωματούχων οι οποίοι καταπάτησαν ανθρώπινα δικαιώματα, είτε αυτοί 

ανήκαν στα σώματα ασφαλείας είτε σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.  Ωστόσο, 

υπήρξαν καταγγελίες από μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς 

σχετικά με τη μη διερεύνηση και τη μη απόδοση ευθυνών από τις αρχές όσον αφορά 

ισχυρισμούς σχετικά με αναγκαστικές επιστροφές αιτούντων άσυλο. 

 



Ενότητα 1. Σεβασμός της 
Ακεραιότητας του Ατόμου με 
Αποφυγή́ των Παρακάτω Ενεργειών: 
Α. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ 

Δεν υπήρξαν αναφορές ότι η κυβέρνηση ή εκπρόσωποί της διέπραξαν φόνους, κατά 

τρόπο αυθαίρετο ή παράνομο. 

Β. ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ 

Δεν υπήρξαν αναφορές για εξαφανίσεις που έγιναν από τις κρατικές αρχές ή για 

λογαριασμό́ των κρατικών αρχών. 

Γ. ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Ή 
ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ  

Το Σύνταγμα και η νομοθεσία απαγορεύουν τέτοιες πρακτικές. Ωστόσο υπήρξαν 

αναφορές περιστατικών κακομεταχείρισης και κακοποίησης μελών φυλετικών και 

εθνοτικών μειονοτήτων, παράτυπων μεταναστών, αιτούντων άσυλο, διαδηλωτών και 

Ρομά, από αστυνομικούς (δείτε επίσης την Ενότητα 2.στ., Προστασία των Προσφύγων 

και την Ενότητα 6., Εθνικές/Φυλετικές/Εθνοτικές Μειονότητες). 

Τον Απρίλιο, έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των 

Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (ΕΠΒ) 

ανέφερε περιπτώσεις κακομεταχείρισης από αστυνομικούς, ιδίως αλλοδαπών και Ρομά, 

ένα πρόβλημα που αποτελεί συχνή πρακτική σε ολόκληρη τη χώρα. Η ΕΠΒ ανέφερε 

επίσης ότι έλαβε μεγάλο αριθμό αξιόπιστων ισχυρισμών για υπερβολική χρήση βίας, για 

αδικαιολόγητα σφιχτή εφαρμογή των χειροπέδων κατά τη σύλληψη και για σωματική και 

ψυχολογική κακομεταχείριση υπόπτων κατά τη διάρκεια ή στο πλαίσιο ανακρίσεων από 

την αστυνομία. Κάποιοι ισχυρισμοί αφορούσαν την τοποθέτηση μιας πλαστικής 

σακούλας στο κεφάλι του υπόπτου κατά τη διάρκεια ανακρίσεων από την αστυνομία, με 



σκοπό, σύμφωνα με πληροφορίες, τη λήψη ομολογίας και την υπογραφή μιας 

δήλωσης. Σε κανένα από τα άτομα που ισχυρίστηκαν ότι έπεσαν θύματα 

κακομεταχείρισης δεν επιτράπηκε να κάνει ένα τηλεφώνημα ή να επικοινωνήσει με 

δικηγόρο κατά τη διάρκεια της αρχικής ανάκρισής τους από την αστυνομία. 

Η ΕΠΒ έλαβε μεγάλο αριθμό ισχυρισμών λεκτικής κακοποίησης κρατουμένων, όπως 

ρατσιστικά και ξενοφοβικά σχόλια από αστυνομικούς. Η ΕΠΒ πραγματοποίησε ad hoc 

επισκέψεις σε κέντρα κράτησης και υποδοχής σε όλη τη χώρα στις 13-17 Μαρτίου και 

δημοσίευσε πορίσματα από αυτές τις επισκέψεις σε έκθεσή της που εκδόθηκε στις 19 

Νοεμβρίου. Η έκθεση επανέλαβε πορίσματα από προηγούμενες επισκέψεις, σύμφωνα 

με τα οποία αρκετοί κρατούμενοι μετανάστες ισχυρίστηκαν ότι είχαν πέσει θύματα 

κακομεταχείρισης από μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ακτοφυλακής κατά τη 

σύλληψή τους ή μετά τη μεταφορά τους σε κέντρα κράτησης. Σύμφωνα με την έκθεση, 

κάποιοι μετανάστες ισχυρίστηκαν ότι τους χαστούκισαν και δέχτηκαν κλωτσιές και 

χτυπήματα με γκλομπ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταγγελίες υποστηρίζονταν από 

ιατρικά στοιχεία. Η έκθεση κατέληγε επίσης στο συμπέρασμα ότι οι συνθήκες για τους 

κρατουμένους σε τουλάχιστον τέσσερα κέντρα στον Έβρο και τη Σάμο συνιστούσαν 

απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση (βλ. «Συνθήκες στις Φυλακές και στα Κέντρα 

Κράτησης»). 

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ «Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική́ 

Απειλή́» (ΚΕΕΡΦΑ),  αστυνομικοί́ στο αστυνομικό́ τμήμα Μερίδιού κακοποίησαν 

σωματικά 11 Πακιστανούς, Παλαιστίνιους, Ινδούς και Αλβανούς μετανάστες 

κρατούμενους, όταν αυτοί ζήτησαν να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους (δείτε 

επίσης την Ενότητα 6, «Εθνικές/Φυλετικές/Εθνοτικές Μειονότητες»). 

Η ατιμωρησία δεν αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα στα σώματα ασφαλείας, αν και 

ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμοί κατήγγειλαν τη μη διερεύνηση και τη μη απόδοση 

ευθυνών από τις αρχές για περιστατικά βίας και άλλες φερόμενες καταχρήσεις στα 

σύνορα από τις δυνάμεις της ακτοφυλακής και της συνοριοφυλακής. 



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

Οι φυλακές και τα κέντρα κράτησης αντιμετώπισαν προβλήματα που αφορούσαν σε 

μεγάλο συνωστισμό, ανεπαρκή ασφάλεια, έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας 

υγείας, πενιχρή διατροφή και ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής και έλλειψη υλικού. 

Κρατούμενοι ισχυρίστηκαν ότι υπήρξαν περιστατικά κακομεταχείρισης και σωματικής ή 

λεκτικής κακοποίησης από την αστυνομία (δείτε επίσης την Ενότητα 2.στ., Προστασία 

των Προσφύγων). 

Φυσικές Συνθήκες: Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον 

Νοέμβριο, οι φυλακές είχαν ξεπεράσει τη μέγιστη χωρητικότητά τους. Η συνολική 

χωρητικότητα των φυλακών της χώρας ανέρχεται σε 10.055 άτομα, ενώ στις 16 

Νοεμβρίου, το σύνολο των κρατουμένων ανερχόταν σε 11.468 άτομα. Φυλακές στον 

Βόλο στην κεντρική Ελλάδα, την Κομοτηνή, τον Έβρο, και την Τρίπολη στην 

Πελοπόννησο είχαν ξεπεράσει τη μέγιστη χωρητικότητά τους κατά 219%, 220% και 

194% αντίστοιχα. Έκθεση της ΕΠΒ με ημερομηνία 9 Απριλίου ανέφερε περιπτώσεις 

γυναικών που τοποθετούνταν στον ίδιο χώρο κράτησης με ενήλικες άνδρες που δεν 

ήταν συγγενείς τους, ενώ οι πόρτες των κελιών παρέμεναν ανοιχτές κατά τη διάρκεια 

της ημέρας, επιτρέποντας έτσι στους άνδρες να αναμειγνύονται με γυναίκες χωρίς 

επαρκή επίβλεψη. Σύμφωνα με την ΕΠΒ, για τους περισσότερους κρατούμενους, η 

εργασία μέσα στη φυλακή ήταν σε μεγάλο βαθμό μια θεωρητική έννοια, ενώ υπήρχε 

έλλειψη οργανωμένων αθλητικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 

Στις 23 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάνθηκε ότι 

η Ελλάδα παρέβη τα Άρθρα 3 (απαγόρευση της απάνθρωπης και εξευτελιστικής 

μεταχείρισης) και 13 (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής) κατά τη διάρκεια της 

κράτησης δύο αλλοδαπών σε υπερπλήρεις εγκαταστάσεις και υπό ακατάλληλες 

συνθήκες στις φυλακές Μαλανδρίνου. Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση 24.000 

ευρώ ($28.800) και στους δύο ενάγοντες και επιπλέον 2.000 ευρώ ($2.400) για 

δικαστικά έξοδα. 

Λιγότερα περιστατικά βίας μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκαν σε φυλακές σε σύγκριση 

με το προηγούμενο έτος, και δεν υπήρξε καμία απώλεια ανθρώπινων ζωών. Οι αρχές 

διενήργησαν τακτικές και αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις για ναρκωτικά και αυτοσχέδια 



όπλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Μάρτιο, οι διοικήσεις των φυλακών διεξήγαγαν 

639 επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα. Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση 

ανακοίνωσε ειδικά μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού στο 

σωφρονιστικό σύστημα, μεταξύ άλλων με την απολύμανση των εγκαταστάσεων των 

φυλακών και των κρατικών οχημάτων και τη δημιουργία ειδικών πτερύγων στην Αθήνα 

και στη Θεσσαλονίκη για την απομόνωση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού. Σε 

αρκετές περιπτώσεις, κρατούμενοι παραπονέθηκαν ότι τα κυβερνητικά μέτρα για 

προστασία από τον κορωνοϊό ήταν ανεπαρκή, με συνθήκες υπερβολικής συμφόρησης, 

ανεπαρκή τεστ και έλλειψη πρόσβασης σε ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη. 

Στις 19 Νοεμβρίου, η κυβέρνηση ξεκίνησε δραστηριότητες κατεδάφισης και κατασκευής 

στη θέση μιας πρώην βάσης του ΝΑΤΟ, στον Ασπρόπυργο, στη δυτική Αττική, όπου θα 

κατασκευαστούν νέες φυλακές, σε αντικατάσταση του συγκροτήματος των φυλακών 

Κορυδαλλού. 

Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση μετανάστες χωρίς έγγραφα και αιτούντες άσυλο υπό 

συνθήκες συνωστισμού σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ) σε πέντε νησιά 

(Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος και Κως) και ένα στην ηπειρωτική χώρα (Έβρος), μέχρι 

την ταυτοποίηση και την καταγραφή των ατόμων. Άτομα κρατούνταν επίσης σε κέντρα 

κράτησης και προαναχωρησιακά κέντρα. Μετά την καταγραφή στα ΚΥΤ, τα εν λόγω 

άτομα είχαν κάποια ελευθερία κινήσεων, αν και αυτή ήταν σημαντικά μειωμένη στο 

πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης να αποφύγει την έξαρση κρουσμάτων 

κορωνοϊού. 

Τα ΚΥΤ, εκτός από τον συνωστισμό, γενικά προσέφεραν ανεπαρκείς συνθήκες 

στέγασης, υγιεινής, υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας, σύμφωνα με αναφορές τοπικών 

και διεθνών οργανισμών, όπως η Oxfam, η Human Rights Watch, το Ελληνικό 

Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF). Οι Γιατροί Χωρίς 

Σύνορα, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με τον κορωνοϊό, προειδοποίησαν για την 

αδυναμία τήρησης αποστάσεων και συχνού πλυσίματος των χεριών κάτω από τέτοιες 

συνθήκες συνωστισμού. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επανέλαβαν τις ανησυχίες τους 

σχετικά με τον σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο που έχει ο συνωστισμός στην ψυχική υγεία. 

Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώθηκαν αρκετά κρούσματα κορωνοϊού 



μεταξύ ατόμων που διέμεναν στο ΚΥΤ ΒΙΑΛ στη Χίο και το ΚΥΤ Μόριας στη Λέσβο. Στις 

9 Σεπτεμβρίου, το ΚΥΤ Μόριας καταστράφηκε από πυρκαγιά, αφήνοντας περισσότερα 

από 12.000 άτομα χωρίς κατάλυμα. 

Στις 22 Μαΐου, μια Αφγανή αιτούσα άσυλο φέρεται να μαχαίρωσε στον λαιμό και να 

σκότωσε μια ομοεθνή της στο ΚΥΤ Μόριας. Στις 27 Ιουλίου, ένας Αφγανός διαμένων 

στο ΚΥΤ Μόριας μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τρεις συγκατοίκους του. Από την 1 

Ιανουαρίου μέχρι τις 27 Ιουλίου, οι τοπικές αστυνομικές αρχές της Λέσβου ανέφεραν 18 

επιθέσεις με μαχαίρι στο ΚΥΤ Μόριας, με αποτέλεσμα έξι θανάτους και τον σοβαρό που 

τραυματισμό 14 ατόμων που χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Η άσκηση 

έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στους χώρους παραμονής μεταναστών συνέχισε 

να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες, ιδίως κατά τη διάρκεια του γενικού απαγορευτικού 

λόγω κορωνοϊού. 

Για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στα ΚΥΤ, τα οποία επιδεινώθηκαν από 

την αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από την Τουρκία προς την 

Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019, στις 15 Ιανουαρίου εκδόθηκε προεδρικό 

διάταγμα με το οποίο επανασυστάθηκε χωριστό και ανεξάρτητο Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο ανέλαβε την ευθύνη για τα ΚΥΤ και τις δομές 

προσφύγων αντί του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στο πλαίσιο των 

κυβερνητικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, περίπου 

2.000 αιτούντες άσυλο με ευπαθή υγεία μεταφέρθηκαν από τα ΚΥΤ στην ηπειρωτική 

χώρα μέχρι τον Ιούνιο. Άλλα μέτρα περιλάμβαναν την τοποθέτηση ειδικών κοντέινερ 

στα ΚΥΤ, όπου γιατροί θα μπορούσαν να εξετάσουν ύποπτες περιπτώσεις κρουσμάτων 

κορωνοϊού, την πρόσληψη πρόσθετου ιατρικού προσωπικού, την τοποθέτηση ΑΤΜ 

εντός των ΚΥΤ για τη μείωση των μετακινήσεων εκτός των ΚΥΤ και την προσωρινή 

απαγόρευση των μετακινήσεων προς τα νησιά. Περιορισμοί στις μετακινήσεις εκτός των 

ΚΥΤ ίσχυσαν κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους (δείτε επίσης την Ενότητα 2.δ., 

Ελευθερία Κίνησης). 

Επίσης, η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση σε προαναχωρησιακά κέντρα άτομα που 

είχαν ζητήσει άσυλο, αλλά η αίτησή τους είχε απορριφθεί και έπρεπε να επιστρέψουν 

στην Τουρκία (η οποία σταμάτησε να δέχεται επιστροφές στις 16 Μαρτίου λόγω 



κορωνοϊού), μετανάστες που ανέμεναν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με το 

πρόγραμμα Εθελούσιας Επιστροφής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), 

μετανάστες χωρίς έγγραφα καθώς και μετανάστες ύποπτους για διάπραξη εγκλημάτων. 

Τα προαναχωρησιακά κέντρα αντιμετώπιζαν θέματα συνωστισμού, περιορισμένης 

πρόσβασης σε υπαίθριους χώρους, ανθυγιεινών συνθηκών και περιορισμένης 

πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική συμβουλευτική και νομική υποστήριξη. 

Στην έκθεσή της με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου, η ΕΠΒ επανέλαβε ανάλογα πορίσματα 

έπειτα από επισκέψεις σε αρκετά κέντρα κράτησης μεταναστών σε όλη τη χώρα. Η ΕΠΒ 

σημείωνε ότι οι συνθήκες για τους κρατουμένους, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών 

και των παιδιών που κρατούνταν  σε τουλάχιστον τέσσερα κέντρα στον Έβρο και τη 

Σάμο, συνιστούσαν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. Στους κρατουμένους 

στις εγκαταστάσεις αυτές αναλογούσε λιγότερο από ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας 

ανά άτομο. Η ΕΠΒ παρατηρούσε ότι μετανάστες συνέχισαν να κρατούνται σε 

εγκαταστάσεις με μεγάλα κελιά με κάγκελα, γεμάτα με κρεβάτια (ή, μερικές φορές, χωρίς 

κρεβάτια, μόνο με βρώμικα στρώματα ή κουβέρτες στο πάτωμα), ανεπαρκή φωτισμό 

και εξαερισμό, σπασμένες και κατεστραμμένες τουαλέτες και λουτρά, πενιχρή διατροφή, 

ανεπαρκή είδη προσωπικής υγιεινής και υλικά καθαρισμού, χωρίς πρόσβαση σε 

καθημερινή άσκηση σε υπαίθριους χώρους, χωρίς υπηρεσίες διερμηνείας, και χωρίς 

πρόσβαση σε γιατρούς ή δικηγόρους. Συχνά, άτομα κρατήθηκαν χωρίς να γνωρίσουν 

τον λόγο της κράτησής τους. 

Διοίκηση: Ανεξάρτητες αρχές διερεύνησαν αξιόπιστες καταγγελίες για απάνθρωπες 

συνθήκες. Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη δημοσίευσε διμηνιαία στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ποσοστό πληρότητας 

και την προβλεπόμενη χωρητικότητα ανά φυλακή. 

 

Ανεξάρτητος Έλεγχος: Γενικώς, η κυβέρνηση επέτρεψε αυτοψίες για τις συνθήκες στις 

φυλακές και στα κέντρα κράτησης από ανεξάρτητες αρχές και μη κυβερνητικούς 

παρατηρητές. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι έλεγχαν την πρόσβαση στα ΚΥΤ και στα 

κέντρα φιλοξενίας μεταναστών και αιτούντων άσυλο για μέλη ΜΚΟ, διπλωματικών 

αποστολών καθώς και για αλλοδαπούς και ημεδαπούς δημοσιογράφους, ζητώντας 

τους να υποβάλουν επισήμως αιτήσεις, με έγκαιρη προειδοποίηση, για επίσκεψη σε 



κάθε συγκεκριμένο προορισμό. Κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, ειδικά 

περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό εφαρμόστηκαν στα ΚΥΤ και στις δομές φιλοξενίας 

προσφύγων και μεταναστών. Αυτά τα μέτρα απαγόρευσαν τις επισκέψεις και 

περιόρισαν την ακτίνα και τη διάρκεια της μετακίνησης των ατόμων εκτός των δομών 

αυτών. 

Δ. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ Ή ΚΡΑΤΗΣΗ 

Το Σύνταγμα και η νομοθεσία απαγορεύουν την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση και 

παρέχουν σε κάθε άτομο το δικαίωμα να αμφισβητήσει δικαστικά τη νομιμότητα της 

σύλληψής ή της κράτησής του. Γενικώς, οι αρχές σεβάστηκαν αυτήν την υποχρέωση. Ο 

Συνήγορος του Πολίτη, μέσω του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης για τη Διερεύνηση 

Περιστατικών Αυθαιρεσίας, έλαβε 208 καταγγελίες το 2019, οι περισσότερες από τις 

οποίες αφορούσαν την αστυνομία. Η ΕΠΒ επεσήμανε ότι το σύστημα διερεύνησης των 

καταγγελιών για κακομεταχείριση δεν ήταν αποτελεσματικό, καθώς μόνο λίγες 

περιπτώσεις οδήγησαν σε πειθαρχικές κυρώσεις ή ποινικές καταδίκες. 

Κάποιες ΜΚΟ κατήγγειλαν περιστατικά ρατσιστικής βίας και βίαιες πράξεις 

υποκινούμενες από μίσος που διέπραξαν σώματα ασφαλείας. Στην έκθεσή του της 

16ης Ιουλίου, το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (ΔΚΠΡΒ), μια 

ομάδα ΜΚΟ που συντονίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

(UNHCR) και από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), 

ανέφερε ότι, το 2019, 11 από τα 100 περιστατικά ρατσιστικής βίας που καταγράφηκαν 

διαπράχθηκαν από αστυνομικούς ή ενείχαν εμπλοκή αστυνομικών. Τα θύματα σε αυτά 

τα περιστατικά περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες 

άσυλο, συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων ανηλίκων, ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι και 

μία διεμφυλική γυναίκα. Οι ισχυρισμοί των θυμάτων αφορούσαν ανάρμοστη 

συμπεριφορά των αστυνομικών κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων και 

επιχειρήσεων σε δημόσιους χώρους, εντός αστυνομικών τμημάτων στην Αθήνα, καθώς 

και σε κέντρα υποδοχής ή κράτησης. Η έκθεση περιελάμβανε 282 περιπτώσεις 

ρατσιστικής βίας που καταγγέλθηκαν στην αστυνομία το 2019, από τις οποίες 19 

φέρονταν να έχουν διαπραχθεί από την αστυνομία. 



ΜΚΟ, πανεπιστήμια, διεθνείς οργανώσεις και ακαδημίες παρείχαν εκπαίδευση στην 

αστυνομία σε θέματα σχετικά  τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 

καταπολέμηση υποκινουμένων από μίσος εγκλημάτων και την εμπορία και διακίνηση 

ανθρώπων. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

Η νομοθεσία απαγορεύει τις αυθαίρετες συλλήψεις και προβλέπει την έκδοση 

δικαστικών ενταλμάτων, με εξαίρεση τα επ’ αυτοφώρω αδικήματα. Η αστυνομία 

υποχρεούται από τη νομοθεσία να οδηγήσει τους κρατούμενους ενώπιον ανακριτή 

εντός 24 ωρών από τη σύλληψή τους κι εκείνος πρέπει να εκδώσει ένταλμα κράτησής 

τους ή να διατάξει να αφεθούν ελεύθεροι. Οι κρατούμενοι ενημερώνονται αμέσως για τις 

κατηγορίες που τους βαρύνουν. Η προσωρινή κράτηση (προφυλάκιση) μπορεί να 

διαρκέσει μέχρι 18 μήνες, ανάλογα με τη σοβαρότητα του εγκλήματος ή μέχρι 30 μήνες 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Ωστόσο, το δικαστικό συμβούλιο δύναται να διατάξει την 

απελευθέρωση κρατουμένων ενώ εκκρεμεί η δίκη τους. Οι πολίτες δικαιούνται κρατική 

αποζημίωση αν διαπιστωθεί ότι είχαν κρατηθεί παράνομα. Δεν υπήρξαν αναφορές που 

να υποδεικνύουν την παράβαση αυτών των νόμων από την αστυνομία. 

Η νομοθεσία ορίζει ότι τα άτομα που τελούν υπό κράτηση έχουν δικαίωμα να 

επικοινωνήσουν με στενό συγγενή τους ή με άλλο τρίτο πρόσωπο, να συμβουλευτούν 

δικηγόρο της επιλογής τους και να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Η 

αστυνομία πρέπει να οδηγήσει τους κρατούμενους ενώπιον τακτικού ανακριτή εντός 24 

ωρών από τη σύλληψή τους, αλλά μπορεί να τους χορηγηθεί πρόσθετος χρόνος για να 

παρουσιάσουν επαρκή υπεράσπιση. Η ΕΠΒ ανέφερε καταγγελίες ατόμων που 

δήλωσαν ότι δεν τους επιτράπηκε να ειδοποιήσουν αμέσως έναν στενό συγγενή ή 

δικηγόρο κατά το αρχικό διάστημα κράτησής τους, ιδίως πριν ή κατά τη διάρκεια της 

ανάκρισης από την αστυνομία, όταν ο κίνδυνος εκφοβισμού και κακομεταχείρισης είναι 

μεγαλύτερος. Η νομοθεσία συνήθως παρέχει τέτοιες εγγυήσεις μόνο αφού ένα άτομο 

κατηγορηθεί επίσημα για ποινικό αδίκημα και όχι από την αρχή της κράτησης. Όσον 

αφορά την πρόσβαση σε δικηγόρο, η ΕΠΒ σημείωσε ότι άτομα χωρίς οικονομικούς 

πόρους συχνά συναντούσαν δικηγόρο μόνο κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την 



επιβολή εγγύησης. Η ΕΠΒ επανέλαβε τα συμπεράσματα αυτά στην έκθεσή της με 

ημερομηνία 19 Νοεμβρίου. 

Ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ΜΜΕ ανέφεραν περιστατικά όπου 

αλλοδαποί κρατούμενοι είχαν περιορισμένη πρόσβαση σε διερμηνέα διορισμένο από το 

δικαστήριο ή δεν γνώριζαν ότι δικαιούνται νομική εκπροσώπηση. Η ΕΠΒ ανέφερε ότι 

έλαβε πολλές καταγγελίες από αλλοδαπούς κρατούμενους που ισχυρίζονταν ότι δεν 

είχαν ενημερωθεί για τα δικαιώματά τους σε γλώσσα που κατανοούσαν ή είχαν 

υπογράψει έγγραφα στα ελληνικά χωρίς να γνωρίζουν το περιεχόμενό τους και χωρίς τη 

συνδρομή διερμηνέα. Η ΕΠΒ παρουσίασε αυτά τα πορίσματα τον Νοέμβριο. Ο 

Δικηγορικός Σύλλογος παρείχε νομική εκπροσώπηση σε άπορους που κατηγορούνταν 

για κακουργήματα, ενώ ΜΚΟ και διεθνείς οργανώσεις προσέφεραν περιορισμένη 

νομική βοήθεια σε κρατούμενους μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Στις 26 Μαΐου, το 

Κοινοβούλιο τροποποίησε τον νόμο σχετικά με τη δωρεάν δικαστική αρωγή. Ο νέος 

νόμος επιτρέπει σε πιο έμπειρους δικηγόρους να αναλάβουν ποινικές υποθέσεις στο 

πλαίσιο ενός προγράμματος δωρεάν νομικής αρωγής και επεκτείνει το πρόγραμμα κατά 

τη διάρκεια των σταδίων πριν από τη δίκη. 

Στις 28 Απριλίου, το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, στο πλαίσιο 

του προγράμματός του «Παρατηρητήριο Ρατσιστικών Εγκλημάτων», υπέβαλε 

καταγγελία στην υπηρεσία της αστυνομίας που είναι επιφορτισμένη με την 

καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας, κατηγορώντας αστυνομικό του τμήματος Αγίας 

Παρασκευής, στην Αττική, για παραβιάσεις του νόμου σε βάρος αλλοδαπών χωρίς 

έγγραφα, με χρήση ρατσιστικής γλώσσας και προσβολών κάθε φορά που οι 

κρατούμενοι ζητούσαν τροφή ή προϊόντα υγιεινής ενώ κρατούνταν για μήνες στα κελιά 

του τμήματος. 

Αυθαίρετη σύλληψη: Οι αρχές έθεσαν κάποιους ασυνόδευτους ανηλίκους στο λεγόμενο 

καθεστώς «προστατευτικής κράτησης» σε τοπικά αστυνομικά τμήματα, λόγω έλλειψης 

άλλων κατάλληλων δομών στέγασης. Η ΕΠΒ διαπίστωσε, κατά τη διάρκεια επίσκεψης 

στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας στην Αθήνα, ότι τρεις ασυνόδευτοι ανήλικοι, μεταξύ 

αυτών και ένα 14χρονο αγόρι, που περίμεναν να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, 

τέθηκαν υπό προστατευτική κράτηση σε κελί με μη συγγενείς τους ενήλικες άνδρες για 



μία έως πέντε ημέρες (δείτε την Ενότητα 1, Συνθήκες στις Φυλακές και στα Κέντρα 

Κράτησης, Φυσικές Συνθήκες). Στις 18 Νοεμβρίου, το Υπουργείο Μετανάστευσης και 

Ασύλου ανέφερε ότι δεν υπήρχαν ασυνόδευτοι ανήλικοι υπό προστατευτική κράτηση, 

τερματίζοντας την πρακτική που είχε επικριθεί από οργανώσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Όλοι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόκειται να στεγαστούν σε κατάλληλες 

δομές μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης φιλοξενίας. 

 

Προφυλάκιση: Το πρόβλημα της παρατεταμένης προφυλάκισης, λόγω της 

υποστελέχωσης και υπερφόρτωσης των δικαστηρίων με υποθέσεις, συνεχίστηκε. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η προφυλάκιση θα πρέπει να εγκρίνεται μόνο αν ο κατ’ 

οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική παρακολούθηση θεωρείται ανεπαρκής. Οι δικαστικές 

αρχές μπορεί να επιβάλουν περιορισμούς ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένης της 

καταβολής εγγύησης, να απαιτήσουν τακτικές παρουσίες στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, 

καθώς και να απαγορεύσουν σε έναν ύποπτο την έξοδο από τη χώρα όταν υπάρχουν 

σοβαρές ενδείξεις ότι ο κατηγορούμενος είναι ένοχος για αδίκημα που τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Σε περίπτωση οριστικής αθώωσης, ο παθών 

μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση για τον χρόνο που έμεινε προφυλακισμένος. Ωστόσο, 

οι διαδικασίες αποζημίωσης είναι χρονοβόρες και τα ποσά που προσφέρονται είναι 

σχετικά μικρά: από εννέα μέχρι δέκα ευρώ [€9-€10 ($9.90-$11.00) για κάθε ημέρα 

φυλάκισης]. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον 

Ιανουάριο, περίπου το 26% των ατόμων των οποίων οι υποθέσεις εκκρεμούσαν ήταν 

προφυλακισμένοι. 

Ε. ΑΡΝΗΣΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΚΗΣ 

Το Σύνταγμα και η νομοθεσία προβλέπουν την ύπαρξη ανεξάρτητης δικαιοσύνης και η 

κυβέρνηση, γενικώς, σεβάστηκε την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της δικαιοσύνης.  

Παρατηρητές ανέφεραν ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, το δικαστικό σώμα υπήρξε 

αναποτελεσματικό και, ενίοτε, υπέκυπτε σε επιρροές. Οι αρχές σεβάστηκαν τις 

αποφάσεις των δικαστηρίων. Παρατηρητές εξακολούθησαν να παρακολουθούν την 

υπόθεση του Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής κατά τη διάρκεια της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το Συμβούλιο 

Εφετών έχει απαλλάξει τρεις φορές τον Γεωργίου από κατηγορίες ότι είχε παραποιήσει 



στοιχεία του προϋπολογισμού του 2009 για να αιτιολογήσει την πρώτη διεθνή 

οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας. Στο τέλος του έτους, η κυβέρνηση δεν είχε προβεί σε 

δημόσιες δηλώσεις για το αν οι ποινικές υποθέσεις σε βάρος του είχαν κλείσει επίσημα. 

Ένας πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος άσκησε χωριστά, ως ιδιώτης, αστική αγωγή 

κατά του Γεωργίου το 2014. Ο πρώην αξιωματούχος ανέφερε ότι τον δυσφήμησε ένα 

δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το γραφείο του Γεωργίου. Ο Γεωργίου καταδικάστηκε 

για απλή δυσφήμηση το 2017. Ο Γεωργίου άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής, 

αλλά ως το τέλος του χρόνου το δικαστήριο δεν είχε εκδώσει ακόμα απόφαση. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΗΣ 

Το Σύνταγμα και η νομοθεσία προβλέπουν το δικαίωμα δίκαιης και δημόσιας δίκης και η 

ανεξάρτητη δικαιοσύνη, σε γενικές γραμμές, σεβάστηκε αυτό το δικαίωμα στην πράξη.  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι κατηγορούμενοι απολαμβάνουν το τεκμήριο της 

αθωότητας και έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται άμεσα και λεπτομερώς για τις 

κατηγορίες που τους βαρύνουν. Σύμφωνα με τροπολογίες που ψηφίστηκαν το 2019, 

ένας ύποπτος ή κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση σε 

περίπτωση που δημόσιοι αξιωματούχοι δεν σέβονται το τεκμήριο της αθωότητάς του 

οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια των νομικών διαδικασιών. Σύμφωνα με την ίδια 

νομοθεσία, η απόδειξη της ενοχής βαρύνει το δικαστήριο, ενώ κάθε αμφιβολία είναι 

υπέρ του κατηγορουμένου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι καθυστερήσεις 

εκδίκασης οφείλονταν στις πολλές εκκρεμούσες υποθέσεις, στην υποστελέχωση των 

δικαστηρίων και στα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού. Κατά κανόνα, οι δίκες είναι δημόσιες.  

Οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να επικοινωνούν και να συμβουλεύονται δικηγόρο 

της επιλογής τους, θεμιτά, εγκαίρως και δημοσίως, ενώ δεν είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέσουν ή να ομολογήσουν την ενοχή τους. Στους δικηγόρους, ανεξάρτητα αν έχουν 

επιλεγεί από τον κατηγορούμενο ή οριστεί από το κράτος, παρέχεται επαρκής χρόνος 

και χώρος εντός των φυλακών για να τους συμβουλεύονται οι πελάτες τους και για να 

προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Στους άπορους κατηγορούμενους που 

αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργήματα παρέχεται δικηγόρος από το κράτος. Οι 

κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται στη δίκη τους, να παρουσιάζουν 



μάρτυρες και αποδεικτικά στοιχεία για την υπεράσπισή τους και να υποβάλουν 

ερωτήσεις στους μάρτυρες κατηγορίας. Οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να 

ασκήσουν έφεση. Κατηγορούμενοι που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα έχουν 

δικαίωμα να ζητήσουν διερμηνέα διορισμένο από το δικαστήριο, δωρεάν, αν και κάποιες 

ΜΚΟ επέκριναν την ποιότητα και την έλλειψη διαθεσιμότητας αυτών των διερμηνέων. 

Το 2019 θεσπίστηκε νόμος που περιορίζει τη χρήση της Σαρία (του ισλαμικού νόμου) 

μόνο σε οικογενειακές και αστικές υποθέσεις στις οποίες όλα τα μέρη συναινούν ενεργά 

στη χρήση της. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 

Δεν υπήρξαν καταγγελίες για ύπαρξη πολιτικών κρατούμενων.  

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Γενικώς, στις αστικές υποθέσεις, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και αμερόληπτη. Η 

νομοθεσία επιτρέπει στους πολίτες να ασκήσουν αγωγή κατά του κράτους ζητώντας 

αποζημίωση για καταπάτηση των δικαιωμάτων τους. Μεμονωμένα άτομα και 

οργανώσεις μπορούν να προσφύγουν κατά δυσμενών αποφάσεων σε περιφερειακές 

υπηρεσίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων.  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Η νομοθεσία αντιμετωπίζει θέματα αποκατάστασης περιουσίας και πολλές διεκδικήσεις 

της περιόδου του Ολοκαυτώματος έχουν επιλυθεί. Ωστόσο, αρκετά θέματα παραμένουν 

ακόμη σε εκκρεμότητα. Η Εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης είχε μια εκκρεμή 

υπόθεση κατά της ρωσικής κυβέρνησης για την επιστροφή των προπολεμικών αρχείων 

της κοινότητας. Σε διάφορες περιστάσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης τόνισε δημόσια ότι αυτά 

τα αρχεία πρέπει να επιστραφούν. Επιπλέον, το Εβραϊκό Ιστορικό Ινστιτούτο της 

Βαρσοβίας κατέχει θρησκευτικά τεχνουργήματα τα οποία λέγεται ότι είχαν κλαπεί από 



την Εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης το 1941 και η κοινότητα εξακολουθεί να ζητά 

την επιστροφή τους. Επίσης, ο Οργανισμός Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως 

Ισραηλιτών Ελλάδος (ΟΠΑΙΕ) διεκδικεί περισσότερες από 100 ιδιοκτησίες που κατείχαν 

προπολεμικά Εβραίοι και πλέον έχουν καταληφθεί από υπηρεσίες του κράτους. Το 

2018, ο Άρειος Πάγος εξέδωσε απόφαση υπέρ του ΟΠΑΙΕ σχετικά με μία από τις 

ιδιοκτησίες. Μετά την απόφαση, το 2019 συστάθηκε επιτροπή από διορισμένα από την 

κυβέρνηση μέλη και εκπροσώπους του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου για να 

διαπραγματευτούν την τύχη των υπόλοιπων περιουσιών. Στο τέλος του έτους, οι 

διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν. 

Η έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Κογκρέσο σχετικά με την εφαρμογή του 

Νόμου JUST [Justice for Uncompensated Survivors Today - Δικαιοσύνη για τους Μη 

Αποζημιωθέντες Επιζώντες Σήμερα], που δημοσιοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2020, είναι 

διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου: https://www.state.gov/reports/just-act-

report-to-congress/	

ΣΤ. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ Ή ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ)  

Το Σύνταγμα και η νομοθεσία απαγορεύουν τέτοιες ενέργειες και δεν υπήρξαν 

καταγγελίες ότι η κυβέρνηση δεν τήρησε αυτές τις απαγορεύσεις. 

Ενότητα 2. Σεβασμός των Πολιτικών 
Ελευθεριών, οι οποίες 
περιλαμβάνουν: 
Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 

Το Σύνταγμα και η νομοθεσία προβλέπουν την ελευθερία της έκφρασης που 

περιλαμβάνει και τον Τύπο και η κυβέρνηση, γενικώς, σεβάστηκε αυτά τα δικαιώματα.  

Ο ανεξάρτητος Τύπος, το αποτελεσματικό δικαστικό σώμα και το λειτουργικό 



δημοκρατικό πολιτικό σύστημα συνεργάζονται για να υποστηρίξουν την ελευθερία της 

έκφρασης που περιλαμβάνει και τον Τύπο. 

Ελευθερία του λόγου: Το Σύνταγμα και η νομοθεσία προστατεύουν την ελευθερία της 

έκφρασης, αλλά επιτρέπουν, ειδικότερα, περιορισμούς του λόγου όταν αυτός προτρέπει 

σε διακρίσεις, μίσος ή βία εναντίον προσώπων ή ομάδων προσώπων με βάση τη φυλή, 

το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, 

τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία ή εκφράζουν 

απόψεις οι οποίες προσβάλλουν άτομα ή ομάδες ατόμων για αυτούς τους λόγους. 

 

Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων Ενημέρωσης, που περιλαμβάνει και τα 

Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης: Τα ανεξάρτητα ΜΜΕ ήταν ενεργά, εκφράζοντας 

πολλές και διαφορετικές απόψεις χωρίς περιορισμούς. Ιδιοκτήτες μειονοτικών ΜΜΕ στη 

Θράκη, όπου κατοικούν τα μέλη της αναγνωρισμένης μουσουλμανικής μειονότητας της 

χώρας, κατήγγειλαν ότι, σε αντίθεση με πολλούς άλλους ιδιοκτήτες ΜΜΕ σε όλη τη 

χώρα, δεν έλαβαν κρατική χρηματοδότηση για την προώθηση της 

εκστρατείας  «Μένουμε	Σπίτι»  κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Το 2019, 

η κυβέρνηση ψήφισε νόμο που απαιτεί από τους πωλητές έντυπων μέσων ενημέρωσης 

να διατηρούν απόθεμα και να επιδεικνύουν όλες τις ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά. 

 

Βία και Παρενόχληση: Κάποιοι δημοσιογράφοι δέχθηκαν σωματικές επιθέσεις, 

παρενόχληση ή εκφοβισμό εξαιτίας άρθρων τους σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις. Στις 

19 Ιανουαρίου, άγνωστοι δράστες, φερόμενοι οπαδοί της ακροδεξιάς, επιτέθηκαν και 

τραυμάτισαν τον δημοσιογράφο του Deutsche Welle Tomas Jacobs, ο οποίος κάλυπτε 

μια διαδήλωση εναντίον των μεταναστών και των προσφύγων. Σύμφωνα με τον 

δημοσιογράφο, ο οποίος είναι επίσης ένας από τους σεναριογράφους ντοκιμαντέρ για 

το νεοναζιστικό κίνημα της Χρυσής Αυγής στη χώρα, οι δράστες επιβεβαίωσαν την 

ταυτότητά του πριν του επιτεθούν. Το θύμα ισχυρίστηκε, επίσης, ότι οι αστυνομικοί που 

βρίσκονταν στην περιοχή δεν έσπευσαν σε βοήθειά του. Η κυβέρνηση, κόμματα της 

αντιπολίτευσης και η ξένη Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου καταδίκασαν την 

επίθεση. 

 



Την 1η Μαρτίου, οργισμένοι κάτοικοι στη Λέσβο επιτέθηκαν και προπηλάκισαν τρεις 

ξένους δημοσιογράφους που κάλυπταν τις προσπάθειές τους να σταματήσουν την 

προσέγγιση σε ένα μικρό λιμάνι μιας λέμβου που μετέφερε μετανάστες και αιτούντες 

άσυλο. Στις 27 Ιουλίου, άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν τον Στέφανο Χίο, 

δημοσιογράφο και εκδότη της σκανδαλοθηρικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Μακελειό, 

τραυματίζοντάς τον βαριά. Αναρχικοί έβαψαν με σπρέι τους τοίχους γραφείων ΜΜΕ στις 

16 Ιανουαρίου, έγραψαν υβριστικά συνθήματα με στόχο έναν δημοσιογράφο έξω από 

την κατοικία του στις 6 Φεβρουαρίου, και στις 24 Μαρτίου ανέλαβαν την ευθύνη για την 

τοποθέτηση εμπρηστικών μηχανισμών στις εισόδους των κατοικιών δύο 

δημοσιογράφων. Στις 3 Φεβρουαρίου, άγνωστοι δράστες ανατίναξαν το σταθμευμένο 

αυτοκίνητο εκδότη. 

Στις 11 Νοεμβρίου, οι ΜΚΟ Media Freedom Rapid Response και Reporters Without 

Borders απέστειλαν επιστολή στον αρχηγό της αστυνομίας και στον υπουργό 

Εσωτερικών, διαμαρτυρόμενες για την «αυθαίρετη κράτηση» επί οκτώ ώρες, στις 19 

Οκτωβρίου, ενός τετραμελούς γερμανικού συνεργείου ΜΜΕ στη Σάμο, που βρισκόταν 

στο νησί για την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ σχετικά με τη μετανάστευση για 

κλιματικούς λόγους. Ισχυρίστηκαν ότι, κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, 

υποβλήθηκαν σε ανάκριση και παρενόχληση, και οι αστυνομικοί, που δεν φορούσαν 

προστατευτικές μάσκες, τους αρνήθηκαν την παροχή τροφής. Σύμφωνα με 

πληροφορίες, η αστυνομία τους θεώρησε υπόπτους για κατασκοπεία επειδή είχαν 

χρησιμοποιήσει ένα drone για να τραβήξουν φωτογραφίες από μια παραλία δίπλα σε 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά τα μέλη του συνεργείου αρνήθηκαν κατηγορηματικά 

ότι βιντεοσκοπούσαν την εν λόγω περιοχή. 

Λογοκρισία ή Περιορισμός Περιεχομένου: Η κυβέρνηση δεν άσκησε λογοκρισία στα 

ΜΜΕ. Η κυβέρνηση διατηρεί ηλεκτρονικό μητρώο με τη νομική υπόσταση των τοπικών 

ιστοσελίδων, τον αριθμό των υπαλλήλων τους, λεπτομερείς πληροφορίες για τους 

μετόχους τους και τη ΔΟΥ στην οποία ανήκουν. Μετά από την καταχώρισή τους, οι 

ιστοσελίδες αυτές μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω κρατικών διαφημίσεων, να 

καλύπτουν επίσημα γεγονότα και να επωφελούνται από τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά 

προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας 

(ΕΚΟΜΕ). Όλες οι καταχωρισμένες ιστοσελίδες πρέπει να προβάλλουν την 



πιστοποίησή τους στην αρχική σελίδα τους στο διαδίκτυο. Αν και η καταχώριση ήταν 

ελεύθερη και όχι υποχρεωτική, οι εταιρείες ΜΜΕ που θα απέφευγαν να το κάνουν 

μπορούσαν να αποκλειστούν από τα οφέλη της πιστοποίησης. Το 2019, η κυβέρνηση 

εγκαινίασε ένα παρόμοιο ηλεκτρονικό μητρώο για τον τοπικό και επαρχιακό τύπο. 

 

Νομοθεσία για τη Συκοφαντική Δυσφήμηση:  Η νομοθεσία προβλέπει ποινικές κυρώσεις 

για τη δυσφήμηση και τη δυσφήμηση δια του τύπου. Νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το 

2019 διευκρινίζει ότι τα άτομα που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα δεν μπορούν να 

ισχυριστούν ότι η συζήτηση για τα εν λόγω εγκλήματα συνιστά συκοφαντική 

δυσφήμηση. Ο εν λόγω νόμος καταργεί τη διάταξη που απαιτεί από τους 

δημοσιογράφους να εμφανίζονται άμεσα ενώπιον δικαστηρίου, ή να κρατούνται στη 

φυλακή μέχρι την έναρξη συνεδριάσεων του δικαστηρίου, σε περίπτωση που 

κατηγορούνται για δυσφήμηση δια του τύπου – στο παρελθόν είχε προηγηθεί 

κατάχρηση της εν λόγω διάταξης από πολιτικούς με σκοπό τον εκφοβισμό 

δημοσιογράφων. Στις 14 Σεπτεμβρίου, ΜΜΕ ανέφεραν ότι δικαστήριο επιδίκασε 

160.000 ευρώ ($192.000) στον Θάνο Δημάδη, Έλληνα ανταποκριτή στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, για συκοφαντική δυσφήμησή του από πρώην υπουργό. Το δικαστήριο έκανε 

λόγο για «προσωπική και επαγγελματική βλάβη» εναντίον του Δημάδη και αποφάνθηκε 

ότι είχε κατηγορηθεί άδικα από τον υπουργό και τους συνεργάτες του ότι τους είχε 

κατασκοπεύσει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο 

του 2016. Μέλη της υπουργικής αντιπροσωπείας είχαν δηλώσει δημόσια ότι ο 

ανταποκριτής είχε συλληφθεί από την αστυνομία στη Νέα Υόρκη για τη συμπεριφορά 

του, αλλά ο δημοσιογράφος αρνήθηκε τον ισχυρισμό και απέδειξε στο δικαστήριο ότι 

ήταν συκοφαντικός. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Η κυβέρνηση δεν επέβαλε κανέναν περιορισμό, δεν διέκοψε την πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο ούτε λογόκρινε κάποιο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο και δεν υπήρξαν 

αξιόπιστες καταγγελίες ότι παρακολουθούσε ιδιωτικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες των 

πολιτών χωρίς ανάλογη νομική δικαιοδοσία. 



ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Η κυβέρνηση δεν επέβαλε περιορισμούς στην ακαδημαϊκή ελευθερία ή σε πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. Οι περιορισμοί που επέβαλε η κυβέρνηση σχετικά με την πανδημία του 

κορωνοϊού οδήγησαν στην υποχρεωτική αναβολή για άλλη ημερομηνία ή την ακύρωση 

ορισμένων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων μεταξύ Μαρτίου και Νοεμβρίου. 

B. ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ 

Το Σύνταγμα και η νομοθεσία προβλέπουν τις ελευθερίες του συνέρχεσθαι ειρηνικώς 

και του συνεταιρίζεσθαι και η κυβέρνηση, γενικώς, σεβάστηκε αυτά τα δικαιώματα, αν 

και με περιορισμούς λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΩΣ 

Λόγω του κορωνοϊού, η κυβέρνηση απαγόρευσε συναθροίσεις περισσότερων από 

εννέα ή δέκα ατόμων κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Στις 10 Ιουλίου, το κοινοβούλιο 

ψήφισε χωριστά νόμο, που δεν σχετίζεται με τον κορωνοϊό, για τις δημόσιες υπαίθριες 

συναθροίσεις.  Ο νόμος απαιτεί προηγούμενη και έγκαιρη ανακοίνωση – εγγράφως ή 

μέσω email – των συγκεντρώσεων στις αρμόδιες αστυνομικές ή λιμενικές αρχές και 

καθιστά τους διοργανωτές διαδηλώσεων υπόλογους σε περίπτωση σωματικής βλάβης 

ή ζημιών σε περιουσίες, αν δεν τήρησαν τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και τα 

προληπτικά μέτρα. Κάποιοι βουλευτές και αναλυτές χαρακτήρισαν τον νόμο 

αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει το δικαίωμα του 

συνέρχεσθαι. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ 

Αν και το Σύνταγμα και η νομοθεσία προβλέπουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η 

κυβέρνηση εξακολούθησε να θέτει νομικούς περιορισμούς στους τίτλους ενώσεων 

πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται εθνοτικά ως Μακεδόνες ή ενώσεων που περιέχουν 

τον όρο «Τουρκικός» ως ενδεικτικό στοιχείο συλλογικής εθνοτικής ταυτότητας (δείτε 

Ενότητα 6., Εθνικές/Φυλετικές/Εθνοτικές Μειονότητες). Παρά την έλλειψη νόμιμης 

αναγνώρισης, τέτοιες ενώσεις συνέχισαν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους. 



Γ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Δείτε την Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για	τις	Θρησκευτικές	Ελευθερίες	

Διεθνώς	(International	Religious	Freedom	Report), στη διεύθυνση 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/		. 

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Η νομοθεσία προβλέπει την ελεύθερη μετακίνηση εντός της χώρας, ταξίδια στο 

εξωτερικό, μετανάστευση και επαναπατρισμό για όλους τους πολίτες και η κυβέρνηση, 

γενικώς, σεβάστηκε αυτά τα δικαιώματα. Υπήρξε μερική αναστολή ορισμένων από 

αυτές τις ελευθερίες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αν και οι περιορισμοί τέθηκαν 

σε εφαρμογή ανά περιοχή και δεν στόχευαν συγκεκριμένες ομάδες. Η κυβέρνηση 

επέβαλε περιοριστικά μέτρα και στα έξι ΚΥΤ, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 

μετακίνησης έξω από τις κοντινές πόλεις από τις 7 μ.μ. έως τις 7 π.μ., ενώ κατά τα 

λοιπά οι μετακινήσεις επιτρέπονταν μόνο σε μικρές ομάδες μέχρι 10 ατόμων. Γενικά, 

απαγορευόταν η είσοδος επισκεπτών στα ΚΥΤ. Παρόμοια μέτρα εφαρμόστηκαν και σε 

κέντρα φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

επέκριναν τους περιορισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αυστηρότερους από εκείνους που 

επιβάλλονται στον γενικό πληθυσμό. 

Μετακίνηση Εντός της Χώρας: Πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, οι 

μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο χωρίς έγγραφα που κατέφθαναν στα ελληνικά νησιά 

υποβάλλονταν σε ειδικές διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής στα σύνορα και δεν 

τους επιτρεπόταν να φύγουν από τα κέντρα καταγραφής για διάστημα έως 25 ημερών. 

Μετά την παρέλευση αυτής της περιόδου 25 ημερών, οι μετανάστες χωρίς έγγραφα που 

παρέμεναν στις εν λόγω εγκαταστάσεις είχαν γενικά το δικαίωμα εισόδου και εξόδου, 

αλλά τους απαγορευόταν να ταξιδέψουν προς την ηπειρωτική χώρα, εκτός αν είχαν 

υποβάλει επιτυχώς αιτήσεις ασύλου. 

Με στόχο την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού, οι διαδικασίες υποδοχής και 

καταγραφής στα σύνορα προσαρμόστηκαν ώστε να γίνονται ιατρικές εξετάσεις σε 

όλους τους νεοαφιχθέντες μετανάστες και αιτούντες άσυλο και απαιτείται η παραμονή 

τους σε καραντίνα σε ειδικούς χώρους για 14 ημέρες. Νόμος που ψηφίστηκε στις 12 



Μαΐου ορίζει ότι οι αιτούντες άσυλο που θεωρούνται «ευάλωτοι» δεν έχουν δικαίωμα 

ταχείας εξέτασης των αιτήσεών τους για χορήγηση ασύλου ή μεταφοράς τους στην 

ηπειρωτική χώρα μόνο για τον λόγο ότι είναι ευάλωτα άτομα. Από τη στιγμή της 

αναγνώρισης της ιδιότητας του πρόσφυγα στους αιτούντες άσυλο, αυτοί μπορούσαν να 

αναχωρήσουν από τα νησιά. Τα άτομα των οποίων η αίτηση θεωρείται αποδεκτή και 

είναι πιθανό να τους αναγνωριστεί η ιδιότητα του πρόσφυγα μπορούσαν επίσης να 

μεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα, εφόσον υπήρχε διαθέσιμος χώρος. Η κυβέρνηση 

επέτρεψε επίσης σε ορισμένους αιτούντες άσυλο που βρίσκονται σε κακή κατάσταση 

υγείας να μεταφερθούν από τις υπερπλήρεις δομές καταγραφής και υποδοχής των 

νησιών σε εγκαταστάσεις στην ηπειρωτική χώρα με λιγότερο συνωστισμό, ως 

προληπτικό μέτρο κατά του κορωνοϊού. 

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αυξήσει την δυναμικότητα στην ηπειρωτική 

χώρα και να αποσυμφορήσει τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, οι κάτοικοι και οι αρχές των 

συγκεκριμένων περιοχών αντιστάθηκαν σθεναρά στην υποδοχή αιτούντων άσυλο, 

ακόμη και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις όπως ξενοδοχεία. Περιορισμοί στις μετακινήσεις 

εφαρμόστηκαν και στα κέντρα φιλοξενίας της ηπειρωτικής χώρας ως αποτέλεσμα της 

πανδημίας. 

Τοπικές και διεθνείς ΜΚΟ συνέχισαν να επικρίνουν την πρακτική της κυβέρνησης να 

περιορίζει τους αιτούντες άσυλο και να θέτει ασυνόδευτους ανηλίκους υπό 

«προστατευτική κράτηση» (δείτε την Ενότητα 1.γ., Συνθήκες στις Φυλακές και στα 

Κέντρα Κράτησης, Φυσικές Συνθήκες). Τοπικές και διεθνείς οργανώσεις άσκησαν 

κριτική και εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με νόμο που ψηφίστηκε στις 12 Μαΐου για τη 

δημιουργία κλειστών και ημίκλειστων εγκαταστάσεων για την προσωρινή υποδοχή 

αιτούντων άσυλο, υποστηρίζοντας ότι η στέρηση της ελευθερίας θα αποτελέσει τον 

κανόνα για τους περισσότερους αιτούντες άσυλο. ΜΚΟ όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 

επέκριναν την απόφαση της κυβέρνησης να εφαρμόσει αυξημένους περιορισμούς 

μετακίνησης στους διαμένοντες στα έξι ΚΥΤ και άλλες δομές υποδοχής στην ηπειρωτική 

χώρα λόγω του κορωνοϊού. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υποστήριξαν ότι το μέτρο 

συνιστούσε «διακριτική μεταχείριση» 



Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Άνευ αντικειμένου. 

ΣΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Η κυβέρνηση συνεργάστηκε με την UNHCR, τον ΔΟΜ και άλλες οργανώσεις για να 

προσφέρει προστασία και βοήθεια σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και άλλες 

περιπτώσεις ατόμων που έχρηζαν ενδιαφέροντος. 

Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν ανακοίνωσε ότι τα σύνορα 

της Τουρκίας με την ΕΕ ήταν «ανοικτά», παρακινώντας περισσότερους από 50.000 

πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες να μετακινηθούν προς τις παραμεθόριες 

περιοχές. Κάποιοι Τούρκοι τοπικοί αξιωματούχοι παρείχαν δωρεάν λεωφορεία για να 

βοηθήσουν τη μαζική μετακίνηση προσφύγων στα σύνορα, σύμφωνα με ανθρωπιστικές 

οργανώσεις και οργανώσεις δικαιωμάτων. 

Επικαλούμενη κινδύνους για την εθνική της ασφάλεια, η Ελλάδα ανέστειλε την 

παραλαβή αιτήσεων ασύλου μέχρι τις 3 Απριλίου, αλλά επέτρεψε σε όσους είχαν 

εισέλθει στη χώρα από τις 28 Φεβρουαρίου να υποβάλουν αίτηση ασύλου από 1η 

Απριλίου. Διεθνείς και τοπικές υπηρεσίες και οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

όπως η Oxfam, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, και ο ειδικός εισηγητής του 

ΟΗΕ για τα δικαιώματα των μεταναστών, εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη στέρηση 

των ελευθεριών. Στις 9 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

απέρριψε αίτηση τριών Σύρων υπηκόων για την άρση της αναστολής της λήψης νέων 

αιτήσεων ασύλου από την κυβέρνηση. 

Στις 11 Μαρτίου, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η κυβέρνηση ανέστειλε και πάλι 

τις υπηρεσίες ασύλου που δεν μπορούσαν να διεξαχθούν ηλεκτρονικά ή με κοινωνική 

αποστασιοποίηση αλλά απαιτούσαν φυσική παρουσία. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, η κυβέρνηση παρέτεινε την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους 

αιτούντες άσυλο και την ανανέωση των αδειών παραμονής. Η κυβέρνηση παρέτεινε 

επίσης από τις 31 Μαρτίου στις 31 Μαΐου την παραμονή των αναγνωρισμένων 



προσφύγων στο πρόγραμμα χρηματικής ενίσχυσης και σε κατοικίες 

χρηματοδοτούμενες από το κράτος.  

Στις 6 Ιουλίου, η ΜΚΟ Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) ανέφερε ότι ο εισαγγελέας 

στη Λέσβο άσκησε ποινικές διώξεις για παράνομη είσοδο σε αιτούντες άσυλο που 

έφθασαν στο νησί τον Μάρτιο, όταν η κυβέρνηση είχε αναστείλει τις αιτήσεις ασύλου. Η 

HIAS ανέφερε ότι η απόφαση του εισαγγελέα θα είχε επίδραση στις ζωές περίπου 850 

ατόμων. Σύμφωνα με την HIAS, «η ποινική δίωξη των αιτούντων άσυλο για παράνομη 

είσοδο, ενώ η ίδια η κυβέρνηση είχε αναστείλει την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου, 

είναι παράνομη». 

Κατά τη διάρκεια του έτους, συνεχίστηκε η ροή μεταναστών και αιτούντων άσυλο στη 

χώρα από την Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή, αν και σε μειωμένο αριθμό λόγω 

της πανδημίας του κορωνοϊού και της ενισχυμένης επιτήρησης της προστασίας των 

συνόρων. Στις 30 Σεπτεμβρίου, στοιχεία της UNHCR ανέφεραν ότι 121.100 μετανάστες 

και αιτούντες άσυλο παρέμεναν στη χώρα.  

Την 1η Ιανουαρίου, τέθηκε σε ισχύ νόμος που τροποποιεί τις ρυθμίσεις περί ασύλου. Ο 

νόμος αποσκοπεί στην επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις 

ασύλου. Προβλέπει εκτεταμένες περιόδους κράτησης για τους αιτούντες άσυλο και 

συνδέει τη διαχείριση των αιτήσεων ασύλου με τη συνεργασία (ή την έλλειψη 

συνεργασίας) των αιτούντων με τις αρχές. Άλλαξε τη σύνθεση των επιτροπών της 

αρχής προσφυγών έτσι ώστε αυτές να απαρτίζονται αποκλειστικώς από δικαστές, 

καταργώντας μια θέση μέλους διορισμένου από την UNHCR. Ο νόμος απαιτεί́ την 

υποβολή και αιτιολόγηση προσφυγών μέσω δικογραφιών και όχι μέσω τυποποιημένων 

εγγράφων, καταργεί τη «διαταραχή μετατραυματικού στρες» ως παράγοντα που θα 

μπορούσε να δικαιολογήσει τον χαρακτηρισμό ενός πρόσφυγα ως «ευπαθούς» και 

επομένως ως μη επιλέξιμου για επιστροφή στην Τουρκία αν η αίτηση ασύλου του 

απορριφθεί, και κωδικοποιεί την άμεση επιστροφή στην Τουρκία ή στη χώρα 

προέλευσής τους των αιτούντων άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίπτεται. Η UNHCR, 

καθώς και τοπικές και διεθνείς ΜΚΟ, όπως η ΕΕΔΑ, η Human Rights Watch, το 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) και 

άλλες οργανώσεις υποστήριξαν ότι ο νόμος πριμοδοτεί τις επιστροφές έναντι της 



προστασίας και της ένταξης, αυξάνει υπερβολικά το φορτίο που ασκείται στους 

αιτούντες άσυλο, εστιάζει σε τιμωρητικά μέτρα και εισάγει προϋποθέσεις τις οποίες ένας 

αιτών άσυλο δεν μπορεί εύλογα να αναμένεται να ικανοποιήσει. 

Στις 10 Μαρτίου, η κυβέρνηση ψήφισε νομοθεσία για τη μείωση του διαστήματος κατά 

το οποίο παρέχεται δωρεάν στέγη και βοήθεια σε χρήμα στους αιτούντες άσυλο σε ένα 

μήνα (από έξι μήνες) μετά την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα, με εξαίρεση 

τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Στις 12 Μαΐου, η κυβέρνηση τροποποίησε τον νόμο για 

το άσυλο, έτσι ώστε οι αιτούντες άσυλο που θεωρούνται ευάλωτοι να μην έχουν 

προτεραιότητα. Βάσει του νέου νόμου συστάθηκε γραμματεία αρμόδια για τους 

ασυνόδευτους ανηλίκους, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 

αντί για το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο νόμος θέτει αυστηρότερες 

προθεσμίες για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων που υποβάλουν αιτούντες άσυλο 

υπό κράτηση, μειώνοντας τον χρόνο από 20 σε 10 ημέρες. Ο νόμος επισπεύδει τη 

διαδικασία έκδοσης αποφάσεων μετά την άσκηση προσφυγών, ενοποιεί τη διαδικασία 

καταγραφής στα ΚΥΤ και την Υπηρεσία Ασύλου σε ένα στάδιο, και εισάγει τη νοηματική 

γλώσσα, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και την επίσημη γλώσσα μιας χώρας ως 

αποδεκτή εναλλακτική λύση αντί της γλώσσας που ζητούν οι αιτούντες διερμηνεία. 

Εάν οι αρχές αποφασίσουν να σταματήσουν μια υπόθεση ασύλου, ο αιτών μπορεί, 

εντός εννέα μηνών, είτε να ζητήσει την επανεκκίνηση της διαδικασίας είτε να υποβάλει 

νέα αίτηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, ο αιτών 

άσυλο δεν μπορεί να απελαθεί ή να επιστραφεί. Βάσει του ίδιου νόμου, σε περίπτωση 

απόρριψης της προσφυγής, οι αιτούντες (εκτός των ασυνόδευτων ανηλίκων) πρέπει να 

κρατούνται σε προαναχωρησιακό κέντρο μέχρι την επιστροφή τους. Η κατάθεση 

μεταγενέστερης αίτησης ή αίτησης ακύρωσης απόφασης δεν παύει αυτομάτως την 

κράτηση. 

Στις 3 Ιανουαρίου, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

εξέδωσαν κοινή υπουργική απόφαση με την οποία κατονομάζονται 12 χώρες 

προέλευσης αιτούντων άσυλο που η κυβέρνηση θεωρεί ασφαλείς: Γκάνα, Σενεγάλη, 

Τόγκο, Γκάμπια, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αλβανία, Γεωργία, Ουκρανία, Ινδία, και 

Αρμενία. Οι αιτούντες από «ασφαλείς» χώρες προέλευσης υποβάλλονται σε ταχεία 



διαδικασία εξέτασης της αίτησης ασύλου τους και οφείλουν να αποδείξουν γιατί δεν θα 

είναι ασφαλείς στη χώρα τους αν επιστρέψουν σε αυτή. 

Ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κοινότητα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, 

αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ) υποστήριξαν ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των αιτούντων άσυλο από αυτές τις χώρες είτε διώκονταν λόγω 

του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου τους είτε αντιμετώπιζαν 

σοβαρές απειλές για τη ζωή τους, πολλοί λόγω της ιδιότητάς τους ως ΛΟΑΔΜ. Στις 7 

Ιουλίου, η ελληνική ΜΚΟ Διοτίμα ανέφερε την περίπτωση μιας διεμφυλικής Μαροκινής 

αιτούσας άσυλο, της οποίας η αίτηση και η προσφυγή είχαν απορριφθεί και η οποία 

αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο απέλασης. Η Διοτίμα ζήτησε να της χορηγηθεί διεθνής 

προστασία, υποστηρίζοντας ότι η ζωή της θα κινδύνευε λόγω του σεξουαλικού 

προσανατολισμού της εάν επέστρεφε στο Μαρόκο. Στις 14 Οκτωβρίου, το δικαστήριο 

έκανε δεκτό το αίτημά της, ακυρώνοντας τη διαταγή απέλασης με την αιτιολογία ότι θα 

αντιμετώπιζε σύλληψη, φυλάκιση και κακοποίηση αν επέστρεφε στη χώρα της (δείτε 

επίσης την Ενότητα 6, Πράξεις Βίας, Διακρίσεις και Άλλη Κακοποίηση Λόγω 

Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου). 

Κακομεταχείριση Μεταναστών, Προσφύγων και Ανιθαγενών: Οι αρχές δεν παρείχαν 

πάντα επαρκή ασφάλεια ή σωματική προστασία σε αιτούντες άσυλο, ιδιαίτερα σε όσους 

διέμεναν στα υπερπλήρη ΚΥΤ. 

Σύμφωνα με αναφορές τοπικών και διεθνών ΜΜΕ, ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

διεθνών οργανισμών, αιτούντες άσυλο, μέσω προσωπικών καταθέσεων,ς υποστήριξαν 

ότι στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας υπέστησαν βιαιοπραγία και στέρηση των 

προσωπικών ειδών τους, μεταξύ άλλων των χρημάτων και των κινητών τηλεφώνων 

τους, πριν επιστραφούν στην Τουρκία. 

Στις 4 Μαρτίου, ένας άνδρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να 

διασχίσει τα σύνορα από την Τουρκία στην Ελλάδα εν μέσω βίαιων συγκρούσεων στα 

σύνορα του Έβρου (δείτε την ενότητα 2.στ., Επαναπροώθηση). Ορισμένες ΜΚΟ 

κατήγγειλαν ότι πυροβολήθηκε από ελληνικά σώματα ασφαλείας, πιθανότατα από 

ατύχημα. Στις 12 Μαΐου, περισσότεροι από 100 Ευρωβουλευτές απηύθυναν επιστολή 

στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας επίσημη έρευνα για τον 



θάνατο. Στις 10 Μαρτίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «αρνήθηκε ρητώς» ότι τα 

ελληνικά σώματα ασφαλείας είχαν εμπλακεί στο συμβάν. 

H ΕΠΒ δήλωσε ότι δέχθηκε «αξιόπιστες καταγγελίες ότι μετανάστες απωθήθηκαν πέρα 

από τα χερσαία σύνορα του Έβρου προς την Τουρκία». Η ΕΠΒ εξέφρασε επίσης 

ανησυχίες σχετικά με το γεγονός ότι η Ελληνική Ακτοφυλακή παρεμπόδισε τις λέμβους 

μεταναστών να φτάσουν στα νησιά της χώρας ή επαναπροώθησε μετανάστες που 

είχαν φτάσει στο έδαφος της χώρας. 

Σε πολλές περιπτώσεις, μετανάστες και αιτούντες άσυλο που μόλις είχαν καταφθάσει 

στα νησιά, μεταξύ αυτών έγκυες γυναίκες και παιδιά, έμειναν για μέρες στην ύπαιθρο, 

χωρίς στέγη, τροφή και άλλη μέριμνα, περιμένοντας να μεταφερθούν προσωρινά σε 

εγκατάσταση καραντίνας και να υποβληθούν σε διαδικασία καταγραφής στα ΚΥΤ. Ο 

διαχωρισμός και η προστασία των ευπαθών ομάδων δεν εφαρμόστηκε σε ορισμένες 

δομές λόγω του συνωστισμού, της έλλειψης εναλλακτικών μορφών στέγασης και των 

περιορισμών στην κίνηση λόγω της πανδημίας. 

ΜΚΟ, μεταξύ αυτών και η Διοτίμα, δήλωσαν ότι η καραντίνα και τα περιοριστικά μέτρα 

λόγω κορωνοϊού που εφαρμόστηκαν στα ΚΥΤ στη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους είχαν 

ως αποτέλεσμα περισσότερα περιστατικά έμφυλης βίας, από τα οποία όμως 

καταγγέλθηκαν λίγα. Οι γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες που είναι θύματα 

έμφυλης βίας έχουν δικαίωμα από το νόμο στην παροχή προσωρινού καταλύματος σε 

ξενώνες που λειτουργούν υπό την επίβλεψη του κράτους, καθώς και στην παροχή 

νομικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Ωστόσο, λίγες μόνο κατήγγειλαν την 

κακοποίηση, σύμφωνα με οργανώσεις βοήθειας. Ορισμένοι εκπρόσωποι ΜΚΟ 

επανέλαβαν τα ευρήματά τους προηγουμένων ετών σύμφωνα με τα οποία ακόμα και 

μετά την καταγγελία βιασμών στις αρχές, ορισμένα θύματα συνέχισαν να διαμένουν στο 

ίδιο κέντρο με τους δράστες. 

Οι αρχές κατέγραψαν πολλά άλλα περιστατικά βίας, όπως συγκρούσεις μεταξύ 

διαμενόντων διαφόρων εθνικοτήτων που σημειώθηκαν κυρίως στα ΚΥΤ, οι οποίες 

συχνά οδήγησαν σε τραυματισμό και θάνατο. Το ΔΚΠΡΒ κατέγραψε 51 περιστατικά 

ρατσιστικά υποκινούμενης λεκτικής και σωματικής βίας εναντίον προσφύγων και 



μεταναστών το 2019 (δείτε επίσης την Ενότητα 6, Εθνικές/Φυλετικές/Εθνοτικές 

Μειονότητες). 

Επαναπροώθηση: Η κυβέρνηση προσέφερε περιορισμένη προστασία από τον κίνδυνο 

απέλασης ή επιστροφής αιτούντων άσυλο σε χώρες όπου κινδύνευε η ζωή ή η 

ελευθερία τους λόγω της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας ή της συμμετοχής τους 

σε κάποια κοινωνική ή πολιτική ομάδα. 

 

Διάφορα διεθνή ΜΜΕ αναφέρθηκαν σε ισχυρισμούς σχετικά με επαναπροωθήσεις. 

Άρθρο των New	York	Times	στις 14 Αυγούστου ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα 

πραγματοποίησε παράνομες επαναπροωθήσεις τουλάχιστον 1.072 αιτούντων άσυλο 

και μεταναστών που έφθασαν σε ελληνικό έδαφος, αναφέροντας τουλάχιστον 31 

περιστατικά στα οποία ομάδες στάλθηκαν πίσω στην Τουρκία. Σε δημόσια δήλωσή του 

στις 11 Ιουνίου, ο ΔΟΜ στη Γενεύη εξέφρασε βαθύ προβληματισμό σχετικά με τις 

«επαναλαμβανόμενες αναφορές που αφορούν επαναπροωθήσεις και συλλογικές 

απελάσεις μεταναστών – σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και βίαιων – στα σύνορα της 

ΕΕ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας». Ο ΔΟΜ κάλεσε τις ελληνικές αρχές να διερευνήσουν 

τα καταγγελλόμενα περιστατικά και όλα τα κράτη να αποφύγουν τη στρατιωτικοποίηση 

των συνοριακών περιπολιών, «διασφαλίζοντας μια παροχή φύλαξης συνόρων με 

ευαισθησία στα ζητήματα προστασία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Την επόμενη 

ημέρα, 12 Ιουνίου, η UNHCR εξέδωσε δήλωση αναφέροντας ότι «οι ισχυρισμοί αυτοί 

αντιβαίνουν στις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας και μπορούν να εκθέσουν 

ανθρώπους σε σοβαρό κίνδυνο». Διάφορα έγκυρα μέσα επικοινωνίας δημοσίευσαν 

ρεπορτάζ ερευνητών δημοσιογράφων μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου που ανέφεραν ότι οι 

δυνάμεις ασφάλειας επαναπροώθησαν πρόσφυγες στην Τουρκία. Σύμφωνα με 

πληροφορίες, μεταξύ άλλων χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μέθοδοι: 

απενεργοποιούνται (μερικές φορές από επιτιθέμενους ντυμένους στα μαύρα από το 

κεφάλι μέχρι τα πόδια) οι μηχανές σκαφών γεμάτων αιτούντες άσυλο, έτσι ώστε τα 

σκάφη να παρασύρονται από τα ρεύματα προς την Τουρκία, μετανάστες μπαίνουν σε 

σωσίβιες σχεδίες που έχουν μηχανή αλλά όχι πηδάλιο για να κατευθύνονται, οι οποίες 

στρέφονταν προς την Τουρκία, ή απλά οι λέμβοι ρυμουλκούνται στα τουρκικά χωρικά 

ύδατα και κόβεται το σχοινί. 



Η κυβέρνηση δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις προστασίας των συνόρων 

πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Υπηρεσία Frontex της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε δημοσίως ότι η χώρα 

ενήργησε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στις 12 Νοεμβρίου, η Frontex δήλωσε ότι, από 

προκαταρκτική εσωτερική έρευνα που είχε διενεργήσει, δεν προέκυψε κανένα 

αποδεικτικό στοιχείο άμεσης ή έμμεσης εμπλοκής αξιωματούχων της Frontex ή κρατών- 

μελών της ΕΕ σε επαναπροωθήσεις προσφύγων στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. ΜΜΕ 

και ΜΚΟ συνέχισαν να ισχυρίζονται ότι οι επαναπροωθήσεις ήταν μια συνήθης 

πρακτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Frontex συμφώνησε να συστήσει μια υποομάδα 

υπαγόμενη σε αυτό για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το θέμα. 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μεταξύ 

αυτών οι Υπουργοί Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, αρνήθηκαν οποιασδήποτε παρανομία, επιβεβαίωσαν την 

προσήλωση της χώρας στο διεθνές δίκαιο, και απέδωσαν τις αναφορές στις τουρκικές 

εκστρατείες παραπληροφόρησης. Σε δημόσια σχόλια στις 3 Μαρτίου, αφού οι 

συνοριοφύλακες απέκρουσαν, κατά τη διάρκεια αρκετών ημερών, τις προσπάθειες 

χιλιάδων εμφανιζόμενων ως προσφύγων να διασχίσουν τα χερσαία σύνορα με την 

Τουρκία στον Έβρο, ο Μητσοτάκης ανέφερε ότι το ζήτημα «δεν αποτελεί πια 

προσφυγικό πρόβλημα» και χαρακτήρισε την Τουρκία «ασφαλή χώρα». Κατηγόρησε 

την Τουρκία ότι, αντ' αυτού, χρησιμοποιεί «κατατρεγμένους ανθρώπους για να 

προωθήσει τη γεωπολιτική ατζέντα της και να αποσπάσει την προσοχή από τη φρικτή 

κατάσταση στη Συρία. Οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που προσπάθησαν να εισέλθουν 

στην Ελλάδα τις προηγούμενες λίγες ημέρες δεν προέρχονται από την Ιντλίμπ. Έχουν 

ζήσει με ασφάλεια στην Τουρκία για μεγάλο χρονικό διάστημα και οι περισσότεροι από 

αυτούς μιλούν  με ευχέρεια την τουρκική γλώσσα». Παρομοίως, άλλοι αξιωματούχοι 

υποστήριξαν ότι η χώρα προστατεύει τα σύνορά της σε απάντηση στις προσπάθειες 

της Τουρκίας που έχουν σκοπό να ασκήσουν πίεση στη χώρα και την ΕΕ. Περιέγραψαν 

την Τουρκία ως «ασφαλή χώρα», εννοώντας ότι η επιστροφή αιτούντων άσυλο στην 

Τουρκία δεν είναι επαναπροώθηση. 

Στις 31 Μαρτίου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας συμφώνησε να διακόψει 

προσωρινά την έκδοση δύο Αφγανών γυναικών με την αιτιολογία ότι είναι ευπαθή 



άτομα. Οι προσφεύγουσες είχαν υποβάλει αίτηση αναστολής της διάταξης που 

απαγόρευε προσωρινά τις αιτήσεις ασύλου. Η διάταξη θα καθιστούσε αναγκαστική την 

απέλασή τους χωρίς να τους επιτραπεί να ζητήσουν προστασία μέσω του ασύλου. Ο 

Πρόεδρος απέρριψε παρόμοιο αίτημα τρίτης Αφγανής αιτούσας. 

Πρόσβαση στο Άσυλο: Η νομοθεσία προβλέπει διαδικασίες για τη χορήγηση 

καθεστώτος αιτούντος άσυλο ή πρόσφυγα και η κυβέρνηση έχει καθιερώσει σύστημα 

παροχής νομικής προστασίας στους πρόσφυγες μέσω μιας αυτόνομης υπηρεσίας 

ασύλου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η νομοθεσία 

επιβάλλει για τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση ασύλου να έχουν πρόσβαση σε 

πιστοποιημένους διερμηνείς και, σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ο αιτών μπορεί 

να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης και να παραμείνει στην Ελλάδα για όσο 

διάστημα εξετάζεται η προσφυγή́ του. 

Οι αρχές συνεργάζονταν με ΜΚΟ, διεθνείς οργανώσεις και το Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Υποστήριξης Ασύλου για την ενημέρωση μεταναστών χωρίς έγγραφα εν αναμονή 

καταγραφής στο σύστημα ασύλου, αλλά και κρατούμενους ξένους υπηκόους από 

χώρες εκτός της ΕΕ, για τα δικαιώματά τους, τη διαδικασία υποβολής αίτησης ασύλου 

και για τα προγράμματα εθελούσιας επιστροφής στη χώρα τους με τη βοήθεια του 

ΔΟΜ. Η UNHCR υποστήριξε τις αρχές με ενημερωτικές συναντήσεις και τη διανομή 

εντύπων σε πολλές γλώσσες καθώς και άλλων πακέτων πληροφόρησης για το άσυλο 

και για τη διαδικασία υποβολής αίτησης ασύλου. 

Η Υπηρεσία Ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών γραφείων ασύλου και 

των αυτοτελών μονάδων ασύλου, ανέστειλε τις υπηρεσίες που απαιτούσαν 

αυτοπροσώπη παρουσία από 13 Μαρτίου έως 15 Μαΐου λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας και 

οι προσφυγές σε δεύτερο βαθμό δεν καταχωρούνταν από τις αρχές και δεν 

πραγματοποιούνταν συνεντεύξεις. Με εξαίρεση τους αιτούντες άσυλο στα κέντρα της 

Λέσβου, της Σάμου, της Χίου, της Λέρου και της Κω, η κυβέρνηση ανανέωσε για 

επιπλέον έξι μήνες τις άδειες παραμονής αιτούντων άσυλο που θα έληγαν μεταξύ 13 

Μαρτίου και 31 Μαΐου. Η Υπηρεσία Ασύλου επαναλειτούργησε στις 18 Μαΐου, 

παρέχοντας τη δυνατότητα ολοκλήρωσης πολλών διοικητικών διαδικασιών (όπως 



αλλαγή διεύθυνσης, αριθμού τηλεφώνου, προσωπικών στοιχείων, διαχωρισμός 

αρχείων, έκδοση αντιγράφων από τον προσωπικό φάκελο, αναπρογραμματισμός και 

ιεράρχηση ακροάσεων, παροχή νομικής αρωγής, κ.λπ.) ηλεκτρονικά. 

Από τις 22 Μαρτίου, οι αρχές περιόρισαν τη μετακίνηση και γενικά δεν επέτρεπαν 

επισκέψεις στα ΚΥΤ και σε αρκετές δομές υποδοχής. Με υπουργική απόφαση της 4ης 

Ιουλίου, αυτά τα μέτρα επεκτάθηκαν σε όλα τα κέντρα υποδοχής της χώρας. Οι 

διαμένοντες έπρεπε να παραμείνουν εντός της περιμέτρου του κέντρου υποδοχής, και η 

μετακίνηση έξω από τους καταυλισμούς επιτρεπόταν μόνο από τις 7:00 π.μ. έως τις 

9:00 μ.μ., ενώ επιτρεπόταν σε όχι περισσότερους από 150 διαμένοντες να βγαίνουν 

κάθε ώρα, και μόνο σε ομάδες όχι μεγαλύτερες των 10 ατόμων. Όλες οι επισκέψεις ή 

δραστηριότητες εντός των ΚΥΤ απαγορεύθηκαν, με εξαίρεση όσες αφορούσαν τη 

στέγαση, την παροχή τροφίμων ή την ιατρική φροντίδα, ή διεξάγονταν με την άδεια της 

διοίκησης του κέντρου ή της κατασκήνωσης. Άδεια της διοίκησης χρειαζόταν και για την  

πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επέκριναν 

τους περιορισμούς αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους αυστηρότερους από εκείνους που 

επιβάλλονται στον γενικό πληθυσμό. 

Στις 19 Μαΐου, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ΜΚΟ που εργάζονται με 

αιτούντες άσυλο, όπως η Oxfam και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, 

εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με αυτό που αποκάλεσαν «πρακτική των αρχών να 

εκδίδουν μαζικές απορρίψεις», υποστηρίζοντας ότι οι μαζικές απορρίψεις υπονομεύουν 

το δικαίωμα των ατόμων σε δίκαιη διαδικασία ασύλου. Στη δήλωσή τους, και οι δύο 

οργανώσεις ανέφεραν ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, μόνο ένα μέρος εκείνων των 

οποίων οι αρχικές αιτήσεις απορρίφθηκαν ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση σε νομική 

υποστήριξη παρεχόμενη από το κράτος, λόγω των περιορισμών στην κίνηση, της 

μικρής προθεσμίας των 10 ημερών για την άσκηση προσφυγής και των συνολικών 

διαρθρωτικών δυσκολιών που παρουσιάζει η εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία ασύλου. 

Στις 27 Απριλίου, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ανέφερε ότι, το 2019, 

μόνο το 33% των αιτούντων άσυλο που είχαν υποβάλει προσφυγή σε δεύτερο βαθμό 

είχαν τύχει δωρεάν δικαστικής αρωγής. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 

χαρακτήρισε αυτό το γεγονός «μια διοικητική πρακτική ασυμβίβαστη με το δίκαιο της 

ΕΕ», αν και είναι σχεδόν τυποποιημένη και γενικευμένη. 



Αντικείμενο προβληματισμού εξακολούθησε να αποτελεί η πρόσβαση στη διαδικασία 

ασύλου για τα άτομα που κρατούνται σε προαναχωρησιακά κέντρα. Σύμφωνα με την 

ετήσια έκθεση της Βάσης Δεδομένων Πληροφοριών Ασύλου, η οποία επικαιροποιήθηκε 

από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες στις 23 Ιουνίου, η μέση περίοδος 

διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου το 2019 ξεπερνούσε τους 10 μήνες. Από τις 

87.461 αιτήσεις που εκκρεμούσαν στα τέλη του 2019, η προσωπική συνέντευξη δεν είχε 

πραγματοποιηθεί ακόμη σε 71.396 από αυτές (περίπου 82%). Για σχεδόν 48.000 από 

τις αιτήσεις που εκκρεμούσαν στα τέλη του 2019, η συνέντευξη είχε προγραμματιστεί 

για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 ή και αργότερα. Για τους αιτούντες από τη Συρία που 

υπάγονταν σε ταχεία διαδικασία εξέτασης της αίτησης ασύλου, τα ραντεβού για 

συνέντευξη ορίστηκαν για το 2021, ενώ οι αιτούντες άσυλο από το Ιράκ και τις 

αφρικανικές χώρες προγραμματίστηκε να περάσουν από συνέντευξη στα τέλη του 

2023. Οι ημερομηνίες συνέντευξης για αιτούντες από την Τουρκία, το Ιράν και το 

Αφγανιστάν δρομολογούνταν ώστε να λάβουν χώρα μέχρι και το 2024. 

Στην ετήσια έκθεσή του για το 2019, ο Συνήγορος του Πολίτη επιβεβαίωσε, αντλώντας 

στοιχεία από τα περιφερειακά γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη, ότι ο μέσος χρόνος αναμονής για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου από 

υπηκόους χωρών με υψηλά ποσοστά αναγνώρισης (από την Τουρκία, το Αφγανιστάν 

και το Ιράν) υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Στις 12 Νοεμβρίου, το Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν ότι ο αριθμός των 

αποφάσεων ασύλου αυξήθηκε κατά 73% σε σύγκριση με το 2019, και ο αριθμός των 

εκκρεμών αποφάσεων ασύλου μειώθηκε κατά 37%. Σύμφωνα με το υπουργείο, στις 30 

Οκτωβρίου, εκκρεμούσαν 82.646 αποφάσεις σε πρώτο βαθμό και ακόμα 4.976 

αποφάσεις εκκρεμούσαν στην Αρχή Προσφυγών. 

Ασφαλής Χώρα Καταγωγής/Διέλευσης: Η χώρα εμπίπτει στην εφαρμογή του 

Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, σύμφωνα με τον οποίο οι αρχές μπορούν να επιστρέψουν 

αιτούντες άσυλο στην αρχική χώρα εισόδου τους στην ΕΕ προκειμένου από εκεί να 

εκδοθεί απόφαση στην αίτησή τους για άσυλο. 

Σύμφωνα με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016, κάθε μετανάστης χωρίς έγγραφα ο 

οποίος περνά από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά τίθεται υπό περιορισμό σε κάποιο 



ΚΥΤ για χρονικό διάστημα έως 25 ημερών. Σε αυτό το διάστημα, έχει τη δυνατότητα να 

υποβάλει αίτηση ασύλου στην Ελλάδα. Όσοι επιλέγουν να μην υποβάλουν αίτηση 

ασύλου ή εκείνοι των οποίων οι αιτήσεις κρίνονται αβάσιμες ή  απαράδεκτες, 

επιστρέφουν στην Τουρκία (δείτε επίσης την Ενότητα 2.δ., Ελευθερία Κίνησης). 

Επικαλούμενη την πανδημία του κορωνοϊού, στις 16 Μαρτίου η Τουρκία ανέστειλε μέχρι 

νεωτέρας όλες τις επιστροφές αιτούντων άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε, 

από τα πέντε νησιωτικά κέντρα. Από τις αρχές του έτους μέχρι τότε, συνολικά 139 

αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε επέστρεψαν στην Τουρκία. 

Απασχόληση: Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και κάτοχοι δελτίων αιτούντων άσυλο είχαν 

δικαίωμα να εργαστούν, μολονότι δεν δινόταν ευρεία δημοσιότητα σε αυτό το δικαίωμα 

ούτε εφαρμοζόταν συστηματικά. Υπήρχαν περιορισμένες επιλογές απασχόλησης, οι 

οποίες έγιναν ακόμα σπανιότερες λόγω της πανδημίας. 

 

Πρόσβαση σε Βασικές Υπηρεσίες: Στους αιτούντες άσυλο με έγκυρη άδεια παραμονής 

παρέχονται, νομίμως, υπηρεσίες όπως στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση 

και δικαστικές διαδικασίες. Ωστόσο, οι αιτούντες άσυλο είχαν περιορισμένη πρόσβαση 

στις υπηρεσίες αυτές λόγω του συνωστισμού στα κέντρα υποδοχής, της 

υπερφόρτωσης των νοσοκομείων και των υγειονομικών μονάδων με περιστατικά, των 

περιορισμών στην κίνηση και των κενών στη στελέχωση λόγω της πανδημίας. 

Όλοι όσοι βρίσκονται στη χώρα δικαιούνται ιατρική περίθαλψη σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους. Εθελοντές με ιατρική εκπαίδευση, 

ιατροί συμβεβλημένοι με ΜΚΟ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και στρατιωτικοί 

ιατροί παρείχαν βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κέντρα υποδοχής και 

παρέπεμπαν τα έκτακτα περιστατικά και τις δυσκολότερες περιπτώσεις σε τοπικά 

νοσοκομεία, τα οποία συχνά ήταν υπερφορτωμένα με περιστατικά και 

υποστελεχωμένα. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναγκάστηκαν να κλείσουν ένα 

νοσηλευτήριο στη Λέσβο όταν διαδηλωτές πέταξαν πέτρες σε εθελοντές. Στο δελτίο 

τύπου τους υπογράμμιζαν την αύξηση της «επιθετικής συμπεριφοράς απέναντι στους 

αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, καθώς και σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και 

εθελοντές». 



Κάποια άτομα τα οποία υπέφεραν από χρόνιες ασθένειες αντιμετώπισαν προβλήματα 

σχετικά με τη λήψη των κατάλληλων φαρμάκων. Οι αιτούντες άσυλο που δεν είχαν 

μόνιμο ή προσωρινό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες 

όσον αφορά την πρόσβαση στην ιατρική, ψυχιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, ενώ 

όσοι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες έμειναν χωρίς θεραπεία για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. 

Στις 11 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης 

ανακοίνωσε ότι οι αιτούντες άσυλο θα μπορούν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό και 

να λάβουν αριθμό φορολογικού μητρώου και αριθμό κοινωνικής ασφάλισης μόλις 

ολοκληρώσουν την αρχική τους καταγραφή, έχοντας τη δυνατότητα να νοικιάσουν 

διαμέρισμα, να βρουν δουλειά και να λάβουν ιατρική περίθαλψη. 

Από τη στιγμή της χορήγησης ασύλου, στους νέους πρόσφυγες παρεχόταν 

επιδοτούμενη στέγαση για έναν μήνα. Στο δεδομένο αυτό  χρονικό διάστημα, συνέχισε 

να είναι δύσκολη η απόκτηση των εγγράφων που απαιτούνται ώστε κάποιος να ζητήσει 

εργασία, να νοικιάσει σπίτι ή να λάβει το βιβλιάριο υγείας που χρειάζεται για μερικές 

ιατρικές υπηρεσίες. Η απόκτηση διαβατηρίου για την προσωρινή αναχώρηση από τη 

χώρα ήταν εύκολη. 

Η κυβέρνηση λειτούργησε εγκαταστάσεις στελεχωμένες με βασικό ιατρικό προσωπικό 

εκτός των ΚΥΤ και των δομών υποδοχής στην ηπειρωτική χώρα για την εξέταση και 

απομόνωση πιθανών κρουσμάτων κορωνοϊού. Τα ΜΜΕ και ΜΚΟ, όπως οι Γιατροί 

Χωρίς Σύνορα, έκαναν λόγο για κενά χρηματοδότησης που προκαλούσαν 

καθυστερήσεις ή διακοπές στη λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων. Υπογράμμισαν 

επίσης τη δυσκολία κοινωνικής αποστασιοποίησης σε περιβάλλοντα με συνωστισμό 

που δεν διέθεταν εξοπλισμό για το πλύσιμο των χεριών, αντισηπτικά και επαρκείς 

μάσκες. 

Η κυβέρνηση εφάρμοσε διαφορετικό πρωτόκολλο για τη διαχείριση των εστιών 

κορωνοϊού σε καταυλισμούς υποδοχής από ό,τι για άλλες έγκλειστες πληθυσμιακές 

ομάδες. Το κυβερνητικό πρωτόκολλο, γνωστό ως Σχέδιο «Αγνοδίκη», απαιτεί οι 

εγκαταστάσεις να τίθενται σε καραντίνα και όλα τα κρούσματα (επιβεβαιωμένα και 



ύποπτα) να απομονώνονται. Εάν εμφανιστούν εστίες σε άλλες έγκλειστες ομάδες 

πληθυσμού (όπως σε οίκους ευγηρίας), τα ευάλωτα άτομα πρέπει να μετακινηθούν 

αμέσως από τη δομή σε ασφαλή καταλύματα, ενώ όλα τα επιβεβαιωμένα και ύποπτα 

κρούσματα απομονώνονται εκτός δομής σε χωριστές εγκαταστάσεις. 

Ο συνωστισμός σε ΚΥΤ στα νησιά και στον Νομό Έβρου συνεχίστηκε, παρά τις έντονες 

προσπάθειες της κυβέρνησης να τα αποσυμφορήσει. Υπήρξε ανεπάρκεια 

καταλυμάτων, διαπιστώθηκαν κενά στην φροντίδα υγείας, και οι εγκαταστάσεις λουτρού 

καθώς οι συνδέσεις με το αποχετευτικό σύστημα ήταν ελλειμματικές, δημιουργώντας 

ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία. Οι συνθήκες στέγασης σε κέντρα 

υποδοχής στην ηπειρωτική χώρα ήταν γενικά καλύτερες, παρότι ο συνωστισμός και η 

απόσταση από τα αστικά κέντρα παρεμπόδιζαν κατά καιρούς την πρόσβαση σε 

υπηρεσίες. 

Πολλοί́ ευάλωτοι αιτούντες άσυλο είχαν δικαίωμα να στεγαστούν σε διαμερίσματα μέσω 

του προγράμματος στέγασης «ΕΣΤΙΑ» το οποίο υλοποιεί́ η UNHCR σε συνεργασία με 

ΜΚΟ και δήμους. Οι συνθήκες στα διαμερίσματα ήταν σαφώς καλύτερες από αυτές στα 

κέντρα υποδοχής. Ο ΔΟΜ υλοποίησε ένα πρόγραμμα για τη στέγαση αιτούντων άσυλο 

σε δομές βραχυπρόθεσμης διαμονής, όπως ξενοδοχεία. Τον Ιούλιο, ΜΜΕ ανέφεραν 

αρκετές περιπτώσεις αναγνωρισμένων προσφύγων που έμειναν άστεγοι, αφού 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν καταλύματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και την 

κυβέρνηση. Άγνωστος αριθμός άστεγων προσφύγων φιλοξενήθηκε προσωρινά σε 

μεγάλες σκηνές σε καταυλισμούς υποδοχής στην Αττική (Ελαιώνας, Σκαραμαγκάς, 

Σχιστό, Μαλακάσα). 

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που ζούσαν σε καθεστώς «προστατευτικής κράτησης» σε 

αστυνομικά τμήματα είχαν περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση σε φροντίδα υγείας ή 

ιατρικές υπηρεσίες. Στις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (EKKA), 176 ασυνόδευτα παιδιά βρίσκονταν υπό καθεστώς 

προστατευτικής κράτησης (δείτε την Ενότητα 1, Συνθήκες στις Φυλακές και στα Κέντρα 

Κράτησης, Φυσικές Συνθήκες). Στις 18 Νοεμβρίου, το Υπουργείο Μετανάστευσης και 

Ασύλου ανέφερε ότι και οι 170 ασυνόδευτοι ανήλικοι που είχαν τεθεί υπό καθεστώς 

προστατευτικής κράτησης μεταφέρθηκαν σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. 



Μόνιμες Λύσεις: Οι πρόσφυγες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πολιτογράφηση 

μετά από επτά χρόνια διαμονής στη χώρα ως αναγνωρισμένοι πρόσφυγες λόγω 

αλλαγής στον νόμο, που τέθηκε σε ισχύ στις 11 Μαρτίου. Η προηγούμενη απαίτηση 

ήταν τρία έτη. Η κυβέρνηση διεκπεραίωσε αιτήσεις επανένωσης οικογενειών για 

αιτούντες άσυλο με συγγενείς τους σε άλλες χώρες. Ο ΔΟΜ προσέφερε τη δυνατότητα 

εθελούσιας επιστροφής στη χώρα τους σε αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση είχε 

απορριφθεί και σε όσους είχαν παραιτηθεί από τη διαδικασία ασύλου, προσφέροντας, 

σε ορισμένες περιπτώσεις 2.000 ευρώ ($2.400) ως κίνητρο. 

 

Προσωρινή Προστασία: Στις 29 Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση προσέφερε προσωρινή 

προστασία (επικουρικό καθεστώς) σε περίπου 599 άτομα που δεν μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν πρόσφυγες. 

Ενότητα 3. Ελευθερία Συμμετοχής 
στις Πολιτικές Διαδικασίες  
Το Σύνταγμα και η νομοθεσία παρέχουν στους πολίτες τη δυνατότητα να επιλέγουν την 

κυβέρνησή τους με ελεύθερες και δίκαιες εκλογές που διεξάγονται περιοδικά με 

καθολική, ίση και μυστική́ ψηφοφορία. 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Πρόσφατες Εκλογές: Το 2019, διεξήχθησαν κοινοβουλευτικές εκλογές στη χώρα οι 

οποίες, σύμφωνα με ανεξάρτητους παρατηρητές, ήταν ελεύθερες και δημοκρατικές. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κέρδισε 

την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο και ο αρχηγός του κόμματος, Κυριάκος 

Μητσοτάκης, αναδείχθηκε πρωθυπουργός της χώρας, διαδεχόμενος τον πρωθυπουργό 

Αλέξη Τσίπρα, που ήταν επικεφαλής ενός συνασπισμού αποτελούμενου από τα 

κόμματα ΣΥΡΙΖΑ (Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς) και ΑΝΕΛ (Ανεξάρτητοι 

Έλληνες).  

 



Συμμετοχή των γυναικών και  μελών μειονοτήτων: Κανένας νόμος δεν εμποδίζει τις 

γυναίκες ή μέλη μειονοτήτων να συμμετέχουν στην πολιτική́ διαδικασία και όντως 

συμμετείχαν. Ένα κόμμα πρέπει να λάβει τουλάχιστον 3% των ψήφων για να κερδίσει 

μια έδρα στο κοινοβούλιο της χώρας ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο υπουργικό 

συμβούλιο, μετά τον ανασχηματισμό του Αυγούστου, 6 από τους 51 (περίπου 11%) 

υπουργούς και υφυπουργούς είναι γυναίκες. Το 2019, η βουλή ψήφισε νόμο που 

απαιτεί μια ελάχιστη κατανομή 40% μεταξύ ανδρών και γυναικών υποψηφίων στις 

τοπικές, περιφερειακές, εθνικές εκλογές, καθώς και στις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι γυναίκες καταλάμβαναν το 22% των εδρών εκλεγμένων 

βουλευτών στο εθνικό κοινοβούλιο. 

Ενότητα 4. Διαφθορά και έλλειψη 
κυβερνητικής διαφάνειας 
Η νομοθεσία προβλέπει ποινικές κυρώσεις για περιπτώσεις διαφθοράς στο Δημόσιο, 

αλλά η κυβέρνηση δεν εφάρμοσε πάντα αποτελεσματικά το νόμο. Υπήρξαν 

περιπτώσεις κρατικών αξιωματούχων οι οποίοι ενεπλάκησαν σε υποθέσεις διαφθοράς 

παραμένοντας ατιμώρητοι. Τόσο οι μόνιμες όσο και οι έκτακτες, επιφορτισμένες με την 

καταπολέμηση της διαφθοράς κρατικές μονάδες, δεν είχαν επαρκές προσωπικό και δεν 

διέθεταν επαρκή χρηματοδότηση. Στις 3 Ιουλίου, ΜΜΕ ανέφεραν ότι η αστυνομία 

εξάρθρωσε δυο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα και στη 

Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες εμπλέκονταν σε εκβιασμούς, εμπρησμούς και διακίνηση 

ναρκωτικών και όπλων. Και στις δύο περιπτώσεις, αστυνομικοί κάλυπταν τη δράση των 

εγκληματικών οργανώσεων. 

Τον Αύγουστο 2019, η Βουλή ψήφισε νόμο που θέσπιζε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, 

μεταφέροντας τις εξουσίες και αρμοδιότητες δημόσιων διοικητικών υπηρεσιών 

επιθεωρήσεων σε μια ανεξάρτητη αρχή. 

Τον Νοέμβριο του 2019, τροποποιήθηκε η νομοθεσία για την παθητική και ενεργητική 

δωροδοκία υπαλλήλων, ώστε να συμπεριληφθεί συγκεκριμένος ορισμός του «δημοσίου 

λειτουργού» και να γίνει η ενεργητική δωροδοκία δημοσίου λειτουργού  κακούργημα, 



αντί για πλημμέλημα, που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης πέντε έως οκτώ ετών (αντί για 

τρία). 

Διαφθορά: Οι αναφορές για διαφθορά στο Δημόσιο συνεχίστηκαν. Στις 26 

Φεβρουαρίου, ένας Ελληνο-ισραηλινός επιχειρηματίας κατέθεσε σε κοινοβουλευτική 

επιτροπή η οποία διερευνά πιθανή κατάχρηση εξουσίας από τον πρώην Υφυπουργό 

Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, σε υπόθεση 

δωροδοκίας από τη φαρμακευτική εταιρεία Novartis. Ο επιχειρηματίας ισχυρίστηκε ότι, 

το 2016, ο Παπαγγελόπουλος του είχε ζητήσει χρήματα (350.000 ευρώ ή $420.000) 

παρουσία ενός άλλου μέλους της  τότε κυβέρνησης, σε αντάλλαγμα για την 

«εκκαθάριση» υποθέσεων φοροδιαφυγής που ο επιχειρηματίας αντιμετώπιζε στα 

δικαστήρια. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, τα χρήματα θα χρησιμοποιούνταν για την 

καταβολή των δικαστικών εξόδων ενός ιδιοκτήτη εφημερίδας τον οποίο ο επιχειρηματίας 

είχε μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμηση. Ο επιχειρηματίας ισχυρίστηκε αρκετές φορές 

κατά τη διάρκεια του έτους ότι πολιτικοί, δημοσιογράφοι και δικαστικοί είχαν 

δημιουργήσει έναν παρακρατικό μηχανισμό για να αποσπούν χρήματα από 

επιχειρηματίες ή να βλάπτουν τους πολιτικούς αντιπάλους τους. 

Στις 27 Οκτωβρίου, το ποινικό εφετείο έκρινε τον πρώην υπουργό Άμυνας Άκη 

Τσοχατζόπουλο, τη σύζυγό του  και τον ξάδελφό του ενόχους για ξέπλυμα χρήματος 

σχετικά με ένα Ελβετικό ασφαλιστικό συμβόλαιο που είχε πληρωθεί με χρήματα από 

δωροδοκία. Και οι τρεις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης έξι ετών 

με αναστολή και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ ($120.000). Αφέθηκαν ελεύθεροι με την 

καταβολή εγγύησης και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ο 

Τσοχατζόπουλος είχε προηγουμένως καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης για 

ξέπλυμα χρήματος και άλλες κατηγορίες σε σχέση με αμυντικές προμήθειες. 

Η κυβέρνηση συνέχισε τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 

αυξάνοντας τις επιθεωρήσεις και τους διασταυρούμενους ελέγχους μεταξύ των 

διαφόρων αρχών και χρησιμοποιώντας πιο εξελιγμένες μεθόδους για την ανίχνευση 

αδήλωτου εισοδήματος. Οι αρχές καθιέρωσαν μηνιαίες κληρώσεις, προσφέροντας 

στους φορολογουμένους 1.000 ευρώ ($1.200) ως ανταμοιβή για τη χρήση πιστωτικών ή 

χρεωστικών καρτών, η οποία θεωρείται περισσότερο διαφανής από οικονομική άποψη, 



στις καθημερινές συναλλαγές τους. ΜΜΕ ισχυρίστηκαν ότι υπήρξαν περιπτώσεις 

εφοριακών που συνέδραμαν έναντι αμοιβής στη φοροδιαφυγή φυσικών προσώπων και 

εταιρειών. Το Μάιο, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας της χώρας ξεκίνησε έρευνες σχετικά με 

ΜΚΟ που παρέχουν στήριξη σε αιτούντες άσυλο και μετανάστες, αναζητώντας 

παραδείγματα οικονομικής κακοδιαχείρισης. Τα σχετικά πορίσματα δεν είχαν 

δημοσιευθεί μέχρι το τέλος του έτους. 

Στις 17 Νοεμβρίου, η κυβέρνηση ίδρυσε το Γραφείο Οικονομικού Εισαγγελέα για την 

αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος μετά από δημόσιες καταγγελίες σχετικά με 

έρευνα από τον Εισαγγελέα Διαφθοράς σε υπόθεση που αφορά τη φαρμακευτική 

εταιρεία Novartis. Το νέο γραφείο, με επικεφαλής ανώτερο εισαγγελέα που επιλέχθηκε 

από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, απαρτίζεται από 16 

εισαγγελείς και τέθηκε σε λειτουργία τον Νοέμβριο. 

Δημοσιοποίηση Οικονομικών Στοιχείων: Η νομοθεσία προβλέπει τη δημοσιοποίηση των 

εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων για διορισμένους και εκλεγμένους 

αξιωματούχους, καθώς και για υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, όπως οι 

δημοσιογράφοι και οι επικεφαλής ΜΚΟ χρηματοδοτούμενων από το κράτος. Υπεύθυνες 

για την παρακολούθηση και επαλήθευση των δηλώσεων αυτών είναι διάφορες 

υπηρεσίες, όπως ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, η Διεύθυνση 

Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, η Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς και μία 

ανεξάρτητη μόνιμη επιτροπή της Βουλής. Οι δηλώσεις δημοσιοποιούνται, αν και με 

κάποια καθυστέρηση. Η νομοθεσία προβλέπει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για 

τους παραβάτες. Οι ποινές κυμαίνονται από 2 έως 10 έτη κάθειρξης και οι χρηματικές 

ποινές από €10.000 έως €1.000.000 ($12.000 μέχρι $1.2 εκατομμύρια). 



Ενότητα 5. Θέση της Κυβέρνησης σε 
Σχέση με Έρευνες Διεθνών και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων για 
Πιθανά Φαινόμενα Καταπάτησης των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Σε γενικές γραμμές, διάφορες εγχώριες και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων λειτούργησαν χωρίς περιορισμούς από την πλευρά της κυβέρνησης, 

ερευνώντας και δημοσιοποιώντας τα ευρήματά τους για υποθέσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι συχνά ήταν συνεργάσιμοι και δεκτικοί στις 

απόψεις τους. Ωστόσο, οι περιορισμοί λόγω κορωνοϊού εμπόδισαν την πρόσβαση σε 

δομές υποδοχής και κράτησης μεταναστών στα νησιά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

σε επίσημους καταυλισμούς στην ηπειρωτική χώρα. 

Πολιτειακοί́ Οργανισμοί́ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ο Συνήγορος του Πολίτη, μια 

κρατική υπηρεσία η οποία θεωρείται ανεξάρτητη και αποτελεσματική, διερευνά 

καταγγελίες ιδιωτών σχετικά με καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διαθέτει πέντε 

Βοηθούς Συνηγόρους, αρμόδιους αντιστοίχως για τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα 

δικαιώματα του παιδιού, τις σχέσεις πολίτη-κράτους, την υγεία και την κοινωνική 

πρόνοια, και τα προβλήματα που αφορούν την ποιότητα ζωής.  Η υπηρεσία έλαβε 

επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Στην ετήσια έκθεσή του για το 

2019, το γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη ανέφερε ότι δέχθηκε 16.976 καταγγελίες, 

το 73% των οποίων επιλύθηκαν με ικανοποιητικό́ τρόπο. 

Η αυτόνομη, χρηματοδοτούμενη από το κράτος Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) συμβουλεύει την κυβέρνηση σε θέματα προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ΕΕΔΑ θεωρείται ανεξάρτητη, αποτελεσματική και 

διαθέτουσα αρκετούς πόρους. 



Ενότητα 6. Διακρίσεις, Κακοποίηση 
λόγω Κοινωνικής Θέσης και Εμπορία 
Ανθρώπων 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Βιασμός και Ενδοοικογενειακή Βία: Σύμφωνα με νόμο που τέθηκε σε ισχύ το 2019, ο 

βιασμός, συμπεριλαμβανομένου και του συζυγικού βιασμού, συνιστά έγκλημα το οποίο 

τιμωρείται με ποινές που κυμαίνονται από κάθειρξη 10 ετών έως ισόβια κάθειρξη, σε 

περιπτώσεις πολλαπλών δραστών ή αν ο βιασμός οδηγεί στον θάνατο του θύματος. Οι 

προηγούμενες ποινές κυμαίνονταν από 5 έως 20 έτη. Η απόπειρα σεξουαλικής 

συνεύρεσης χωρίς συναίνεση τιμωρείται με ποινή κάθειρξης έως 10 έτη. Δύναται να 

ασκηθεί δίωξη αυτεπαγγέλτως, χωρίς να απαιτείται η υποβολή μήνυσης. Αν το θύμα 

δεν επιθυμεί τη δίωξη, ο εισαγγελέας μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει τις κατηγορίες. 

Ο νόμος ισχύει εξίσου για όλα τα θύματα, ανεξαρτήτως φύλου. 

Το 2019, ΜΜΕ αναφέρθηκαν σε έρευνα σύμφωνα με την οποία καταγγέλλονταν μόλις 

200 από τα εκτιμώμενα κατά μέσο όρο 4.500 περιστατικά βιασμού τον χρόνο (περίπου 

ένα στα 22). Στις 5 Μαΐου, ΜΜΕ ανέφεραν στατιστικά στοιχεία από τη Γενική 

Γραμματεία Οικογενειακού Προγραμματισμού και Ισότητας των Φύλων, τα οποία 

ανέφεραν αύξηση των βίαιων περιστατικών, συμπεριλαμβανομένης της 

ενδοοικογενειακής βίας, κατά τη διάρκεια του γενικού απαγορευτικού τον Μάρτιο και τον 

Απρίλιο λόγω του κορωνοϊού. Η ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή της γραμματείας έλαβε 

1.070 κλήσεις σχετικά με βίαια επεισόδια τον Απρίλιο, από τα οποία 648 αφορούσαν 

ενδοοικογενειακή βία, σε σύγκριση με 325 και 166, αντίστοιχα, τον Μάρτιο. Επτά από τα 

δέκα περιστατικά αναφέρθηκαν από τα ίδια τα θύματα, κυρίως συζύγους και 

συντρόφους (61%), παιδιά (10%), πρώην συζύγους και συντρόφους (8%), και γονείς και 

αδέλφια (9%). Τα στοιχεία ώθησαν τη γραμματεία να διεξαγάγει μια ευρεία εκστρατεία 

με σποτ στην τηλεόραση, το διαδίκτυο και το ραδιόφωνο, για να ενημερώσει τα θύματα 

της ενδοοικογενειακής βίας σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές τους για να ξεφύγουν 

από βάναυση συμπεριφορά. Εμπειρογνώμονες από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της 

γραμματείας τόνισαν στη Βουλή, κατά τη διάρκεια των συνόδων της ειδικής επιτροπής 



της Βουλής για την ισότητα των φύλων τον Σεπτέμβριο, ότι τα θύματα δίσταζαν να 

υποβάλουν καταγγελίες κατά τη διάρκεια του γενικού απαγορευτικού, αλλά μετά την 

άρση των περιορισμών, οι καταγγελίες τριπλασιάστηκαν και, μερικές φορές, 

τετραπλασιάστηκαν. 

Στις 25 Νοεμβρίου, έρευνα που παρήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η 

επίσημη δεξαμενή σκέψης του, το Κέντρο Ερευνών Ασφαλείας, έδειξε ότι περισσότερες 

από τρεις στις δέκα γυναίκες κακοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του γενικού 

απαγορευτικού  την άνοιξη. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τον Ιούλιο μέχρι τον 

Οκτώβριο, συνέλεξε απαντήσεις από 750 γυναίκες. Το 36% των γυναικών που 

συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι υπέστη κακομεταχείριση, με τα περισσότερα 

θύματα να είναι ηλικίας 38 ως 39 ετών, παντρεμένες, και με δύο παιδιά κατά μέσο όρο. 

Οκτώ στους δέκα δράστες ήταν άνδρες με μέση ηλικία τα 45 έτη και τέσσερις στους 

δέκα ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίου, εργάζονταν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης και 

δεν είχαν ιστορικό βίας. 

Οι ποινές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κυμαίνονται από ένα έως τρία έτη 

φυλάκισης, ανάλογα με τη σοβαρότητα του εγκλήματος. Οι προηγούμενες ποινές 

κυμαίνονταν από 2 έως 10 έτη φυλάκισης. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει 

μεγαλύτερες ποινές για εγκλήματα όταν τα θύματα είναι έγκυες ή ανήλικοι. Οι αρχές 

γενικά εφάρμοσαν αποτελεσματικά τον νόμο, όταν υπήρχε καταγγελία περιστατικού 

βίας. Ωστόσο, μερικές ΜΚΟ και διεθνείς οργανώσεις επέκριναν την αστυνομία, 

καταγγέλλοντας ότι, στους χώρους παραμονής μεταναστών, η αντίδρασή της στις 

καταγγελίες των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Ειδικοί 

εκτίμησαν ότι μόνο 10% των περιστατικών βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας έφτασαν 

στο δικαστήριο, επισημαίνοντας ότι παρά το επαρκές νομοθετικό πλαίσιο, οι 

προκαταλήψεις των δικαστικών και οι κοινωνικές συμβάσεις που αποδίδουν ευθύνη στα 

θύματα αποτέλεσαν μεγάλα εμπόδια. Το 2019, η αστυνομία κατέγραψε 229 καταγγελίες 

βιασμού, 62 από τις οποίες αφορούσαν απόπειρα βιασμού. Η αστυνομία ανέφερε ότι 

είχε ταυτοποιήσει τους δράστες σε 161 περιπτώσεις βιασμού και απόπειρας βιασμού. Ο 

αριθμός των ταυτοποιημένων δραστών ήταν 227. 



Στα θύματα βιασμού προσφέρεται ιατρική, ψυχολογική, κοινωνική και νομική βοήθεια 

από κρατικές υπηρεσίες και ΜΚΟ. 

Τον Ιανουάριο, δύο δημοφιλείς τηλεπαρουσιαστές τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για πέντε 

ημέρες και τους επιβλήθηκε πρόστιμο 150.000 ευρώ ($180.000) για σχόλια που έκαναν 

τον Νοέμβριο 2019, υποβαθμίζοντας ένα περιστατικό στο οποίο μια γυναίκα δήλωσε ότι 

είχε δεχτεί σεξουαλική επίθεση από έναν άνδρα σε δημόσιο χώρο του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Ακρωτηριασμός/Κοπή των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων: Η νομοθεσία προβλέπει 

υποχρεωτική επιβολή ποινών φυλάκισης για άτομα που εξαναγκάζουν ή υποχρεώνουν 

γυναίκες να υφίστανται ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων. 

Παρά την ύπαρξη μη δημοσιευμένων αναφορών ότι μετανάστριες και γυναίκες 

πρόσφυγες που κατοικούν στη χώρα υποβλήθηκαν σε ακρωτηριασμό/κοπή των 

γεννητικών οργάνων πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, δεν υπήρξαν απτά στοιχεία 

ότι τέτοιες πρακτικές λάμβαναν χώρα και εντός Ελλάδας. Το 2019, το Ευρωπαϊκό 

Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων δημοσίευσε μελέτη σύμφωνα με την οποία 25%-

42% των κοριτσιών μεταναστών και προσφύγων που κατοικούν στη χώρα αλλά 

προέρχονται από κράτη όπου πραγματοποιείται ακρωτηριασμός/κοπή των γυναικείων 

γεννητικών οργάνων κινδύνευαν να πέσουν θύματα αυτών των πρακτικών. 

Σεξουαλική Παρενόχληση: Σύμφωνα με τον νέο ποινικό κώδικα, που τέθηκε σε ισχύ το 

2019, οι ποινές για σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να φτάσουν μέχρι φυλάκιση τριών 

ετών, ενώ ακόμα μεγαλύτερες ποινές προβλέπονται για δράστες που εκμεταλλεύονται 

τη θέση εξουσίας που κατέχουν ή την ανάγκη του θύματος για εργασία. Οι 

προηγούμενες ποινές κυμαίνονταν από δύο μήνες έως πέντε έτη. Στις 24 Νοεμβρίου, η 

ΜΚΟ ActionAid ανέφερε ότι το 85% των γυναικών στην Ελλάδα είχαν υποστεί 

σεξουαλική παρενόχληση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Ιούλιο μέχρι τον 

Σεπτέμβριο με βάση ένα δείγμα 1.001 γυναικών από όλη τη χώρα και, επιπλέον, 376 

γυναίκες που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης. Με βάση την ίδια 

έρευνα, μόνο 6% κατήγγειλαν επίσημα αυτά τα περιστατικά. Στην ετήσια έκθεσή του για 

το 2019, ο Συνήγορος του Πολίτη ανέφερε ότι το γραφείο του έλαβε 335 αναφορές 

σχετικές με την ισότητα των φύλων, χωρίς να συγκεκριμενοποιείται  πόσες αφορούσαν 



σεξουαλική παρενόχληση. Σημείωνε, ωστόσο, ότι ο αριθμός των αναφορών για λόγους 

ισότητας των φύλων ήταν μεταξύ των υψηλότερων για το ημερολογιακό έτος 2019 (335 

από 16.976). Αυτή η τάση απεικονίστηκε επίσης στην ειδική έκθεση του Συνηγόρου του 

Πολίτη σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων και την ίση μεταχείριση για το 2019. 

Από τις 1.176 αναφορές που υποβλήθηκαν το 2019, το 44% επικαλούνταν  διακρίσεις 

με βάση το φύλο. Σε αυτές τις εκθέσεις, καθώς σε εκείνες προηγούμενων ετών, ο 

Συνήγορος του Πολίτη σημείωνε την απουσία πολιτικής κατά της σεξουαλικής 

παρενόχλησης στους περισσότερους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους εργασίας, η 

οποία συχνά συνδυαζόταν με την ανεπαρκή διερεύνηση των περιστατικών που 

καταγγέλλονταν. 

 

Εξαναγκασμός για τον Έλεγχο των Γεννήσεων: Δεν υπήρξαν αναφορές για 

υποχρεωτικές εκτρώσεις ή ακούσιες στειρώσεις από την πλευρά κρατικών αρχών. 

 

Διακρίσεις: Το Σύνταγμα κατοχυρώνει το ίδιο νομικό καθεστώς για άνδρες και γυναίκες. 

Η κυβέρνηση εφάρμοσε αποτελεσματικά τη νομοθεσία που προωθεί την ισότητα των 

φύλων, παρότι σημειώθηκαν διακρίσεις, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Άτομα που ανήκουν 

στη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης μπορούν να ζητήσουν τη χρήση της Σαρία 

με την εξουσιοδοτημένη συναίνεση και των δύο μερών (δείτε και την Ενότητα 6, 

Εθνικές/Φυλετικές/Εθνοτικές Μειονότητες).  

Το 2019 ψηφίστηκε νόμος που θέσπισε το «Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων» 

και δημιούργησε ένα «Σήμα Ισότητας» για τις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με 

τους νόμους για την άδεια μητρότητας, παρέχουν ίσες αμοιβές για άνδρες και γυναίκες 

εργαζομένους, και επιδεικνύουν  ισότητα ως προς τις θέσεις ανώτερων στελεχών.  

Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, είναι ακόμα διαδεδομένη η αντίληψη ότι μια έγκυος 

εργαζόμενη είναι βάρος, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 

σχετικά με την ίση μεταχείριση για το 2019. 



ΠΑΙΔΙΑ 

Καταχώριση με τη Γέννηση: Τα παιδιά αποκτούν την ιθαγένεια των γονιών τους μόλις 

γεννηθούν. Ένας γονιός αρκεί για να δώσει στο παιδί του την ιθαγένεια. Οι γονείς είναι 

υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα νεογέννητα παιδιά τους μέσα σε 10 ημέρες από τη 

γέννησή τους. Η νομοθεσία επιτρέπει τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, αλλά επιβάλλει 

χρηματική ποινή σε αυτές τις περιπτώσεις. Στις 3 Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση ψήφισε 

νομοθεσία που επιτρέπει την ηλεκτρονική ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης 

γεννήσεων με στόχο να αυξηθεί η διαφάνεια και να διευκολυνθεί η διασταύρωση 

εγγράφων και δεδομένων. 

 

Κακοποίηση Παιδιών: Η βία κατά των παιδιών, ιδιαιτέρως των παιδιών μεταναστών ή 

προσφύγων, των παιδιών του δρόμου και των παιδιών Ρομά, εξακολούθησε να συνιστά 

πρόβλημα. Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο, η ΜΚΟ «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

ανέφερε 1.019 σοβαρές περιπτώσεις κακοποίησης 1.813 παιδιών μέσω αναφορών στη 

γραμμή βοήθειας «SOS 1056». Η νομοθεσία απαγορεύει τη σωματική τιμωρία και την 

κακοποίηση παιδιών αλλά, σε γενικές γραμμές, η Πολιτεία δεν εφάρμοσε 

αποτελεσματικά αυτές τις διατάξεις. Οι νόμοι της κοινωνικής πρόνοιας προβλέπουν 

προγράμματα πρόληψης και θεραπείας για τα κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά, 

επιπλέον της φροντίδας από ανάδοχες οικογένειες ή της παραμονής σε ειδικούς 

ξενώνες. Ωστόσο, τα δημόσια ιδρύματα ήταν υποστελεχωμένα και οι ΜΚΟ ανέφεραν ότι 

δεν υπήρχε αρκετός χώρος, μεταξύ άλλων για ασυνόδευτους ανηλίκους οι οποίοι, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται ειδική προστασία και πρέπει να στεγάζονται σε 

ειδικά καταλύματα. 

 

Γάμοι παιδιών, Πρώιμοι  και Υποχρεωτικοί́ Γάμοι: Η νόμιμη ηλικία γάμου είναι τα 18 έτη, 

παρότι οι ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών μπορούν να παντρευτούν με εισαγγελική 

άδεια. Δεν υπάρχουν επίσημες στατιστικές, αλλά ΜΚΟ ανέφεραν ότι οι παράνομοι γάμοι 

ανηλίκων αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στις κοινότητες των Ρομά. Τα κορίτσια Ρομά 

συχνά παντρεύονται σε ηλικία 15 έως 17 ετών (ή και μικρότερα) και τα αγόρια Ρομά 

συχνά παντεύονται σε ηλικία από 15 έως 20 ετών. 

 



Σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών: Η ελάχιστη ηλικία συναίνεσης είναι τα 15 έτη. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι σεξουαλικές επαφές με παιδιά μικρότερα των 15 ετών 

επισύρουν ποινική δίωξη. Η νομοθεσία απαγορεύει τη σεξουαλική εκμετάλλευση 

παιδιών και την παιδική πορνογραφία και επιβάλλει ποινές εάν το έγκλημα διαπραχθεί 

με τη χρήση τεχνολογίας στην Ελλάδα. Γενικά, οι αρχές εφάρμοσαν τη νομοθεσία. Το 

2019 η αστυνομία συνέλαβε 27 άτομα με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. 

 

Εκτοπισμένα Παιδιά: Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, στις 15 Οκτωβρίου διέμεναν στην Ελλάδα περίπου 4.190 ασυνόδευτα 

παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες και παιδιά χωρισμένα από την οικογένειά τους. Μόνο 

2.659 από αυτά τα παιδιά διέμεναν σε δομές κατάλληλες για την ηλικία τους. Εγχώριες 

και διεθνείς ΜΚΟ επιβεβαίωναν  ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν καταγράφονταν πάντα 

σωστά. Κάποιες φορές δεν έμεναν σε ασφαλή  καταλύματα ούτε είχαν επιτρόπους και 

εύκολα κινδύνευαν να πέσουν θύματα εργασιακής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 

συμπεριλαμβανομένου και του σεξ επιβίωσης. Το 2019, ο Συνήγορος του Πολίτη 

δημοσίευσε έκθεση για τα παιδιά που μετακινούνται στην Ελλάδα, επισημαίνοντας 

διαφορές στην αντιμετώπιση των ασυνόδευτων ανηλίκων από τις διοικητικές αρχές, 

ανάλογα με την περιοχή από την οποία εισέρχονταν στη χώρα, τον φορέα που τα 

ταυτοποίησε και την εθνικότητά τους.  

Στις 12 Μαΐου, η κυβέρνηση ψήφισε νομοθεσία με την οποία συστάθηκε η Ειδική 

Γραμματεία Προστασίας  Ασυνόδευτων Ανηλίκων, που αργότερα τέθηκε υπό την 

αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο νέος νόμος αναθέτει τη 

γενική διαχείριση και την εποπτεία των ασυνόδευτών ανηλίκων σε αυτόν τον φορέα, 

αφαιρώντας την ευθύνη από το Εθνικό Kέντρο Kοινωνικής Aλληλεγγύης, αν και το 

κέντρο συνέχισε να εκδίδει δεκαπενθήμερα στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση των 

ασυνόδευτων ανηλίκων. 

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων είναι υπεύθυνη για τη 

στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, δίνοντας προτεραιότητα σε περιπτώσεις ευάλωτων ή 

ανάπηρων ανηλίκων. Είναι επίσης υπεύθυνη για τον συντονισμό της βραχυπρόθεσμης 

και μακροπρόθεσμης τοποθέτησης ασυνόδευτων ανηλίκων σε καταλύματα 

(χρηματοδοτούμενα από το κράτος και μη) και ασφαλείς ζώνες στα ΚΥΤ και  άλλες 



δομές. Η γραμματεία είναι επιφορτισμένη με την τήρηση του εθνικού ηλεκτρονικού 

μητρώου ασυνόδευτων ανηλίκων, την παρακολούθηση της εφαρμογής τυποποιημένων 

διαδικασιών λειτουργίας στα κέντρα υποδοχής, την περιοδική αξιολόγηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, την κατάρτιση και υποστήριξη του προσωπικού στις δομές  

αυτές, και τον συντονισμό των προσπαθειών μετεγκατάστασης ανηλίκων σε άλλες 

χώρες. 

Η κυβέρνηση, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, 

αύξησε τις μονάδες στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων και επιτάχυνε τη διαδικασία 

μετεγκατάστασης περίπου 1.000 από αυτούς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο 

ενός προγράμματος εθελοντικής μετεγκατάστασης. 

Έγκλειστα Παιδιά́: Ακτιβιστές καταδίκασαν την εφαρμογή  της προστατευτικής κράτησης 

ασυνόδευτων ανηλίκων για παρατεταμένες περιόδους, συχνά σε ανθυγιεινές συνθήκες 

και συνθήκες συνωστισμού, λόγω έλλειψης διαθέσιμων χώρων σε ειδικούς ξενώνες 

(δείτε την Ενότητα 1, Συνθήκες στις Φυλακές και στα Κέντρα Κράτησης, Φυσικές 

Συνθήκες). Στις 29 Σεπτεμβρίου, η Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν υπήρχαν 

ασυνόδευτοι ανήλικοι στα ΚΥΤ στα πέντα νησιά του Αιγαίου ή στον Νομό Έβρου. Οι 

ασυνόδευτοι ανήλικοι είχαν μεταφερθεί όλοι σε άλλα καταλύματα ή σε άλλα κράτη μέλη 

της ΕΕ. Στις 18 Νοεμβρίου, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε ότι όλοι 

οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που βρίσκονταν υπό καθεστώς προστατευτικής κράτησης στις 

14 Νοεμβρίου είχαν μεταφερθεί σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. 

 

Διεθνείς Απαγωγές Παιδιών: Η Ελλάδα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 

για τα Αστικά Θέματα της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών. Δείτε την Ετήσια	Έκθεση	του	

Υπουργείου	Εξωτερικών	των	ΗΠΑ		για	τις	Διεθνείς	Γονικές	Απαγωγές	(Annual	Report	on	

International	Parental	Abduction)  στη 

διεύθυνση: 	https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-

Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases. 



ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων της, ο Εβραϊκός πληθυσμός στη χώρα ανέρχεται 

περίπου σε 5.000 άτομα. Οι εκφράσεις αντισημιτισμού, ιδιαίτερα στον ακραίο Τύπο, σε 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και σε κάποια ιστολόγια (blogs) εξακολούθησαν να 

αποτελούν πρόβλημα. Υπήρξαν διάφορα περιστατικά βανδαλισμού, μεταξύ άλλων με 

γκράφιτι. 

Στις 3 Ιανουαρίου, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣ) καταδίκασε τα 

αντισημιτικά γκράφιτι σε μια πρόσφατα αναστηλωμένη ιστορική συναγωγή στα Τρίκαλα, 

στην κεντρική Ελλάδα. Ο βανδαλισμός έλαβε χώρα στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019, με 

άγνωστους δράστες να ζωγραφίζουν σβάστικες στους τοίχους γύρω από τη συναγωγή 

και να γράφουν αντισημιτικά συνθήματα όπως «Εβραϊκά φίδια έξω». Το ΚΙΣ κάλεσε τις 

αρχές να συλλάβουν τους υπεύθυνους. Ο Δήμος Τρικάλων εξέδωσε επίσης δήλωση 

καταδίκης του περιστατικού. Στις 13 Αυγούστου, άγνωστοι έγραψαν με σπρέι 

αντισημιτικά συνθήματα όπως «Έξω οι Εβραίοι Σατανιστές» και χριστιανικά σύμβολα 

στο Μνημείο των Πεσόντων Αεροπόρων στο κέντρο της Αθήνας. 

Στις 5 Οκτωβρίου, ΜΜΕ ανέφεραν ότι άγνωστοι δράστες έγραψαν με σπρέι αντισημιτικά 

συνθήματα στα γερμανικά στους εξωτερικούς τοίχους του Εβραϊκού Νεκροταφείου της 

Αθήνας. Ο Δήμος Αθηναίων ενήργησε άμεσα για τον καθαρισμό των τοίχων, σύμφωνα 

με δήλωση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, καταγγέλλοντας το 

περιστατικό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι αρχές θα κάνουν ό,τι είναι 

δυνατόν για να συλλάβουν τους δράστες. Αρκετοί εξέχοντες κυβερνητικοί αξιωματούχοι, 

ανάμεσά τους ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και η Υπουργός Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, έγραψαν στο Twitter ότι το περιστατικό ήταν 

επαίσχυντο. 

Στις 16 Οκτωβρίου, άγνωστοι δράστες βεβήλωσαν το Μουσείο Ολοκαυτώματος 

Θεσσαλονίκης γράφοντας με σπρέι στην πρόσοψη «With Jews, you lose» [Με τους 

Εβραίους, χάνετε]. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το κόμμα «Ελληνική Λύση» 

κατήγγειλαν την επίθεση στο Μνημείο Ολοκαυτώματος. Στις 19 Οκτωβρίου, το ΚΙΣ 

εξέδωσε δήλωση καταδικάζοντας άλλες επιθέσεις, όπως ο βανδαλισμός τεσσάρων 

τάφων στο εβραϊκό νεκροταφείο της Ρόδου και τα γκράφιτι στο εβραϊκό νεκροταφείο της 



Θεσσαλονίκης που έγραφαν «Θάνατος στο Ισραήλ». Στη δήλωσή του το ΚΙΣ ανέφερε 

ότι «ο βανδαλισμός νεκροταφείων και μνημείων ισοδυναμεί με ανοχή στον βανδαλισμό 

της μνήμης και του πολιτισμού», προτρέποντας το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

να συλλάβει τους δράστες και να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε όλα τα εβραϊκά 

ιδρύματα και μνημεία στην Ελλάδα. 

Στις 3 Δεκεμβρίου, δράστης ή δράστες έγραψαν με σπρέι ένα Χριστόγραμμα και τις 

λέξεις «Ιησούς Χριστός Νικά» στην πρόσοψη της συναγωγής και του μνημείου του 

Ολοκαυτώματος στη Λάρισα, στην κεντρική Ελλάδα, και στις 29 Δεκεμβρίου σε μνημείο 

του Ολοκαυτώματος στη Δράμα, στη βόρεια Ελλάδα, όπου προκάλεσαν επίσης ζημιές 

στη μαρμάρινη βάση του μνημείου. Το Υπουργείο Εξωτερικών, η μητρόπολη Λάρισας 

και Τυρνάβου, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευτικών Υποθέσεων και οι αντίστοιχοι 

δήμοι εξέδωσαν δηλώσεις καταδικάζοντας τις πράξεις. Το ΚΙΣ επαίνεσε τον Δήμο 

Δράμας για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και το σβήσιμο του γκράφιτι. Στις 4 

Δεκεμβρίου, η αστυνομία της Λάρισας συνέλαβε έναν ύποπτο άνδρα στη γειτονική 

περιοχή των Τεμπών, κατηγορώντας τον για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση 

του αντιρατσιστικού νόμου κατά τη διάρκεια του συμβάντος της 3ης Δεκεμβρίου. 

Το ΚΙΣ συνέχισε να εκφράζει την ανησυχία του για τα αντισημιτικά σχόλια κάποιων 

ΜΜΕ. Τον Ιανουάριο 209, το ΚΙΣ εξέφρασε την ανησυχία του για τα πολιτικά σκίτσα και 

τις εικόνες που αναφέρονταν με περιπαικτικό τρόπο σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, 

χρησιμοποιώντας εβραϊκά ιερά σύμβολα και συγκρίσεις με το Ολοκαύτωμα. Το ΚΙΣ 

εξέδωσε δήλωση διαμαρτυρίας για ένα πολιτικό σκίτσο που απεικόνιζε την είσοδο του 

στρατoπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς, επιχειρηματολογώντας κατά της άρσης της 

προστασίας της πρώτης κατοικίας από τις κατασχέσεις. Το ΚΙΣ χαρακτήρισε το καρτούν 

απαράδεκτο γιατί ευτελίζει ένα σύμβολο της φρίκης. Η εφημερίδα χαρακτήρισε την 

αντίδραση «δικαιολογημένη», υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία πρόθεση να ευτελίσει ή 

να αρνηθεί το Ολοκαύτωμα.  

Στις 11 Νοεμβρίου, το ΚΙΣ κατήγγειλε  τίτλο του πρωτοσέλιδου της 

εφημερίδας Μακελειό σχετικά με την ανακοίνωση του Εβραίου Διευθύνοντος Συμβούλου 

μιας φαρμακοβιομηχανίας που αφορούσε στο εμβόλιο για τον κορωνοϊό. Ο τίτλος 

παρουσίαζε τον Διεθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ως τον διαβόητο Ναζί Δρ. Γιόζεφ 



Μένγκελε, γνωστό και ως «χασάπη του Άουσβιτς», με τον τίτλο: «Εβραίος κτηνίατρος 

θα μας μπήξει τη βελόνα! Εφιαλτικές προσαγωγές σε “θαλάμους-στρατόπεδα” σαν τα 

κοπάδια». Το ΚΙΣ σημείωσε ότι ο παραλληλισμός μεταξύ των ναζιστικών πειραμάτων 

στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και της παραγωγής του εμβολίου διαιωνίζει το μίσος και 

τα στερεότυπα εναντίον των Εβραίων και αποθαρρύνει επίσης τους ανθρώπους από τη 

χρήση του εμβολίου. Στις 20 Νοεμβρίου, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευτικών 

Υποθέσεων Γεώργιος Καλαντζής εξέδωσε δήλωση καταδικάζοντας το χαρακτηρισμό 

της εφημερίδας, λέγοντας ότι τέτοια ρεπορτάζ θυμίζουν τον Μεσαίωνα «όταν οι Εβραίοι 

κατηγορούνταν για κάθε καταστροφή, αρρώστια ή ήττα». 

Στις 22 Οκτωβρίου, το Εφετείο Αθηνών καταδίκασε σε φυλάκιση επτά ηγετικά μέλη του 

υπερεθνικιστικού και φιλοναζιστικού κόμματος της Χρυσής Αυγής, αφού το δικαστήριο 

ανακήρυξε τη Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση στις 7 Οκτωβρίου. Όλοι 

καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 13 ετών, αλλά ένας από αυτούς, ο Χρήστος 

Παππάς, απέφυγε τη σύλληψη και στο τέλος του έτους παρέμεινε ελεύθερος. Τοπικές 

και διεθνείς εβραϊκές κοινότητες είχαν εκφράσει ανησυχία  για την αντισημιτική ρητορική 

πολλών μελών της Χρυσής Αυγής. 

Στις 27 Ιανουαρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε σε 

εκδηλώσεις μνήμης για την 75η επέτειο από την απελευθέρωση του Άουσβιτς-

Μπιρκενάου και έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός που πραγματοποίησε επίσημη 

επίσκεψη στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης. 

Στις 9 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου 

Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας και το Holocaust 

Memorial Museum των ΗΠΑ (USHMM) υπέγραψαν συμφωνία που επιτρέπει σε 

ερευνητές να εξετάσουν αρχεία σχετικά με τις φρικαλεότητες των Ναζί στην Ελλάδα 

κατά την περίοδο 1940-1945. Το Υπουργείο Πολιτισμού βρισκόταν σε συνεργασία με το 

USHMM στο πλαίσιο κοινής προσπάθειας να ανακτηθούν τα προσωπικά είδη Εβραίων 

προσφύγων από το ναυάγιο του πλοίου	Αθήνα	που βυθίστηκε το 1946 στα ανοιχτά της 

Αστυπάλαιας. Τα αντικείμενα επρόκειτο να συμπεριληφθούν στη μόνιμη έκθεση του 

USHMM. 



ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

Δείτε την Έκθεση για την Εμπορία	και	Διακίνηση	Ανθρώπων	(Trafficking	in	Persons	

Report) του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, στη διεύθυνση:	

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/		. 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Η νομοθεσία απαγορεύει τις διακρίσεις σε βάρος ατόμων με σωματική αναπηρία, 

αναπηρία των αισθητηρίων οργάνων, νοητική αναπηρία καθώς και ψυχικά πάσχοντες, 

στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, στην 

πληροφόρηση, στις επικοινωνίες, στα κτήρια, στις μεταφορές, στο δικαστικό σύστημα 

και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, όπως η ειδική αγωγή. ΜΚΟ και οργανώσεις για τα 

δικαιώματα ατόμων με αναπηρία ανέφεραν ότι η Πολιτεία δεν εφάρμοσε πάντα με 

συνέπεια αυτές τις διατάξεις. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη 

στην ετήσια έκθεσή του για το 2019, μια εργαζόμενη με σκλήρυνση κατά πλάκας έχασε 

τη δουλειά της αφού επέστρεψε από την εξάμηνη αναρρωτική άδεια που απαιτήθηκε για 

τη θεραπεία της, παρόλο που προσκόμισε σημείωμα γιατρού στο οποίο αναφερόταν ότι 

η θεραπεία ήταν απαραίτητη. Ο εργοδότης ανέφερε την «αντισυμβατική συμπεριφορά» 

της εργαζόμενης ως λόγο της απόλυσης τρεις μήνες μετά την επιστροφή της. Οι αρχές 

επέβαλαν πρόστιμο στον εργοδότη επειδή δεν έκανε τις απαραίτητες προσαρμογές για 

την εξυπηρέτηση της εργαζόμενης με αναπηρία. 

Στις 9 Μαΐου, αστυνομικοί στη Γαστούνη της Πελοποννήσου επιτέθηκαν σε έναν νεαρό 

σπουδαστή με νοητική αναπηρία, υποθέτοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ήταν 

κλέφτης. Το περιστατικό, που έλαβε χώρα ακριβώς έξω από την κατοικία του θύματος, 

προκάλεσε την αντίδραση ακτιβιστών ανθρώπινων δικαιωμάτων, του Δικτύου 

Παρακολούθησης Ρατσιστικών Εγκλημάτων και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 

με Αναπηρία (δείτε επίσης την Ενότητα 1.γ., Βασανιστήρια και Άλλες Μορφές Σκληρής, 

Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας). 

Τα περισσότερα παιδιά με αναπηρία είχαν την επιλογή να φοιτήσουν σε συμβατικά ή 

ειδικά σχολεία. Το ποσοστό αποχής από την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ήταν 

υψηλό, εν μέρει λόγω έλλειψης μέσων μεταφοράς, έλλειψης υποδομών, όπως ράμπες 



και οπτικοακουστικά βοηθήματα, και ανεπαρκούς προσωπικού και χρηματοδότησης. 

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά στην ίδρυση νέων σχολικών 

μονάδων και τμημάτων ειδικής αγωγής για να βοηθήσουν τους μαθητές με αναπηρία να 

ενταχθούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο Συνήγορος του Πολίτη 

και άλλοι φορείς επισήμαναν ότι η ένταξη παιδιών με αναπηρία σε μια συμβατική τάξη 

εξακολουθούσε να αποτελεί́ πρόβλημα. 

Η πρόσβαση σε δημόσια κτήρια, μέσα μεταφοράς και δημόσιους χώρους για άτομα με 

αναπηρία συνέχισε να είναι κακή, παρότι προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η 

προσβασιμότητα σε κτήρια, οι ειδικές ράμπες στα πεζοδρόμια και τα προσβάσιμα 

οχήματα μαζικής μεταφοράς ήταν τα σοβαρότερα προβλήματα. Ακόμα και οι ράμπες 

στους δρόμους ήταν συχνά πολύ απότομες ή δύσκολες στη χρήση, ενώ οι ράμπες στα 

μέσα μαζικής μεταφοράς βρίσκονταν συχνά εκτός λειτουργίας. Τον Ιούλιο, μια 

πολυαναμενόμενη υπουργική απόφαση θέσπισε τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές, 

απαιτώντας από τα υπάρχοντα κτήρια και εγκαταστάσεις να έχουν προβεί σε «εύλογες 

προσαρμογές» για την εξασφάλιση προσβασιμότητας μέχρι το τέλος του έτους, 

διαφορετικά θα έχαναν την άδειά τους. 

Στην ετήσια έκθεσή του για το 2019, ο Συνήγορος του Πολίτη ανέφερε ότι το 37% των 

αναφορών που δέχεται το γραφείο του αφορούν σε θέματα ατόμων με αναπηρία και 

χρόνιες παθήσεις, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 2018. 

Στις 11 Μαρτίου, η κυβέρνηση κατήργησε νόμο που είχε ψηφιστεί τον Μάιο του 2019 με 

στόχο την εξάλειψη σημαντικών εμποδίων για τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε 

άτομα με νοητική αναπηρία ή ψυχικά πάσχοντες.  Η προηγούμενη νομοθεσία επέτρεπε 

στα άτομα αυτά να διεκδικήσουν την ελληνική ιθαγένεια εάν είχαν γεννηθεί ή μεγαλώσει 

στην Ελλάδα από νομίμως διαμένοντες αλλοδαπούς υπηκόους, δίνοντάς τους τη 

δυνατότητα να παρακάμψουν την υποχρεωτική απαίτηση φοίτησης σε ελληνικό σχολείο 

για αρκετά χρόνια ή της επιτυχίας σε εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό 

πολιτισμό. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία κατήγγειλε την απόφαση της 

κυβέρνησης σε μια κοινή δήλωση με τις ΜΚΟ «Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου» και «Generation 2.0. for Rights, Equality and Diversity». Στις 12 

Οκτωβρίου, η κυβέρνηση τροποποίησε το νόμο περί ιθαγένειας, προβλέποντας ένα 



ενιαίο σύστημα γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό για όλους 

τους αιτούντες, εκτός από εκείνους που είναι άνω των 62 ετών, όσους έχουν 

πιστοποιημένη αναπηρία και όσους έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Η απαλλασσόμενη 

ομάδα μπορούσε να δώσει προφορικές εξετάσεις. 

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στις 16 Δεκεμβρίου το πρώτο 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο θέτει σαφείς και μετρήσιμους 

στόχους βάσει της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Το σχέδιο 

δράσης θεσπίζει έναν συντονιστικό κυβερνητικό μηχανισμό κεντρικών και τοπικών 

αρχών για την παρακολούθηση της υλοποίησης, καθώς και Εθνική Αρχή 

Προσβασιμότητας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας. 

ΜΕΛΗ ΕΘΝΙΚΩΝ/ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ/ΕΘΝΟΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ 

Αν και το Σύνταγμα και η νομοθεσία απαγορεύουν τις διακρίσεις εναντίον μελών 

μειονοτήτων, κάποιοι Ρομά και μέλη άλλων μειονοτικών ομάδων συνέχισαν να 

υφίστανται διακρίσεις. 

Στις 18 Μαΐου, ένας κάτοικος του Ηρακλείου Κρήτης κατήγγειλε ότι δέχτηκε σωματική 

επίθεση από αστυνομικούς καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από τη δουλειά, 

υποθέτοντας ότι ήταν μετανάστης. Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, οι 

αστυνομικοί του είπαν να σταματήσει για να τον ελέγξουν, λέγοντας, «Ε, Πακιστανέ, 

κάνε στην άκρη». Ανέφερε ότι οι αστυνομικοί, στη συνέχεια, τον γρονθοκόπησαν, τον 

κλώτσησαν και τον απείλησαν με αντίποινα αν υπέβαλλε καταγγελία. Στις 20 Μαΐου, η 

αστυνομία ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας σχετικά με το περιστατικό. Μέχρι το τέλος 

του έτους, δεν είχαν δημοσιοποιηθεί αποτελέσματα αυτής της έρευνας. 

Στις 6 Ιουνίου, η ΜΚΟ «Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική 

Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ)» κατήγγειλε επιθέσεις της αστυνομίας εναντίον ατόμων πριν ή κατά 

τη διάρκεια της κράτησής τους. Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, στη διάρκεια του εορτασμού του 

Ιντ αλ-φιτρ στις 4 Ιουνίου, αστυνομικοί στο αστυνομικό τμήμα Μενιδίου, στην Περιφέρεια 

Αθηνών, κακοποίησαν σωματικά 11 Πακιστανούς, Παλαιστίνιους, Ινδούς και Αλβανούς 



μετανάστες κρατούμενους, όταν αυτοί ζήτησαν να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς 

τους. 

Στις 26 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με πηγές των ΜΜΕ, ομάδα περίπου 10 ανδρών 

οπλισμένων με ρόπαλα,  μαχαίρια και σιδηρολοστούς φώναξε ρατσιστικά συνθήματα 

και προσπάθησε να μπει σε ξενώνα για ασυνόδευτους ανηλίκους στο Ωραιόκαστρο της 

βόρειας Ελλάδας, τον οποίο λειτουργεί η Εκκλησία της Ελλάδος για παιδιά πρόσφυγες 

ηλικίας από 8 έως και 15 ετών. Τέσσερις ανήλικοι που δέχθηκαν επίθεση στην αυλή του 

κέντρου μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για περίθαλψη. Ένας από αυτούς αντιμετώπισε 

σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα αφού δέχθηκε χτυπήματα στο στήθος. Πολλά 

πολιτικά κόμματα καταδίκασαν την επίθεση, ενώ ο δικηγόρος που εκπροσωπούσε το 

κέντρο υπέβαλε επίσημη μήνυση. Στις 27 Δεκεμβρίου, η αστυνομία συνέλαβε δύο 

άτομα, έναν 38χρονο και τον 13χρονο γιο του, για συμμετοχή στην επίθεση. Στο τέλος 

του χρόνου, η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη. 

Στις 14 Οκτωβρίου, ΜΜΕ ανέφεραν ότι δικαστήριο στην Αθήνα αποφάνθηκε υπέρ 47 

μεταναστριών που εργάζονταν ως καθαρίστριες, τις συμβάσεις των οποίων ο Δήμος 

Αθηναίων κατήγγειλε επειδή δεν μπορούσαν να πιστοποιήσουν τη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας, σύμφωνα με νέο κανονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Το δικαστήριο 

αποφάνθηκε ότι και οι 47 γυναίκες έπρεπε να επιστρέψουν στις θέσεις εργασίας τους. 

Μολονότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει το ατομικό δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, πολλά 

άτομα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως μέλη μειονότητας συνάντησαν δυσκολίες ως 

προς την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητάς τους και τη διατήρηση της κουλτούρας 

τους. Κάποιοι πολίτες αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι, Πομάκοι, Βλάχοι, Ρομά, 

Αρβανίτες ή Μακεδόνες. Κάποιοι επιδίωξαν, ανεπιτυχώς, να αναγνωριστούν επισήμως 

ως εθνοτικές ή γλωσσικές μειονότητες. Κατά κανόνα, τα δικαστήρια απορρίπτουν 

αιτήσεις καταχώρισης που υποβάλλουν οργανώσεις της Θράκης με τίτλους οι οποίοι 

περιλαμβάνουν τους όρους Τούρκος και Τουρκικός όταν βασίζονται σε εθνοτική 

καταγωγή. Οποιοσδήποτε πολίτης, ως άτομο, μπορεί να αυτοαποκαλείται Τούρκος 

νομίμως, ενώ δεν εμποδίζεται η λειτουργία οργανώσεων που χρησιμοποιούν τέτοιους 

όρους παρά την έλλειψη νομικού καθεστώτος (δείτε επίσης την Ενότητα 2.β., Η 

Ελευθερία του Συνέρχεσθαι). Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, αλλά και δικαστήρια, έχουν 



απορρίψει αιτήματα Σλαβικών ομάδων να χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδόνες για να 

αυτοπροσδιοριστούν, με το σκεπτικό ότι πάνω από δύο εκατομμύρια Έλληνες πολίτες 

(τόσο εθνικά όσο και γλωσσικά) επίσης χρησιμοποιούν τον ίδιο όρο για να 

αυτοπροσδιοριστούν. 

Η νομοθεσία αναγνωρίζει επισήμως μια Μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα, η 

οποία ορίζεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 και αποτελείται από άτομα 

καταγόμενα από Μουσουλμάνους που κατοικούσαν στη Θράκη όταν υπογράφηκε η 

Συνθήκη. Αυτά τα άτομα μπορεί να ανήκουν σε εθνοτικές κοινότητες Τούρκων, 

Πομάκων και Ρομά. Κάποιοι Πομάκοι και Ρομά ισχυρίστηκαν ότι μέλη της 

Μουσουλμανικής μειονότητας Τουρκικής καταγωγής τούς προσέφεραν οικονομικά 

κίνητρα για να τους ενθαρρύνουν να δηλώσουν ότι ήταν Τουρκικής εθνοτικής 

καταγωγής.  

Κατά το σχολικό έτος 2019-20, η κυβέρνηση λειτούργησε 115 σχολεία πρωτοβάθμιας 

και δύο σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή της Θράκης που παρείχαν 

στα παιδιά της μειονότητας δίγλωσση εκπαίδευση, στα Ελληνικά και στα Τουρκικά. Η 

κυβέρνηση λειτούργησε επίσης δύο σχολεία ισλαμικής θρησκευτικής εκπαίδευσης στη 

Θράκη. Κάποιοι εκπρόσωποι της Μουσουλμανικής μειονότητας δήλωσαν ότι αυτές οι 

δομές ήταν ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες τους και υποστήριξαν ότι η 

κυβέρνηση αγνοούσε το αίτημά τους για την ίδρυση ενός πρόσθετου ιδιωτικού σχολείου 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα παιδιά της μειονότητας. Οι ίδιοι εκπρόσωποι 

επεσήμαναν μια πτωτική τάση στον αριθμό των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

για τα παιδιά των μειονοτήτων, την οποία η κυβέρνηση απέδωσε στη μείωση του 

αριθμού των μαθητών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οποιαδήποτε σχολική μονάδα με 

λιγότερους από εννέα μαθητές πρέπει προσωρινά να αναστέλλει τη λειτουργία της, ενώ 

οι μαθητές θα παραπέμπονται σε γειτονικά σχολεία. Για το σχολικό έτος 2019-20, οι 

αρχές ανακοίνωσαν ότι 20 σχολεία είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πέντε από τα οποία ήταν σχολεία για τα παιδιά της 

μειονότητας. Στις 28 Απριλίου, άλλα δύο μειονοτικά σχολεία ανέστειλαν τη λειτουργία 

τους για το σχολικό έτος 2020-21, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, λόγω χαμηλού 

αριθμού μαθητών. 



Οι Ρομά εξακολούθησαν να υφίστανται ευρέως διαδεδομένες κοινωνικές διακρίσεις, 

αλλά και διακρίσεις από το κράτος, κοινωνική απομόνωση και παρενοχλήσεις, 

στοχοποίηση από την αστυνομία με βάση τα εθνοτικά χαρακτηριστικά τους και 

κατήγγειλαν ότι υφίσταντο κακομεταχείριση ενόσω βρίσκονταν υπό αστυνομική 

κράτηση, διακρίσεις στην απασχόληση, περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, ενώ 

φοιτούσαν σε σχολεία αποκλειστικά για παιδιά Ρομά. Στην ετήσια έκθεσή του για το 

2019, ο Συνήγορος του Πολίτη ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές δεν βοήθησαν στη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και κοινωνικής ζωής των Ρομά, πράγμα που θα 

τους βοηθούσε σταδιακά να ενσωματωθούν. Η έλλειψη ένταξης οδήγησε σε 

περισσότερες καταγγελίες περιστατικών έντασης μεταξύ Ρομά και μη Ρομά. Ο 

Συνήγορος του Πολίτη επαίνεσε τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που 

εφάρμοσαν πρακτικές ένταξης. 

Στις 7 Ιουλίου, η ΜΚΟ Παρατηρητήριο Ρατσιστικών Εγκλημάτων υπέβαλε καταγγελία 

στην αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι αστυνομικοί με μοτοσικλέτες είχαν χτυπήσει δύο 

Ρομά στο προάστιο των Βριλησσίων, επειδή πίστευαν εσφαλμένα ότι οι Ρομά είχαν 

διαπράξει ληστεία στην περιοχή στις 28 Ιουνίου. Η ΜΚΟ υποστήριξε ότι η αστυνομία 

προέβη σε στοχοποίηση με βάση τα εθνοτικά χαρακτηριστικά. 

Τα ποσοστά των απουσιών από το σχολείο, του αναλφαβητισμού και της σχολικής 

διαρροής ήταν υψηλά μεταξύ των παιδιών Ρομά. Οι αρχές δεν επέβαλαν τη νομοθεσία 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά Ρομά και, συχνά, οι τοπικοί αξιωματούχοι 

απέκλειαν μαθητές Ρομά από τα σχολεία ή τους έστελναν σε σχολεία μόνο για Ρομά. 

Στις 11 Μαρτίου, η κυβέρνηση κατάργησε τη νομοθεσία που επέτρεπε στους Ρομά που 

γεννήθηκαν στην Ελλάδα από μη επίσημα εγγεγραμμένους γονείς να αποκτήσουν 

ελληνική ιθαγένεια. 

Στις 10 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε δεκτή την 

αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων στην περίπτωση Ρομά που κατοικούσαν σε 

σκηνές στον Ασπρόπυργο, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, οι οποίοι επρόκειτο να 

εκδιωχθούν από τον τοπικό δήμο. Το δικαστήριο ανέστειλε την έξωση μέχρι τις 27 

Ιουλίου και ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να παράσχουν εγκαίρως πληροφορίες για τη 



νομική βάση της υπόθεσής τους, όπως πρωτόκολλα έξωσης και εναλλακτικές λύσεις 

στέγασης. Στις 6 Ιουλίου, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, μετά από 

αίτηση της ΜΚΟ Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, ανέστειλε την 

έξωση άλλων επτά Ρομά, επίσης κατοίκων Ασπροπύργου, μέχρι να εκδικαστεί η έφεσή 

τους κατά της απόφασης έξωσης. 

Στις 11 Μαρτίου, δικαστήριο της Θεσσαλονίκης ανέστειλε την εκτέλεση απόφασης του 

διοικητικού συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, στη βόρεια Ελλάδα, για έξωση περίπου 

200 οικογενειών Ρομά που κατοικούν σε αυτοσχέδιες κατοικίες σε περιοχή που 

ονομάζεται Τσαΐρια. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο δήμος δεν προσέφερε εναλλακτική 

τοποθεσία για μετεγκατάσταση. Ο τοπικός δήμαρχος, Γιώργος Τσαμασλής, δεσμεύθηκε 

να προσφύγει κατά της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι η εξεύρεση «νέα κατοικίας» για 

τους Ρομά δεν αποτελεί ευθύνη του δήμου. 

Τοπικά ΜΜΕ και ΜΚΟ ανέφεραν επιθέσεις εναντίον μεταναστών με ρατσιστικά κίνητρα 

και υποκινούμενες από το μίσος, από άτομα φερόμενα ως υποστηρικτές της ακροδεξιάς 

που ενεργούν μεμονωμένα ή κατά ομάδες. Στην ετήσια έκθεσή του για το 2019, το 

ΔΚΠΡΒ ανέφερε ότι, παρά μια μείωση των περιστατικών  οργανωμένης βίας από το 

2013, «ένας σημαντικός αριθμός επιθέσεων είτε παρουσιάζουν στοιχεία οργάνωσης, 

είτε τελούνται από οργανωμένες ομάδες.» Πάνω από τα μισά περιστατικά που 

κατέγραψε το ΔΚΠΡΒ το 2019 (51 από 100) είχαν ως στόχο μετανάστες, πρόσφυγες ή 

αιτούντες άσυλο λόγω εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή χρώματος δέρματος. Το 

ΔΚΠΡΒ διαπίστωσε επίσης «επιθετικότητα σε βάρος προσφύγων σε άλλες πτυχές της 

καθημερινής ζωής» καθώς επίσης και μια «ευρύτερη στοχοποίηση ατόμων με 

καταγωγή από χώρες της Αφρικής σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια». 

Στις 7 Οκτωβρίου, τα ελληνικά δικαστήρια αποφάσισαν ότι το νεοναζιστικό κόμμα της 

Χρυσής Αυγής λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση που στοχοποιούσε 

συστηματικά μέλη εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 

Μουσουλμάνων και Εβραίων, με ρητορική μίσους και βία. Το δικαστήριο έκρινε 18 

πρώην βουλευτές ένοχους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, και 16 μέλη ένοχα 

για τη δολοφονία του αντιφασίστα ακτιβιστή Παύλου Φύσσα το 2013. Η ιστορική 

απόφαση τερμάτισε μια δίκη η οποία διήρκεσε περισσότερο από πέντε χρόνια, η 



μεγαλύτερη σε διάρκεια στην ελληνική ιστορία, και κατέληξε σε ποινές φυλάκισης 13 

ετών για επτά ηγετικά στελέχη της ομάδας. 

Στις 2 Ιουλίου, δικαστήριο της Αθήνας έκρινε τον Παναγιώτη Παπαγιάννη, ηγετικό μέλος 

της φασιστικής και εθνικιστικής ομάδας «Κρυπτεία», ένοχο για σειρά ρατσιστικών 

επιθέσεων, μεταξύ των οποίων ο εμπρησμός των κεντρικών γραφείων της αφγανικής 

κοινότητας στην Αθήνα, και τον καταδίκασε σε φυλάκιση πέντε ετών. 

Τον Ιούλιο, ο συντονιστής εκπαίδευσης προσφύγων στο στρατόπεδο Μαλακάσας, 

Κωνσταντίνος Καλέμης, έκανε ρατσιστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

σχετικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, Έλληνα παίκτη του NBA. Ο Καλέμης σχολίασε 

μια συνέντευξη στην οποία ο Αντετοκούνμπο έλεγε ότι το να μεγαλώσει στην Ελλάδα 

ήταν δύσκολο λόγω του φυλετικού διαχωρισμού και επειδή φοβόταν συνεχώς ότι οι 

γονείς του θα απελαύνονταν. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευτικών Υποθέσεων Νίκη 

Κεραμέως απομάκρυνε τον Καλέμη από τη θέση του στις 24 Ιουλίου, σημειώνοντας ότι 

«τέτοιες ρατσιστικές και άκρως προσβλητικές συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.» 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΙΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ 

Η νομοθεσία απαγορεύει τις διακρίσεις κατά ΛΟΑΔΜ, κατά την αναζήτηση στέγης, 

απασχόλησης, και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών όπως η εκπαίδευση και η 

φροντίδα υγείας. Η πολιτεία εφάρμοσε νόμους κατά των διακρίσεων, 

συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου 

ως επιβαρυντικά στοιχεία σε εγκλήματα μίσους. Οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την 

καταπολέμηση των φυλετικών εγκλημάτων και των εγκλημάτων μίσους περιλαμβάνουν 

στη δικαιοδοσία τους εγκλήματα που στοχοποιούν άτομα ΛΟΑΔΜ λόγω του 

σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου. 

Η βία εναντίον ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένων προσφύγων και μεταναστών ΛΟΑΔΜ, 

εξακολούθησε να συνιστά πρόβλημα. Οι κοινωνικές διακρίσεις και οι παρενοχλήσεις σε 

βάρος των ατόμων αυτών συνεχίστηκαν ευρέως παρά την πρόοδο στο νομικό πλαίσιο 

που προστατεύει αυτά τα άτομα. Ακτιβιστές ΛΟΑΔΜ υποστήριξαν ότι οι αρχές δεν 



κινητοποιούνταν πάντα για τη διεξαγωγή ερευνών σε περιστατικά βίας εναντίον ΛΟΑΔΜ 

και ότι τα θύματα δίσταζαν να καταγγείλουν τέτοιου είδους συμβάντα στις αρχές λόγω 

έλλειψης εμπιστοσύνης. Ένας άνδρας αστυνομικός παρενόχλησε και επιτέθηκε λεκτικά 

σε μια διεμφυλική γυναίκα κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης ρουτίνας σε έναν χώρο 

ψυχαγωγίας, ανέφερε στις 7 Ιανουαρίου το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ). 

Η γυναίκα είπε ότι ο αστυνομικός χρησιμοποίησε προσβλητική, υποτιμητική και 

σεξιστική γλώσσα, την άγγιξε ανάρμοστα και επέμενε να της κάνει σωματική έρευνα ο 

ίδιος. Το θύμα υπέβαλε μήνυση κατά του αστυνομικού. Δεν έχει οριστεί δίκη. 

Το 2019, το ΔΚΠΡΒ κατέγραψε 16 επιθέσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και 

25 λόγω ταυτότητας φύλου. Οι επιθέσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού 

περιλάμβαναν λεκτική και σωματική βία. Σε τρεις περιπτώσεις, τα θύματα ήταν ανήλικοι. 

Οι επιθέσεις λόγω ταυτότητας φύλου περιλάμβαναν δύο περιπτώσεις βιασμού, μία από 

τις οποίες αφορούσε ανήλικο, δύο περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και 

σεξουαλικής επίθεσης, δύο περιστατικά σωματικής βίας και 17 περιπτώσεις εξύβρισης ή 

απειλών. Το ΔΚΠΡΒ σημείωσε ότι τα καταγεγραμμένα περιστατικά δείχνουν ότι «τα 

διεμφυλικά άτομα υφίστανται σχεδόν καθημερινά λεκτική βία, η οποία εντατικοποιείται 

όσο προχωρά η φυλομετάβαση και γίνεται πιο ορατή». Σύμφωνα με πληροφορίες που 

κοινοποιήθηκαν στο ΔΚΠΡΒ για το ημερολογιακό έτος 2019, η Ελληνική Αστυνομία 

κατέγραψε 282 περιστατικά με πιθανά ρατσιστικά κίνητρα, 32 από τα οποία αφορούσαν 

τον σεξουαλικό προσανατολισμό (20) και την ταυτότητα φύλου (12). 

Στις 14 Μαΐου, η έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά με τα άτομα ΛΟΑΔΜ στην ΕΕ για το έτος 2019 ανέφερε ότι στη χώρα: 

το 74% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι, συχνά ή πάντα, απέφευγαν να κρατιούνται χέρι-

χέρι με τον σύντροφό τους του ίδιου φύλου, το 32% ότι υφίστανται διακρίσεις κατά την 

εργασία, ενώ το 33% ισχυρίστηκαν ότι δέχτηκαν παρενόχληση το έτος πριν από την 

έρευνα. Επιπλέον, το 51% των ερωτηθέντων αισθάνονταν ότι είχαν υποστεί διακρίσεις 

σε έναν τουλάχιστον τομέα της ζωής του κατά το έτος πριν από την έρευνα και το 43% 

των ΛΟΑΔΜ μαθητών ηλικίας 15 έως 17 ετών παραδέχτηκαν ότι απέκρυβαν το γεγονός 

ότι είναι ΛΟΑΔΜ στο σχολείο. Τέλος, το 57% ανέφερε ότι η προκατάληψη και η μη 

ανεκτικότητα σε βάρος ΛΟΑΔΜ μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. 



Ακτιβιστές στην κοινότητα των ΛΟΑΔΜ δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, επειδή αναγκάστηκαν να περάσουν 

μεγάλες περιόδους στο σπίτι με οικογένειες που δεν αποδέχονταν πάντα τον τρόπο 

ζωής τους, με αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Διεμφυλικά άτομα που εργάζονται 

στη βιομηχανία του σεξ ανέφεραν επίσης απώλεια εισοδήματος κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας. 

Στις 3 Ιανουαρίου, κοινή υπουργική απόφαση κατηγοριοποιούσε12 χώρες προέλευσης 

αιτούντων άσυλο ως «ασφαλείς». Ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κοινότητα 

των ΛΟΑΔΜ εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την απόφαση διότι, στη συντριπτική τους 

πλειονότητα, οι χώρες αυτές είτε διώκουν άτομα βάσει του σεξουαλικού 

προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου τους είτε ενέχουν σοβαρές απειλές για τη 

ζωή των ΛΟΑΔΜ ατόμων και των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

ΛΟΑΔΜ ακτιβιστών στη χώρα (δείτε επίσης την Ενότητα 2.στ., Προστασία των 

Προσφύγων). 

Στις 7 Ιουλίου, η ΜΚΟ Διοτίμα ανέφερε την περίπτωση μιας διεμφυλικής Μαροκινής της 

οποίας η αίτηση ασύλου απορρίφθηκε. Η Διοτίμα υποστήριξε ότι, εάν επέστρεφε στο 

Μαρόκο, η ζωή της γυναίκας θα κινδύνευε λόγω της ταυτότητας φύλου της, ισχυρισμό 

που έκανε δεκτό το δικαστήριο στις 14 Οκτωβρίου. Το δικαστήριο ακύρωσε την 

απόφαση απέλασης για τον λόγο ότι η γυναίκα θα αντιμετώπιζε σύλληψη, φυλάκιση και 

κακοποίηση αν επέστρεφε στη χώρα της (δείτε επίσης την Ενότητα 2.στ., Προστασία 

των Προσφύγων). 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ανύπαντρα διεμφυλικά άτομα μεγαλύτερα των 15 

ετών μπορούν να επικαιροποιήσουν τα έγγραφα στα οποία αναγράφεται η ταυτότητά 

τους έτσι ώστε να αποδίδεται σωστά η ταυτότητα φύλου τους χωρίς να υποβληθούν σε 

εγχείρηση αλλαγής φύλου. Η αλλαγή πρέπει να επικυρωθεί από δικαστή με βάση την 

εξωτερική εμφάνιση του ατόμου. Σύμφωνα με το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, η 

ακροαματική διαδικασία δεν διεξάγεται με την απαραίτητη μυστικότητα ώστε να 

προστατεύεται η αξιοπρέπεια του αιτούντος. 



Στην ετήσια έκθεσή του για το 2019, ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε τα διοικητικά 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΔΜ άτομα όταν συνάπτουν επίσημα ένα σύμφωνο 

συμβίωσης. Ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε ότι, στην περίπτωση διορθώσεων και 

μεταβολών στις καταχωρίσεις ταυτότητας φύλου, στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών ή 

συμβολαιογραφικών πράξεων, δεν υπήρχαν πάντοτε οι απαραίτητες διασφαλίσεις 

μυστικότητας και σεβασμού των ατόμων που αφορούσαν. 

Στις 20 Ιανουαρίου, το δικαστικό συμβούλιο πλημμελειοδικών αποφάσισε ότι σε βάρος 

έξι ατόμων, μεταξύ των οποίων δύο ιδιοκτήτες καταστημάτων και τέσσερις αστυνομικοί, 

πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρες σωματικές βλάβες σε σχέση με τον 

θάνατο του ΛΟΑΔΜ ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου, τον Σεπτέμβριο του 2018 στο κέντρο 

της Αθήνας. Η ημερομηνία της δίκης ορίστηκε αρχικά για τις 21 Οκτωβρίου, αλλά λόγω 

περιοριστικών μέτρων εξαιτίας του κορωνοϊού, αναβλήθηκε επ’ αόριστον. 

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ HIV ΚΑΙ ΤΟΥ AIDS 

Αν και η νομοθεσία απαγορεύει τις διακρίσεις που αφορούν στην απασχόληση 

οροθετικών ατόμων, οι κοινωνικές διακρίσεις σε βάρος ατόμων με HIV/AIDS 

εξακολούθησαν να αποτελούν πρόβλημα. Τα άτομα με HIV/AIDS εξαιρούνται από τη 

στρατιωτική θητεία για ιατρικούς λόγους. Προεδρικό διάταγμα επιτρέπει την 

αποστράτευση επαγγελματιών στρατιωτικών αν πάσχουν από AIDS και δεν 

ανταποκρίνονται στη θεραπεία, αλλά δεν υπήρξαν αναφορές για απολύσεις 

στρατιωτικών σύμφωνα με αυτή τη διάταξη. 

Στις 28 Ιανουαρίου, η ΜΚΟ Θετική Φωνή ανέφερε την περίπτωση ενός ασθενούς που 

νοσηλευόταν σε απομόνωση από άλλους ασθενείς για τον αποκλειστικό λόγο ότι είχε 

HIV. Το προσωπικό του νοσοκομείου τον μετέφερε από το αρχικό του δωμάτιο – το 

οποίο μοιραζόταν με άλλους ασθενείς – και ανακοίνωσε ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιεί 

χωριστό λουτρό, καθώς και πιάτα, φλιτζάνια και μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης. Η ΜΚΟ 

ανέφερε ότι το προσωπικό του νοσοκομείου δεν σεβάστηκε την ιδιωτικότητα και την 

αξιοπρέπεια του ασθενούς. Σε δημόσια δήλωσή της, η ΜΚΟ επεσήμανε περιπτώσεις 

στις οποίες ο HIV χρησιμοποιείται ως πρόσχημα από το ιατρικό προσωπικό για να 

καθυστερήσει ή να αρνηθεί την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. 



Ενότητα 7. Εργασιακά Δικαιώματα 
Α. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

Η νομοθεσία προβλέπει ότι όλοι οι εργαζόμενοι, με εξαίρεση τους στρατιωτικούς, έχουν 

δικαίωμα να ιδρύουν και να γίνονται μέλη ανεξάρτητων σωματείων, να ασκούν 

συνδικαλιστική δραστηριότητα χωρίς παρεμβάσεις και να απεργούν. Το προσωπικό 

των ενόπλων δυνάμεων έχει το δικαίωμα να ιδρύει σωματεία, αλλά όχι να απεργεί. Οι 

αστυνομικοί έχουν δικαίωμα να οργανώνονται σε συνδικάτα και να διαδηλώνουν, αλλά 

δεν έχουν δικαίωμα να απεργούν. 

Η νομοθεσία δεν επιτρέπει τη δημιουργία εργατικών σωματείων σε επιχειρήσεις με 

λιγότερους από 20 εργαζόμενους και θέτει περιορισμούς στους μηχανισμούς εργατικής 

διαιτησίας. Γενικά, η νομοθεσία προστατεύει το δικαίωμα των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων. Η νομοθεσία απαγορεύει τις διακρίσεις κατά των εργατικών 

σωματείων και απαιτεί την επαναπρόσληψη εργαζομένων που εκδιώχτηκαν λόγω 

συνδικαλιστικής δράσης. Στον ιδιωτικό τομέα, η νομοθεσία επιτρέπει στις επιχειρησιακές 

συμβάσεις να υπερισχύουν των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Οι δημόσιοι 

υπάλληλοι διαπραγματεύονται και συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις με την κυβέρνηση 

για όλα τα άλλα θέματα εκτός από τους μισθούς τους. 

Μόνο τα εργατικά σωματεία μπορούν να κηρύξουν απεργίες. Μια απεργία μπορεί να 

θεωρηθεί παράνομη αν δεν τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και διαδικασίες, για 

παράδειγμα με βάση την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επιτρέπει στα δικαστήρια 

να αποφασίζουν κατά περίπτωση αν το αναμενόμενο όφελος από την απεργία είναι 

μεγαλύτερο από την οικονομική ζημία που προκαλεί́ στον εργοδότη. 

Υπάρχουν νομικοί́ περιορισμοί́ για τις απεργίες, όπως η υποχρεωτική περίοδος 

προειδοποίησης 4 ημερών για εργαζόμενους στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και στον 

κλάδο των μέσων μαζικής μεταφοράς και 24 ωρών για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού 

τομέα. Η νομοθεσία επίσης ορίζει ότι τουλάχιστον τα μισά μέλη ενός πρωτοβάθμιου 

σωματείου πρέπει να συνηγορήσουν ώστε να κηρυχθεί μια απεργία. Η νομοθεσία 



επιβάλλει την παρουσία ελάχιστου αριθμού εργαζομένων κατά τη διάρκεια απεργιών 

που επηρεάζουν την παροχή δημοσιών υπηρεσιών. 

Η νομοθεσία παρέχει στις αρχές το δικαίωμα να επιτάσσουν υπηρεσίες για να 

αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες, με Φύλλα Ατομικής Πρόσκλησης Πολιτικής 

Επιστράτευσης. Όποιος λάβει Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης Πολιτικής Επιστράτευσης 

είναι υποχρεωμένος να υπακούσει, αλλιώς κινδυνεύει με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 

μηνών. Η νομοθεσία εξαιρεί από την Πολιτική Επιστράτευση άτομα με τεκμηριωμένη 

σωματική ή νοητική αναπηρία. Απαγορεύει επίσης ρητά την έκδοση Φύλλων Ατομικής 

Πρόσκλησης Πολιτικής Επιστράτευσης ως μέσο αντιμετώπισης απεργιών, πριν ή μετά 

την προκήρυξή τους. 

Η κυβέρνηση γενικώς προστάτευσε το δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και 

των συλλογικών διαπραγματεύσεων και εφάρμοσε αποτελεσματικά τη νομοθεσία. Οι 

ποινές για παραβιάσεις της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων ήταν ανάλογες με εκείνες που προβλέπουν άλλοι νόμοι σχετικοί με 

τα πολιτικά δικαιώματα. Τα δικαστήρια μπορούν να κηρύξουν μια απεργία παράνομη 

λόγω μη τήρησης των εσωτερικών διαδικασιών έγκρισης και λόγω μη εξασφάλισης του 

ελάχιστου αριθμού εργαζομένων, επίσης λόγω μη έγκαιρης προειδοποίησης για την 

απεργία ή λόγω υποβολής νέων αιτημάτων κατά τη διάρκεια της απεργίας. Γενικώς, οι 

διοικητικές και οι δικαστικές διαδικασίες επίλυσης εργασιακών προβλημάτων 

χαρακτηρίζονται από παρατεταμένες καθυστερήσεις και προσφυγές. 

Αναφέρθηκαν περιπτώσεις διακρίσεων σε βάρος εργατικών σωματείων. Για 

παράδειγμα, στις 21 Φεβρουαρίου, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – 

Ψηφιακών Μέσων Αττικής διαμαρτυρήθηκε για την απόλυση του αντιπροέδρου του 

συλλόγου, την οποία χαρακτήρισε «εκδικητική». Σύμφωνα με το σωματείο, «η απόλυση 

συνδεόταν με τη συνδικαλιστική δράση του και τη συμμετοχή του σε απεργίες.» 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργοδότης ανέφερε ως αιτία τη χαμηλή παραγωγικότητα, 

ωστόσο ο σύλλογος τόνισε ότι ο αντιπρόεδρος είχε επταετή καλή προϋπηρεσία στην 

επιχείρηση. 



Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η νομοθεσία απαγορεύει κάθε μορφή καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και 

παρέχει πρόσθετη προστασία στα παιδιά, περιορίζοντας τις ώρες εργασίας τους και την 

εργασία τους κάτω από ορισμένες συνθήκες. Αρκετές κρατικές υπηρεσίες, όπως η 

Ομάδα Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων (ΟΚΕΑ) της Αστυνομίας, εργάστηκαν 

στην κατεύθυνση της πρόληψης και εξάλειψης της εμπορίας ανθρώπων. Ωστόσο, 

υπήρξαν καταγγελίες για καταναγκαστική εργασία γυναικών, παιδιών και ανδρών 

κυρίως στον αγροτικό τομέα. Η καταναγκαστική επαιτεία (δείτε την Ενότητα 7.γ., 

Απαγόρευση της Παιδικής Εργασίας και Ελάχιστη Ηλικία Απασχόλησης) παρατηρείται 

κυρίως σε μητροπολιτικές (πυκνοκατοικημένες αστικές) περιοχές και πυκνοκατοικημένα 

νησιά, με επίκεντρο πολυσύχναστους σταθμούς του μετρό, πλατείες και τόπους 

συνάντησης. Οι ποινές για παραβάσεις ήταν ανάλογες με αυτές που προβλέπονται για 

άλλα σοβαρά αδικήματα, αλλά τα θύματα σπάνια κατήγγειλαν παραβάσεις. 

Στις 28 Ιανουαρίου, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, η μεγαλύτερη 

συνδικαλιστική οργάνωση για τα δικαιώματα των εργαζομένων, καταδίκασε την 

«απόπειρα δολοφονίας» ενός εργάτη γης στον Μαραθώνα Αττικής από τον εργοδότη 

του. Το περιστατικό συνέβη στις 27 Ιανουαρίου, όταν ο εργοδότης πυροβόλησε με 

καραμπίνα τον εργάτη του επειδή, σύμφωνα με πληροφορίες, του ζήτησε απλήρωτα 

ημερομίσθια. 

Εργάτες γης στη Μανωλάδα της Ηλείας, στην Πελοπόννησο, κατήγγειλαν την 1η 

Απριλίου ότι αναγκάζονταν να ζουν σε αυτοσχέδιες καλύβες για 10 έως 20 άτομα, οι 

οποίες καλύπτονταν με νάιλον, χωρίς τρεχούμενο νερό, και είχαν ντους και τουαλέτες 

τοποθετημένες σε εξωτερικό χώρο, σύμφωνα με την πρωτοβουλία Παρατηρητήριο 

Μανωλάδας της ΜΚΟ Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity για την 

παρακολούθηση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των μεταναστών εργατών.  

Δείτε επίσης την Έκθεση για την Εμπορία	και	Διακίνηση	Ανθρώπων	(Trafficking	in	Persons	

Report) του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, στη διεύθυνση:	

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/		. 



Γ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Η νομοθεσία απαγορεύει τις πιο επαχθείς μορφές παιδικής εργασίας. Το κατώτατο όριο 

ηλικίας για απασχόληση στο βιομηχανικό τομέα είναι τα 15 έτη, με υψηλότερα όρια για 

ορισμένες δραστηριότητες. Η κατώτατη ηλικία για την απασχόληση σε οικογενειακές 

επιχειρήσεις, στο θέατρο και στον κινηματογράφο, είναι τα 12 χρόνια. Προεδρικό 

Διάταγμα επιτρέπει σε παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών να απασχολούνται σε 

επικίνδυνες εργασίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως π.χ. όταν απαιτείται για την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισή τους. Σε τέτοια περίπτωση, ο εργαζόμενος 

πρέπει να παρακολουθείται από τεχνικό ασφαλείας ή από γιατρό. Οι επικίνδυνες 

εργασίες περιλαμβάνουν εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε τοξικά και 

καρκινογόνα στοιχεία, ακτινοβολίες και παρόμοιους κινδύνους. 

Η Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία τέθηκε στη δικαιοδοσία της Γενικής Γραμματείας 

Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με Προεδρικό 

Διάταγμα που δημοσιεύθηκε το 2019, έχει την ευθύνη εφαρμογής της εργατικής 

νομοθεσίας όσον αφορά τα παιδιά και δύναται να επιβάλλει στους παραβάτες ποινές 

που κυμαίνονται από πρόστιμα μέχρι φυλάκιση. Οι ποινές για παραβάσεις ήταν 

ανάλογες με αυτές που προβλέπονται για άλλα σοβαρά εγκλήματα. Ωστόσο, εργατικά 

σωματεία ανέφεραν ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας ήταν ανεπαρκής εξαιτίας σοβαρών 

ελλείψεων της Επιθεώρησης Εργασίας σε προσωπικό και ότι η κυβέρνηση δεν επέβαλε 

επαρκώς την εφαρμογή του νόμου για να προστατεύσει τα παιδιά από την 

εκμετάλλευση. 

Η παιδική εργασία στην παραοικονομία αποτελεί́ πρόβλημα. Σε οικογένειες που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της εστίασης και του εμπορίου, συχνά 

βοηθούν και τα νεότερα μέλη τους, τουλάχιστον με μερική απασχόληση. Τα μέλη 

ορισμένων οικογενειών υποχρεώνουν κάποια παιδιά σε καταναγκαστική εργασία στους 

δρόμους ως επαίτες, πορτοφολάδες ή μικροπωλητές ή καθιστούν τα παιδιά θύματα 

εμπορίας ανθρώπων για τον ίδιο σκοπό. Η κυβέρνηση και ΜΚΟ ανέφεραν ότι, στην 

πλειοψηφία τους, ήταν γηγενείς Ρομά ή Βούλγαροι, Ρουμάνοι ή Αλβανοί Ρομά. Η 

πανδημία ανάγκασε λιγότερα παιδιά του δρόμου στη Θεσσαλονίκη να «δουλέψουν», 

όπως ανέφερε η ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ στις 12 Ιουνίου. Για παράδειγμα, η ΑΡΣΙΣ υπολόγισε ότι 



περίπου 50 παιδιά εργάζονταν στους δρόμους από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, σε 

αντίθεση με 189 παιδιά κατά την ίδια περίοδο το 2019. Υπήρξαν καταγγελίες ότι 

ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες που εργάζονταν κυρίως στον γεωργικό τομέα και 

λιγότερο στη βιομηχανία, ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εργασιακή εκμετάλλευση. 

Δ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η νομοθεσία απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση και την εργασία με βάση τη 

φυλή, τη θρησκεία, την εθνική προέλευση, το χρώμα του δέρματος, το φύλο 

(συμπεριλαμβανομένης και της εγκυμοσύνης), την εθνοτική ομάδα, την αναπηρία, την 

ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την οροθετικότητα, το 

προσφυγικό καθεστώς ή την ανιθαγένεια. 

Η κυβέρνηση δεν επέβαλε πάντα αποτελεσματικά το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

Οι ποινές για τις παραβάσεις ήταν ανάλογες με αυτές που προβλέπουν άλλοι νόμοι 

σχετικά με την προσβολή των πολιτικών δικαιωμάτων. Διακρίσεις στην απασχόληση και 

στην εργασία συνέβησαν με βάση τη φυλή, το φύλο (συμπεριλαμβανομένης και της 

εγκυμοσύνης), την αναπηρία, την οροθετικότητα, την κοινωνική κατάσταση, την ηλικία, 

τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. 

Στην έκθεσή του για το 2019 για θέματα ίσης μεταχείρισης, ο Συνήγορος του Πολίτη 

επανέλαβε προηγούμενα ευρήματά του σχετικά με την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα και 

την αντιμετώπισή τους από εργοδότες ως πρόβλημα, μερικές δε φορές φτάνοντας σε 

σημείο απολύσεων. Ο Συνήγορος του Πολίτη ανέφερε περιπτώσεις παρεμβάσεων σε 

εργοδότες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την υποστήριξη εργαζομένων 

που αντιμετώπιζαν διακρίσεις λόγω αναπηρίας, φύλου, θρησκείας και οροθετικότητας. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ανέφερε την περίπτωση μιας Μουσουλμάνας φοιτήτριας που 

έκανε πρακτική άσκηση για να γίνει νοσοκόμα, ο προϊστάμενός της οποίας σε δημόσιο 

νοσοκομείο τής απαγόρευσε να φοράει μαντίλα στην εργασία της. Ο Συνήγορος του 

Πολίτη ανέφερε ότι, στα τέλη του έτους, η υπόθεση παρέμεινε ανοικτή και ήταν ακόμα 

υπό διερεύνηση. Μελέτη της ActionAid που κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου έδειξε ότι 

το 85% των πάνω από 1.300 γυναικών που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι είχαν υποστεί 



σεξουαλική παρενόχληση (δείτε επίσης την Ενότητα 6, Διακρίσεις, Κακοποίηση λόγω 

Κοινωνικής Θέσης και Εμπορία Ανθρώπων). 

Ε. ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η κυβέρνηση ορίζει, με Υπουργική απόφαση, το εθνικό μεικτό κατώτατο ημερομίσθιο 

στον ιδιωτικό τομέα και για ανειδίκευτους εργάτες. Τα ημερομίσθια αυτά ήταν πάνω από 

το όριο της φτώχειας. 

Το ανώτατο νόμιμο όριο εργασίας είναι 40 ώρες ανά εβδομάδα. Η νομοθεσία προβλέπει 

τουλάχιστον μία περίοδο ανάπαυσης 24 ωρών την εβδομάδα, επιβάλλει ετήσια 

υποχρεωτική άδεια ενός μηνός μετ’ αποδοχών και θέτει όρια στις υπερωρίες, οι οποίες 

αναλόγως και των συνθηκών, μπορούν να υπερβαίνουν τις οκτώ ώρες την εβδομάδα. 

Επίσης, η νομοθεσία ορίζει πρόσθετη αμοιβή και έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας 

για την υπερωριακή εργασία. Η πρόσθετη αμοιβή κυμαίνεται από 20% μέχρι 80% του 

ημερομισθίου ανάλογα με το συνολικό αριθμό ωρών και την ημέρα εργασίας (Κυριακές, 

αργίες κλπ.), καθώς επίσης και με το αν πρόκειται για νυχτερινή εργασία. Επίσης, οι 

εργοδότες παρείχαν αντισταθμιστικό χρόνο ανάπαυσης. Στην πράξη, αυτές οι διατάξεις 

δεν εφαρμόζονταν σε όλους τους τομείς, ιδίως στον τουρισμό, στις υπηρεσίες εστίασης, 

στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, στη γεωργία και στην παραοικονομία ή στο οικιακό 

προσωπικό και στους εργαζόμενους μετανάστες. 

Το 2019, η κυβέρνηση ψήφισε νέα νομοθεσία που διευκολύνει την απόλυση ενός 

εργαζομένου, καταργώντας διατάξεις αναφορικά με την ευθύνη του αναδόχου και του 

υπεργολάβου να παρέχει επαρκή αιτιολογία για τη νόμιμη καταγγελία της συμβάσης 

εργαζομένου. Το 2019, το κοινοβούλιο ψήφισε νομοθεσία για την αύξηση κατά 12% του 

κατώτατου ωρομισθίου των εργαζομένων μερικής απασχόλησης για κάθε πρόσθετη 

ώρα εργασίας πέραν του ορίου των τεσσάρων ωρών. Σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία, 

οι πρώτες πέντε ώρες εργασίας μετά το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των 40 ωρών 

δεν θεωρούνται πλέον υπερωρίες. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, οι εργοδότες ήταν 

υποχρεωμένοι να πληρώσουν επιπλέον 20% του ωρομισθίου. 



Η κυβέρνηση δεν επέβαλε πάντα αποτελεσματικά τη νομοθεσία σχετικά με τους 

μισθούς και τις υπερωρίες. Οι ποινές για παραβάσεις ήταν ανάλογες με αυτές που 

προβλέπονται για παρόμοιες παραβάσεις. Σωματεία και μέσα ενημέρωσης κατήγγειλαν 

ότι κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις ανάγκαζαν τους υπαλλήλους τους να επιστρέψουν 

μέρος του μισθού τους και των υποχρεωτικών εποχικών δώρων τους σε μετρητά, μετά 

την κατάθεσή τους στον τραπεζικό λογαριασμό τους. Συνδικάτα και ΜΜΕ ισχυρίστηκαν, 

επίσης, ότι ορισμένοι εργοδότες ανάγκαζαν τους εργαζόμενους να εργάζονται 

παράνομα, ενώ οι συμβάσεις τους είχαν ανασταλεί προσωρινά λόγω της πανδημίας, 

κατά τη διάρκεια της περιόδου που λάμβαναν επιδόματα από το κράτος αντί για τους 

μισθούς τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάλληλοι ήταν εγγεγραμμένοι επισήμως ως 

εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης αλλά, ουσιαστικά, εργάζονταν περισσότερες ώρες 

χωρίς να πληρώνονται. Η υπερωριακή απασχόληση δεν δηλώνεται πάντα επισήμως 

ούτε πληρώνεται ανάλογα. Σε άλλες περιπτώσεις, οι υπάλληλοι πληρώνονταν 

καθυστερημένα, μετά από μήνες, συχνά με κουπόνια και όχι με μετρητά. Τέτοιες 

παραβάσεις παρατηρήθηκαν κυρίως στον τουρισμό, στη γεωργία και στο οικιακό 

προσωπικό. Στις 18 Φεβρουαρίου, ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πλημμελειοδικείο της 

Καλαμάτας στην Πελοπόννησο καταδίκασε σε φυλάκιση οκτώ μηνών εργοδότη, ο 

οποίος απείλησε τους υπαλλήλους του με απόλυση αν δεν επέστρεφαν ολόκληρο το 

ποσό των εποχικών δώρων σε μετρητά μετά την κατάθεση στους τραπεζικούς  

λογαριασμούς τους. 

Η νομοθεσία προβλέπει ελάχιστα επιτρεπτά όρια υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

ορίζοντας ότι η ευθύνη προσδιορισμού μη ασφαλών καταστάσεων στην εργασία 

βαρύνει τους ειδικούς υγείας και ασφάλειας στην εργασία και όχι τους εργαζόμενους. Οι 

εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εμπιστευτική καταγγελία στην Επιθεώρηση 

Εργασίας για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και να τις αποφύγουν χωρίς να 

διακινδυνεύσουν τη θέση τους. Οι ιδιοκτήτες που επανειλημμένως παραβίαζουν τη 

νομοθεσία για τους αδήλωτους εργαζομένους ή τα πρότυπα ασφαλείας κινδυνεύουν με 

επιβολή προσωρινής διακοπής της επιχείρησής τους. Δυνάμει της ίδιας νομοθεσίας, οι 

εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν εκ των προτέρων την υπερωριακή εργασία 

των εργαζομένων τους ή τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας τους. Η νομοθεσία 

προβλέπει επίσης τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων ή επιδομάτων πρόνοιας σε 

παρένθετες μητέρες, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από απόλυση κατά την 



εγκυμοσύνη και μετά τον τοκετό. Τα δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να εξετάσουν τις 

καταγγελίες εργαζομένων κατά των εργοδοτών τους για καθυστερημένες πληρωμές 

εντός δύο μηνών από την υποβολή τους, καθώς και να εκδίδουν τις αποφάσεις τους 

εντός 30 ημερών μετά την εκδίκαση. 

Υπεύθυνη για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας είναι η Επιθεώρηση Εργασίας. 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνο για όλα τα θέματα 

που αφορούν την εργασιακή υγεία και ασφάλεια σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με 

Προεδρικό Διάταγμα του 2019, τόσο η Επιθεώρηση Εργασίας όσο και η Γενική 

Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης 

στην Εργασία, υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Εργασίας. Η διεύθυνση αυτή είναι η 

βασική αρμόδια κρατική υπηρεσία που επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας στον ιδιωτικό 

και δημόσιο τομέα, εκτός από τα μεταλλεία και τα πλοία του εμπορικού ναυτικού (τα 

οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αντίστοιχα). Ειδικοί́ στα εργασιακά 

θέματα χαρακτήρισαν ικανοποιητικούς τους νόμους περί υγείας και ασφάλειας στην 

εργασία, αλλά δήλωσαν ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας από την Επιθεώρηση Εργασίας 

ήταν ανεπαρκής. Οι ποινές για παραβάσεις ήταν ανάλογες με εκείνες για παρόμοια 

αδικήματα, αλλά ο αριθμός των επιθεωρητών εργασίας ήταν ανεπαρκής για να 

επιβάλουν τη συμμόρφωση. Οι επιθεωρητές έχουν την εξουσία να διενεργούν 

απροειδοποίητες επιθεωρήσεις και να επιβάλλουν κυρώσεις. 

Οι αρχές μπορούν να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία των επιχειρήσεων που 

προσλαμβάνουν αδήλωτους εργαζομένους και μπορούν να διακόψουν οριστικά τη 

λειτουργία τους αν παραβιάζουν επανειλημμένα τη νομοθεσία. Εντούτοις, τα συνδικάτα 

και τα ΜΜΕ κατήγγειλαν ότι η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας υπήρξε ανεπαρκής 

στους τομείς της ναυτιλίας, του τουρισμού και της γεωργίας. Επίσης, η εφαρμογή της 

νομοθεσίας ήταν ανεπαρκής στις μικρές επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες 

απασχολούσαν 10 ή λιγότερα άτομα. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ, τουλάχιστον 15 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν ή 

σκοτώθηκαν λόγω εργατικών ατυχημάτων. Υπήρξε ένα σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα, 

που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων εργαζομένων στις 3 Φεβρουαρίου. 



Τον Νοέμβριο του 2019, το Πρωτοδικείο της Αθήνας αποφάνθηκε ότι το άγχος που 

σχετίζεται με την εργασία εμπίπτει στις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, δικαιώνοντας τη 

σύζυγο και τον γιο ενός υπαλλήλου επιχείρησης που υπέστη εγκεφαλικό λόγω 

εργασιακού άγχους και έχασε τη ζωή του. Το δικαστήριο υποχρέωσε τον εργοδότη να 

καταβάλει αποζημίωση 160.000 ευρώ ($192.000) και στους δύο ενάγοντες. 

 


