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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Η Ελλάδα είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με Σύνταγμα και πολυκομματικό κοινοβούλιο. 

Η νομοθετική εξουσία έχει ανατεθεί στο κοινοβούλιο το οποίο και εγκρίνει την κυβέρνηση με 

επικεφαλής τον πρωθυπουργό. Το 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 διοικεί τη χώρα. 

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

την τήρηση της τάξης. Τελεί υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το 

οποίο είναι επίσης αρμόδιο για τα σωφρονιστικά καταστήματα. 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 εθνικής 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. 



Από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα σημαντικά θέματα της χρονιάς περιλαμβάνουν 

αξιόπιστες αναφορές για: βάναυση, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία 

υπόπτων για εγκληματικές πράξεις από την αστυνομία καθώς και μεταναστών και 

αιτούντων άσυλο από τις αρχές, σοβαρούς περιορισμούς της ελεύθερης έκφρασης και των 

μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων ποινικών νόμων περί συκοφαντικής 

δυσφήμισης, αναγκαστικές επιστροφές αιτούντων άσυλο, εγκλήματα βίας με στοχοποίηση 

μελών εθνικών/φυλετικών/εθνοτικών μειονοτικών ομάδων, 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 ή ενεπλάκησαν 

σε υποθέσεις διαφθοράς, είτε αυτοί ανήκαν στα σώματα ασφαλείας είτε σε άλλες 

κυβερνητικές υπηρεσίες. Ωστόσο, υπήρξαν καταγγελίες από μη κυβερνητικές οργανώσεις 

και διεθνείς οργανισμούς σχετικά με την αδυναμία της κυβέρνησης να διερευνήσει 

αποτελεσματικά και να τιμωρήσει περιστατικά κατάχρησης εξουσίας από αστυνομικούς και 

τη μη ανεξάρτητη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών για εκτεταμένες αξιόπιστες 

καταγγελίες για αναγκαστικές επιστροφές αιτούντων άσυλο. 

Ενότητα 1. Σεβασμός της προσωπικής 

ακεραιότητας 

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. ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 



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

λογαριασμό 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, μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, αιτούντων άσυλο, διαδηλωτών και 

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

την Ενότητα 6., Συστημική Φυλετική ή Εθνοτική Βία και Διακρίσεις). 

Οι περισσότερες αναφορές κάνουν λόγο για καταχρηστική μεταχείριση μεταναστών χωρίς 

ταξιδιωτικά έγγραφα καθώς και αιτούντων άσυλο από τις αρχές επιβολής του νόμου σε 

προαναχωρησιακά κέντρα, βία κατά μεταναστών και αιτούντων άσυλο κατά τη διάρκεια 

επιχειρήσεων επαναπροώθησης στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, και 

κακομεταχείριση κρατουμένων σε κέντρα κράτησης. Υπήρξαν αρκετές καταγγελίες 

κατάχρησης εξουσίας παρόμοιες με τα ακόλουθα παραδείγματα. Σύμφωνα με 

δημοσιεύματα των ΜΜΕ, στις 30 Ιανουαρίου, το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της 

Ελληνικής Αστυνομίας ξεκίνησε έρευνα για καταγγελίες για βία από αστυνομικούς εναντίον 

ομάδας μεταναστών που κρατούνταν στο προαναχωρησιακό κέντρο στη Δράμα. Σύμφωνα 

με τα καταγγελθέντα, αστυνομικοί εισέβαλαν στα κελιά κρατουμένων, κτυπώντας τους με 

κλομπ. Κατά πληροφορίες, η βία προκλήθηκε από τη διαμαρτυρία ορισμένων 

κρατουμένων κατά της παράτασης της κράτησής τους πέραν των 18 μηνών. 

Σε έκθεσή της του Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την ad hoc επίσκεψή της σε κέντρα 

κράτησης μεταναστών και προαναχωρησιακά κέντρα στη χώρα, η Επιτροπή του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (ΕΠΒ) ανέφερε ότι, ενώ η 

συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών που ρωτήθηκαν δεν είχαν υποστεί σωματική 

κακομεταχείριση από τις αρχές κατά τη σύλληψη και την κράτησή τους, η αντιπροσωπεία 

της ΕΠΒ δέχτηκε σειρά αναφορών από μετανάστες που δήλωναν ότι είχαν υποστεί 



χτυπήματα στο κεφάλι, κλωτσιές και χτυπήματα με κλομπ από μέλη της Ελληνικής 

Αστυνομίας και της Ακτοφυλακής. Για παράδειγμα, ένα άτομο το οποίο η Ελληνική 

Αστυνομία κρατούσε στην πρώην Μονάδα Ειδικών Αποστολών της Ελληνικής 

Ακτοφυλακής στη Σάμο ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε, από αστυνομικό, χτυπήματα με κλομπ 

στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού του όταν ζήτησε να βγει από το κελί για να πάει στην 

τουαλέτα, με αποτέλεσμα να υποστεί μερική απώλεια ακοής. 

Στην έκθεσή της του Νοεμβρίου 2020, η ΕΠΒ ανέφερε επίσης ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, 

οι μετανάστες κρατούνταν υπό άθλιες συνθήκες. Σε δύο κελιά υπό την εποπτεία της 

Ελληνικής Αστυνομίας στο λιμάνι της Σάμου, για παράδειγμα, η ΕΠΒ βρήκε 93 μετανάστες 

(58 άνδρες, 15 γυναίκες, τρεις από τις οποίες ήταν έγκυοι, και 20 παιδιά, από τα οποία τα 

10 ήταν μικρότερα των πέντε ετών) να συνωστίζονται σε χώρο που παρείχε σε κάθε άτομο 

λιγότερο από 1 τετραγωνικό μέτρο χώρου διαβίωσης. Η πρόσβαση στο φυσικό φως ήταν 

περιορισμένη, δεν υπήρχε τεχνητό φως, θέρμανση, κρεβάτια και στρώματα, και οι μη 

διαχωρισμένες τουαλέτες των κελιών ανέδιδαν μια αποκρουστική δυσωδία. Στις γυναίκες 

δόθηκαν υγρά μαντηλάκια, αλλά δεν παρασχέθηκαν άλλα προϊόντα υγιεινής. Σύμφωνα με 

την έκθεση της ΕΠΒ «[ο]ι συνθήκες αυτές ισοδυναμούν σαφώς με απάνθρωπη και 

εξευτελιστική μεταχείριση. Το γεγονός ότι οι αρχές εξακολούθησαν να κρατούν αυτή την 

ομάδα, πολλά μέλη της οποίας ήταν σαφώς ευάλωτα, για 18 ημέρες χωρίς καμία 

προσπάθεια μετριασμού των σκληρών συνθηκών κράτησής τους, θα μπορούσε να 

θεωρηθεί απάνθρωπη τιμωρία». 

Στις 22 Ιουνίου, μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας Γεωργιανός υπήκοος που συνελήφθη 

ως ύποπτος ανθρωποκτονίας δήλωσε ότι τον ανέκριναν και τον ξυλοκοπούσαν επί 

τέσσερις μέρες για να εξαναγκαστεί να ομολογήσει ένα έγκλημα, για τη διάπραξη του 

οποίου εντοπίστηκε, αργότερα, και διώχθηκε ως δράστης ένα άλλο άτομο. Στις 9 Μαρτίου, 

ο Συνήγορος του Πολίτη, μια ανεξάρτητη, συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή, δήλωσε ότι οι 

περιπτώσεις αστυνομικής βίας το 2020 αυξήθηκαν κατά 75% και ότι ο αριθμός των 

περιπτώσεων που προτείνονται για έρευνα αυξήθηκε κατά 25%. 



Η πιο πρόσφατη επίσκεψη παρακολούθησης των φυλακών και των κέντρων κράτησης 

από την ΕΠΒ πραγματοποιήθηκε το 2019. Στην έκθεσή της του 2020 σχετικά με την 

επίσκεψη, η ΕΠΒ εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της για το γεγονός ότι η κακομεταχείριση 

από αστυνομικούς, ιδίως αλλοδαπών και μελών της κοινότητας των Ρομά, συνέχιζε να 

αποτελεί συχνή πρακτική σε ολόκληρη τη χώρα και ότι το σύστημα διερεύνησης 

καταγγελιών για κακομεταχείριση από αστυνομικούς δεν μπορούσε να θεωρηθεί 

αποτελεσματικό. Σύμφωνα με την έκθεση, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η ΕΠΒ έλαβε 

μεγάλο αριθμό αξιόπιστων ισχυρισμών για υπερβολική χρήση βίας, για αδικαιολόγητη 

χρήση χειροπέδων κατά τη σύλληψη και για σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση 

υπόπτων κατά τη διάρκεια ή στο πλαίσιο ανακρίσεων της αστυνομίας. Η εικαζόμενη 

κακομεταχείριση περιλάμβανε κυρίως χαστούκια, γροθιές και κλωτσιές, καθώς και 

χτυπήματα στο κεφάλι με κλομπ και μεταλλικά αντικείμενα. Η ΕΠΒ ήταν επίσης αποδέκτης 

καταγγελιών που αφορούσαν χτυπήματα με ραβδί στα πέλματα των ποδιών και  

τοποθέτηση  πλαστικής σακούλας στο κεφάλι του υπόπτου κατά τη διάρκεια ανακρίσεων 

της αστυνομίας, με σκοπό, σύμφωνα με πληροφορίες, τη λήψη ομολογίας και την 

υπογραφή μιας δήλωσης. 

Διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων επανέλαβαν τις καταγγελίες για έλλειψη μιας ανεξάρτητης κυβερνητικής 

οντότητας η οποία να διερευνά περιστατικά βίας και άλλες φερόμενες καταχρήσεις στα 

σύνορα από τις δυνάμεις της ακτοφυλακής και της συνοριοφυλακής. Η Εθνική Επιτροπή 

για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ανέφερε ότι, το 2020, η αστυνομία διερεύνησε μόνο δύο 

υποθέσεις βίαιης επαναπροώθησης, ενώ σε καμία υπόθεση δεν ασκήθηκαν διώξεις ούτε 

έγινε δίκη. Η Επιτροπή συνέστησε τη δημιουργία ενός «επίσημου ανεξάρτητου μηχανισμού 

για την καταγραφή και την παρακολούθηση των ανεπίσημων καταγγελιών 

επαναπροώθησης». 

Στην έκθεσή της σχετικά με την επίσκεψή της το 2019, η ΕΠΒ ανέφερε ότι τα πορίσματά 

της «επιβεβαιώνουν ότι οι έρευνες εξακολουθούν να μην διεξάγονται άμεσα ή γρήγορα και 

ότι συχνά δεν είναι διεξοδικές. Κατά συνέπεια, οι περισσότερες περιπτώσεις εικαζόμενης 

κακομεταχείρισης από αστυνομικούς δεν διώκονται ποινικά και πολύ λίγες οδηγούν σε 



καταδικαστικές ποινικές αποφάσεις ή, έστω, σε πειθαρχικές κυρώσεις». Για παράδειγμα, η 

ΕΠΒ επισήμανε ότι καμία από τις 21 υποθέσεις εικαζόμενης σοβαρής κακομεταχείρισης 

από την αστυνομία, οι οποίες εκκρεμούσαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της 

αστυνομίας τον Απρίλιο του 2014 δεν κατέληξε σε επιτυχή άσκηση δίωξης. 

Συνθήκες στις Φυλακές και στα Κέντρα Κράτησης 

Στις ελλείψεις των φυλακών και των κέντρων κράτησης περιλαμβάνονται ο 

υπερπληθυσμός, η ανεπαρκής υγιεινή και πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, καθώς 

και η ανεπαρκής παροχή βασικών εφοδίων. 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: Τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση τον 

Σεπτέμβριο δείχνουν ότι ο πληθυσμός των φυλακών ξεπερνούσε τη δυναμικότητά τους. Σε 

ολόκληρη τη χώρα, έχουν κατασκευαστεί φυλακές για να στεγάσουν 10.175 κρατούμενους, 

αλλά στις φυλακές κρατούνταν 11.131 κρατούμενοι. Για παράδειγμα, οι εγκαταστάσεις στην 

Τρίπολη, τα Ιωάννινα και τον Βόλο ξεπερνούσαν τη δυναμικότητά τους κατά 217%, 198% 

και 195% αντίστοιχα. 

Τα βίαια επεισόδια μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές συνέχισαν να μειώνονται. Από τον 

Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο, καταγράφηκαν ένας θάνατος και περίπου 10 τραυματισμοί. 

Οι αρχές διεξήγαν τακτικές και αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις για ναρκωτικά και αυτοσχέδια 

όπλα. 

Οι κρατούμενοι συνέχισαν να καταγγέλλουν ότι τα κυβερνητικά μέτρα προστασίας από τον 

κορωνοϊό δεν ήταν πάντοτε επαρκή, αφού επικρατούσαν συνθήκες συμφόρησης και δεν 

υπήρχε πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη και φάρμακα. Οι σωφρονιστικές αρχές 

εμβολίασαν τους κρατούμενους για τη νόσο COVID-19, αλλά δεν υπήρχαν διαθέσιμα 

στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που εμβολιάστηκαν. 



Στις 28 Απριλίου, ο Γενικός Γραμματέας Ειδικών Φρουρών Στράτος Μαυροϊδάκος 

κατήγγειλε ως «απάνθρωπες» τις συνθήκες κράτησης στα κρατητήρια της αστυνομίας σε 

ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον Μαυροϊδάκο, άτομα κρατούνταν για διάστημα τριών 

μηνών σε κελιά και υπόγεια, με έλλειψη βασικών ειδών υγιεινής. Την 1η Ιουλίου, μέλη του 

Κοινοβουλίου επισκέφθηκαν τις φυλακές της Πάτρας. Ο πληθυσμός των φυλακών (700 

κρατούμενοι) υπερέβαινε τη χωρητικότητα κατά 300 άτομα. Οι βουλευτές δήλωσαν ότι οι 

φυλακές δεν διέθεταν γιατρό πλήρους απασχόλησης, αρκετούς εκπαιδευμένους φρουρούς 

και επαρκείς εγκαταστάσεις κουζίνας. 

Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα και αιτούντες 

άσυλο σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ) σε πέντε νησιά (Λέσβος, Χίος, Σάμος, 

Λέρος και Κως) και ένα στην ηπειρωτική χώρα (Έβρος), μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ταυτοποίησης και καταγραφής. Ορισμένοι κρατούμενοι μετανάστες 

ισχυρίστηκαν ότι υπήρξαν περιστατικά κακομεταχείρισης από μέλη της Ελληνικής 

Αστυνομίας και Ακτοφυλακής ή ότι οι συνθήκες κράτησής τους θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ως απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση και τιμωρία (δείτε την υποενότητα 

για τα Βασανιστήρια και Άλλες Μορφές Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής 

Μεταχείρισης ή Τιμωρίας). 

Στις 9 Ιουνίου, η Γενική Διευθύντρια της ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Χριστίνα Ψαρρά, 

περιέγραψε τα ΚΥΤ στη Λέσβο και τη Σάμο ως «απολύτως ακατάλληλους χώρους 

διαβίωσης». Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ανέφερε ότι, σε πολλές 

περιπτώσεις, οι συνθήκες κράτησης στα προαναχωρησιακά κέντρα δεν πληρούσαν τα 

κατάλληλα πρότυπα λόγω του σχεδιασμού τους που μοιάζει με αυτόν των φυλακών και ότι 

«τα αστυνομικά τμήματα και άλλες αστυνομικές εγκαταστάσεις, ακατάλληλες για κράτηση 

άνω των 24 ωρών, εξακολουθούσαν να μην πληρούν τα βασικά πρότυπα». 

Διοίκηση:  Ανεξάρτητες αρχές διερεύνησαν αξιόπιστες καταγγελίες κακομεταχείρισης. 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. 



Ανεξάρτητη Παρακολούθηση: Γενικά, η κυβέρνηση επέτρεψε αυτοψίες των συνθηκών 

στις φυλακές και στα κέντρα κράτησης από ανεξάρτητους μη κυβερνητικούς παρατηρητές. 

Οι Αρχές ζητούσαν από ΜΚΟ, διπλωματικές αποστολές καθώς και αλλοδαπούς και 

ημεδαπούς δημοσιογράφους να υποβάλουν προηγουμένως επίσημες αιτήσεις για κάθε 

επίσκεψη σε ΚΥΤ και επίσημους καταυλισμούς μεταναστών και αιτούντων άσυλο.  Κατά το 

μεγαλύτερο μέρος του έτους, τα ειδικά περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό εμπόδισαν την 

πρόσβαση σε ΚΥΤ και άλλες εγκαταστάσεις φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. 

 

Βελτιώσεις:  Στις φυλακές Νιγρίτας, η κατασκευή δύο πτερύγων, 120 κελιών η καθεμία, 

μείωσε τον υπερπληθυσμό. 

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 

σύλληψης 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 263 καταγγελίες το 2020, οι περισσότερες από τις οποίες 

αφορούσαν την αστυνομία. Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, περισσότερες από τις 

μισές καταγγελίες ανέφεραν καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια συλλήψεων, 

κράτησης και άλλων αστυνομικών επιχειρήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, τα θύματα 

κατάχρησης εξουσίας από αστυνομικούς ήταν ανήλικοι, νέοι, πρόσφυγες και αλλοδαποί. Ο 

Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε καθυστερήσεις όσον αφορά την έναρξη πειθαρχικών 

ερευνών από τις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με τη συμπεριφορά αστυνομικών και 

την αποστολή ιατροδικαστικών εκθέσεων και υλικού βιντεοσκοπήσεων για αξιολόγηση από 

τον Συνήγορο του Πολίτη. Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, οι αρχές συνεργάστηκαν. 

Διαδικασίες Σύλληψης και Μεταχείριση Κρατουμένων 



Η νομοθεσία απαγορεύει τις αυθαίρετες συλλήψεις και προβλέπει την έκδοση δικαστικών 

ενταλμάτων, με εξαίρεση τα επ’ αυτοφώρω αδικήματα. Οι κρατούμενοι ενημερώνονται 

αμέσως για τις κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί κατά την πρώτη τους παράσταση 

ενώπιον του δικαστηρίου. Η αστυνομία υποχρεούται από τη νομοθεσία να οδηγήσει τους 

κρατούμενους ενώπιον ανακριτή εντός 24 ωρών κι αυτός πρέπει να εκδώσει ένταλμα 

κράτησής τους ή να διατάξει να αφεθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η 

προσωρινή κράτηση (προφυλάκιση) μπορεί να διαρκέσει μέχρι 18 μήνες, ανάλογα με τη 

σοβαρότητα του εγκλήματος ή μέχρι 30 μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Το δικαστικό 

συμβούλιο μπορεί να αποφυλακίσει κρατούμενους εν αναμονή δίκης. Η πολιτεία διαθέτει 

ένα λειτουργικό σύστημα αποφυλάκισης με καταβολή εγγύησης καθώς και άλλες επιλογές 

για την αποφυλάκιση εν αναμονή της δίκης. Οι πολίτες δικαιούνται κρατική αποζημίωση σε 

περίπτωση παράνομης κράτησής τους. Δεν υπήρξαν αναφορές που να υποδεικνύουν την 

παράβαση αυτών των νόμων από την αστυνομία. Τα άτομα που τελούν υπό κράτηση 

έχουν δικαίωμα να επικοινωνήσουν με στενό συγγενή τους ή με άλλο τρίτο πρόσωπο και 

να συμβουλευτούν δικηγόρο της επιλογής τους ή άλλο δικηγόρο που διορίζεται από το 

κράτος. Ο νόμος αναγνωρίζει το εν λόγω δικαίωμα σε ένα πρόσωπο αφού του 

απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες για ποινικό αδίκημα και όχι από την αρχή της κράτησής 

του. Στην έκθεσή της του 2020 για τις συνθήκες κράτησης, η ΕΠΒ ανέφερε καταγγελίες 

ατόμων που δήλωσαν ότι δεν τους επιτράπηκε να ειδοποιήσουν αμέσως ένα 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 ήταν 

μεγαλύτερος. Η ΕΠΒ σημείωσε ότι άτομα χωρίς οικονομικούς πόρους συχνά συναντούσαν 

δικηγόρο μόνο κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την επιβολή εγγύησης. 

Ακτιβιστές για τα  ανθρώπινα δικαιώμάτα και μέσα ενημέρωσης ανέφεραν περιστατικά 

όπου αλλοδαποί κρατούμενοι είχαν περιορισμένη πρόσβαση σε διερμηνέα διορισμένο από 

το δικαστήριο ή δεν γνώριζαν ότι δικαιούνται νομική εκπροσώπηση. Σε έκθεση του 

Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τα κέντρα κράτησης μεταναστών, 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 στην ελληνική γλώσσα χωρίς να γνωρίζουν το περιεχόμενό τους και χωρίς τη 



συνδρομή διερμηνέα. 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. 

Αυθαίρετη Σύλληψη:  Υπήρξαν αναφορές για αυθαίρετη ή παράνομη κράτηση. Για 

παράδειγμα, στις 14 Ιουλίου, η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου 

συνέλαβαν αυθαίρετα, επέβαλαν άδικα πρόστιμα και χρησιμοποίησαν παράνομα βία κατά 

διαδηλωτών (συμπεριλαμβανομένων ακτιβιστών για τα δικαιώματα των γυναικών, 

συνδικαλιστών, μελών πολιτικών κομμάτων, δικηγόρων και άλλων) που έλαβαν μέρος το 

Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020 σε ειρηνικές διαμαρτυρίες κατά της γενικής 

απαγόρευσης διαδηλώσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η Διεθνής Αμνηστία 

ανέφερε περιπτώσεις ατόμων που μεταφέρθηκαν αρχικά σε αστυνομικά τμήματα για 

έλεγχο ταυτότητας και στη συνέχεια κατηγορήθηκαν για παραβίαση της νομοθεσίας για τη 

δημόσια υγεία (δείτε, επίσης, την Ενότητα 2.β., Ελευθερία του συνέρχεσθαι). 

Ε. ΑΡΝΗΣΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΚΗΣ  

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

κυβέρνηση, γενικά, σεβάστηκε την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της δικαιοσύνης.  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 απάλλαξε τρεις φορές τον Γεωργίου από κατηγορίες ότι είχε 

παραποιήσει στοιχεία του προϋπολογισμού του 2009 για να αιτιολογήσει την πρώτη διεθνή 

οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας. Ο Γεώργιου προσέφυγε κατά καταδικαστικής ποινικής 

απόφασης του 2017 για παράβαση καθήκοντος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος άσκησε χωριστά, ως 

ιδιώτης, αστική αγωγή κατά του Γεωργίου το 2014. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι τον 

δυσφήμησε ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το γραφείο του Γεωργίου. Ο Γεωργίου 

καταδικάστηκε για απλή δυσφήμηση το 2017. Τον Οκτώβριο, ο Άρειος Πάγος αποδέχτηκε 



ασφαλιστικά μέτρα υπέρ του Γεωργίου έως τον Ιανουάριο του 2023, οπότε προβλέπεται να 

εξεταστεί η έφεσή του κατά της καταδικαστικής απόφασης για συκοφαντική δυσφήμιση. 

Διαδικασίες Διεξαγωγής Δίκης 

Το σύνταγμα και ο νόμος προβλέπουν τα παρακάτω δικαιώματα των κατηγορουμένων: 

τεκμήριο αθωότητας, άμεση ενημέρωσή τους για τις κατηγορίες, δίκαιη, έγκαιρη και γενικά 

δημόσια δίκη, παρουσία στη δίκη τους, επικοινωνία με δικηγόρο της επιλογής τους (ή 

διορισμός συνηγόρου με δημόσια δαπάνη, αν δεν είναι σε θέση να πληρώσουν), επαρκής 

χρόνος και εγκαταστάσεις για την προετοιμασία της υπεράσπισης, δωρεάν συνδρομή 

διερμηνέα (για κάθε κατηγορούμενο που δεν κατανοεί ή δεν μιλάει τη γλώσσα που 

χρησιμοποιείται στο δικαστήριο), εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας και πρόταση δικών 

τους μαρτύρων και αποδεικτικών στοιχείων, μη υποχρέωσή τους να καταθέσουν ή να 

ομολογήσουν την ενοχή τους, και δικαίωμα άσκησης έφεσης. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, οι καθυστερήσεις εκδίκασης οφείλονταν στις πολλές εκκρεμούσες υποθέσεις, 

στην υποστελέχωση των δικαστηρίων και στα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω 

του κορωνοϊού. Κατά κανόνα, οι δίκες ήταν δημόσιες. Η νομοθεσία ορίζει ότι ένας ύποπτος 

ή κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση σε περίπτωση που κρατικοί 

λειτουργοί δεν τηρούν το τεκμήριο της αθωότητάς του ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια 

των νομικών διαδικασιών. Σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία, η απόδειξη της ενοχής βαρύνει 

το δικαστήριο, ενώ κάθε αμφιβολία είναι υπέρ του κατηγορουμένου. Ορισμένες ΜΚΟ 

επέκριναν την ποιότητα και τη μη διαθεσιμότητα διερμηνείας. 

Πολιτικοί Κρατούμενοι 

Δεν υπήρξαν καταγγελίες για ύπαρξη πολίτικων κρατουμένων.  

Εκδίκαση Αστικών Υποθέσεων και Ένδικα Μέσα 



Η νομοθεσία επιτρέπει στους πολίτες να ασκήσουν αγωγή κατά του κράτους ζητώντας 

αποζημίωση για καταπάτηση των δικαιωμάτων τους. Μεμονωμένα άτομα και οργανώσεις 

μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά δυσμενών αποφάσεων σε περιφερειακές υπηρεσίες 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

Κατάσχεση και Αποκατάσταση Περιουσίας 

Η νομοθεσία αντιμετωπίζει θέματα αποκατάστασης περιουσίας και πολλές διεκδικήσεις της 

περιόδου του Ολοκαυτώματος έχουν επιλυθεί, αλλά αρκετά θέματα παραμένουν ακόμη σε 

εκκρεμότητα. 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 περιουσιακές υποθέσεις. Μετά 

την απόφαση, το 2019 συστάθηκε μια επιτροπή από διορισμένα από την κυβέρνηση μέλη 

και εκπροσώπους του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου για να διαπραγματευτούν την 

τύχη των υπόλοιπων περιουσιών. Η Επιτροπή συνεδρίασε μόνο μία φορά από την έναρξη 

της πανδημίας του κορωνοϊού και κατά τη διάρκεια του έτους δεν έλαβε καμία απόφαση 

σχετικά με τα μελλοντικά μέτρα. 

Η Εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης είχε μία εκκρεμή υπόθεση κατά της Ρωσικής 

Κυβέρνησης για την επιστροφή των προπολεμικών αρχείων της κοινότητας. Σε διάφορες 

περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του έτους, οι αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Αναπληρωτή 

Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τόνισαν δημόσια ότι αυτά τα αρχεία πρέπει 

να επιστραφούν. Σύμφωνα με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣ), στις 8 

Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλάντιμιρ Πούτιν ενημέρωσε τον 

πρωθυπουργό ότι η Ρωσία θα επιστρέψει τα αρχεία. Επιπλέον, το Εβραϊκό Ιστορικό 

Ινστιτούτο της Βαρσοβίας κατέχει θρησκευτικά τεχνουργήματα τα οποία λέγεται ότι είχαν 

κλαπεί από την Εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης το 1941. Η κοινότητα συνέχισε να 

ζητά την επιστροφή τους. 



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

Νόμου Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) (Δικαιοσύνη για τους Μη 

Αποζημιωθέντες Επιζώντες Σήμερα), που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούλιο 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 

Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

Το Σύνταγμα και η νομοθεσία προβλέπουν την ελευθερία της έκφρασης, που περιλαμβάνει 

και τους εργαζόμενους στον τύπο και άλλα μέσα ενημέρωσης, και η κυβέρνηση, γενικώς, 

σεβάστηκε αυτά τα δικαιώματα. Τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, το αποτελεσματικό 

δικαστικό σώμα και το λειτουργικό δημοκρατικό πολιτικό συνδυαστικά προωθούν την 

ελευθερία της έκφρασης, που περιλαμβάνει και τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. 

Ελευθερία της Έκφρασης: 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 

https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress/
https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress/


εκφράζουν απόψεις οι οποίες προσβάλλουν άτομα ή ομάδες ατόμων για αυτούς τους 

λόγους. Στις 11 Νοεμβρίου, το Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει τη δίωξη για 

διάδοση «ψευδών ειδήσεων». Οι αρχές μπορούν να επικαλεστούν το νόμο όταν υπάρχουν 

υπόνοιες ότι ένα άτομο σκοπεύει να διαδώσει ψευδείς ειδήσεις σχετικά με την εθνική 

άμυνα, την οικονομία και την υγεία. ΜΚΟ εξέφρασαν την ανησυχία ότι ο νόμος θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή κυρώσεων στα μέσα ενημέρωσης που 

αναφέρονται σε κυβερνητικές δράσεις για την απώθηση μεταναστών και αιτούντων άσυλο. 

 

Λογοκρισία ή Περιορισμοί Περιεχομένου: Η κυβέρνηση δεν λογόκρινε τα μέσα 

ενημέρωσης. 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 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 

εγγεγραμμένες 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. Παρόμοιο ηλεκτρονικό μητρώο έχει θεσπιστεί για τον 

περιφερειακό και τον τοπικό Τύπο. 

 

Νομοθεσία για τη Συκοφαντική Δυσφήμιση:  Ο νόμος προβλέπει ποινές σε περίπτωση 

καταδίκης για συκοφαντική δυσφήμιση, συμπεριλαμβανομένης της δυσφήμισης δια του 

τύπου. Τα άτομα που καταδικάζονται για εγκλήματα δεν μπορούν να επικαλεστούν 

δυσφήμηση όταν συζητούνται τα εγκλήματά τους. 

Στις 20 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος υπέβαλε μήνυση για 

συκοφαντική δυσφήμιση κατά του δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα για ένα τηλεοπτικό 

ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ο υπουργός διευκόλυνε τη σεξουαλική κακοποίηση 

ασυνόδευτων ανηλίκων από τον διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Στις 23 Απριλίου, το 

Εφετείο ακύρωσε την καταδίκη για δυσφήμιση του δημοσιογράφου Μιχάλη Τσοκάνη, ο 



οποίος είχε αναφέρει ότι δύο αστυνομικοί στην Εύβοια είχαν στενούς δεσμούς με μέλη του 

ακροδεξιού κόμματος Χρυσή Αυγή. 

Μη κυβερνητικός αντίκτυπος:  Στις 9 Απριλίου, δύο άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν και 

σκότωσαν τον δημοσιογράφο Γεώργιο Καραϊβάζ έξω από το σπίτι του στην Αθήνα. Ο 

Καραϊβάζ κάλυπτε δημοσιογραφικά υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς. 

Τον θάνατό του, που σύμφωνα με πληροφορίες σχετίζεται με τα ρεπορτάζ του, 

καταδίκασαν ο πρωθυπουργός και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ΜΚΟ για την ελευθερία των μέσων 

ενημέρωσης. Η αστυνομία δεν είχε προβεί σε συλλήψεις μέχρι το τέλος του έτους. 

Κάποιοι δημοσιογράφοι δέχθηκαν σωματικές επιθέσεις, παρενόχληση ή εκφοβισμό εξαιτίας 

άρθρων τους σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις. Στις 10 Ιανουαρίου, εξερράγη βόμβα στο 

αυτοκίνητο του δημοσιογράφου Γιώργου Σφακιανάκη έξω από τα στούντιο του τηλεοπτικού 

καναλιού Ε στην Αθήνα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η αστυνομία διεξήγαγε έρευνες 

αλλά δεν προέβη σε συλλήψεις. Μέλη της κυβέρνησης και τα κόμματα της αντιπολίτευσης 

καταδίκασαν αυτές τις επιθέσεις. 

Ελευθερία του Διαδικτύου 

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. 

Ακαδημαϊκή Ελευθερία και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

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. 



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 των μέτρων περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Ελευθερία του Συνέρχεσθαι Ειρηνικώς 

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η κυβέρνηση απαγόρευσε συγκεντρώσεις 

διαμαρτυρίας άνω των 100 ατόμων και περιόρισε τις κοινωνικές συναθροίσεις σε εννέα έως 

δώδεκα άτομα κατ’ ανώτατο όριο. Στις 14 Ιουλίου, η Διεθνής Αμνηστία δημοσίευσε έκθεση 

σύμφωνα με την οποία οι αρχές χρησιμοποίησαν την πανδημία του κορωνοϊού ως 

δικαιολογία για την επιβολή καθολικής απαγόρευσης των διαδηλώσεων μεταξύ Νοεμβρίου 

2020 και Μαρτίου 2021. Σύμφωνα με διαδηλωτές, η αστυνομία χρησιμοποίησε 

εκτοξευτήρες νερού και χημικά που προκαλούν ερεθισμό για να διαλύσει ειρηνικές 

διαδηλώσεις τους. 

Τον Ιούλιο του 2020, το Κοινοβούλιο τροποποίησε τη νομοθεσία για τις δημόσιες υπαίθριες 

συγκεντρώσεις. Ο τροποποιημένος νόμος απαιτεί προηγούμενη και έγκαιρη ανακοίνωση – 

εγγράφως ή μέσω email – των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων στις αρμόδιες 

αστυνομικές ή λιμενικές αρχές και καθιστά τους διοργανωτές διαδηλώσεων υπόλογους σε 

περίπτωση σωματικής βλάβης ή ζημιών σε περιουσίες. Κάποιοι βουλευτές και αναλυτές 

χαρακτήρισαν το νόμο αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό, υποστηρίζοντας ότι 

παραβιάζει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι. 

Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι 

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

δικαστήρια εξακολούθησαν να θέτουν νομικούς περιορισμούς σε ενώσεις προσώπων που 

αυτοπροσδιορίζονται ως «Μακεδόνες» ή ενώσεις που περιέχουν τον όρο «Τουρκικός» ως 

ενδεικτικό στοιχείο συλλογικής εθνοτικής ταυτότητας (δείτε Ενότητα 6., Συστημική Φυλετική 



ή Εθνοτική Βία και Διακρίσεις). Παρά τους περιορισμούς και την έλλειψη νομικής 

αναγνώρισης, οι εθνοτικές ενώσεις συνέχισαν να λειτουργούν. Στις 29 Ιουνίου, ο Άρειος 

Πάγος απέρριψε την αίτηση καταχώρισης που υπέβαλε η Τουρκική Ένωση στην Ξάνθη. 

Το δικαστήριο επικαλέστηκε ως λόγους απόρριψης την «εθνική ασφάλεια και τη δημόσια 

τάξη». Η ένωση απάντησε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου παραβίαζε απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με την οποία πρέπει 

να της επιτραπεί να καταχωριστεί επίσημα στην Ελλάδα. 

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 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ  

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. Επιβλήθηκε μερική αναστολή ορισμένων από τις 

ελευθερίες αυτές λόγω των περιορισμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού. Οι μετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας αφορούσαν μόνο την εργασία, 

περιορισμένες αγορές και  επισκέψεις σε γιατρούς, ενώ επιβλήθηκε απαγόρευση 

κυκλοφορίας από τις 9 μ.μ. έως τις 5 π.μ. 

Μετακίνηση εντός της χώρας: Πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, οι 

μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα και οι αιτούντες άσυλο 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 

και 25 ημερών. Μετά την παρέλευση αυτής της περιόδου 25 ημερών, οι μετανάστες χωρίς 

ταξιδιωτικά έγγραφα που παρέμεναν στις εν λόγω εγκαταστάσεις είχαν γενικά το δικαίωμα 

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


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 επέβαλαν ιατρικές εξετάσεις για όλους τους νεοαφιχθέντες 

μετανάστες και αιτούντες άσυλο και απαιτούσαν την παραμονή τους σε καραντίνα για 14 

ημέρες. Νόμος που ψηφίστηκε το 2020 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 χορήγησης του καθεστώτος πρόσφυγα στους αιτούντες άσυλο, αυτοί 

μπορούσαν να αναχωρήσουν από τα νησιά. Ο νόμος προβλέπει επίσης τη δημιουργία 

κλειστών και ημίκλειστων εγκαταστάσεων για την προσωρινή υποδοχή αιτούντων άσυλο. 

ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμοί επέκριναν το σύστημα αυτό, υποστηρίζοντας ότι στερεί τους 

αιτούντες άσυλο από την ελευθερία τους και αποτελεί τον κανόνα για τους περισσότερους 

από αυτούς. 

Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  

Άνευ αντικειμένου. 

ΣΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

Η κυβέρνηση συνεργάστηκε με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

(UNHCR), τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και άλλες ανθρωπιστικές 

οργανώσεις για να προσφέρει προστασία και βοήθεια σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και 

άλλες περιπτώσεις ατόμων που έχρηζαν ενδιαφέροντος. Οι αρχές συνεργάστηκαν επίσης 

με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Τα άτομα χωρίς ταξιδιωτικά 

έγγραφα που περίμεναν να καταχωριστούν στο σύστημα ασύλου ενημερώνονταν για τα 

δικαιώματά τους και τις διαδικασίες ασύλου. Ο ΔΟΜ υποστήριξε προγράμματα 

οικειοθελούς επιστροφής. 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. Υπήρξαν, ωστόσο, αναφορές ότι 

δυνητικοί αιτούντες άσυλο που εισήλθαν από την Τουρκία κρατήθηκαν για σύντομο 

χρονικό διάστημα και στη συνέχεια υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στην Τουρκία χωρίς να 

τους επιτραπεί να υποβάλουν αίτηση ασύλου. 

Πρόσβαση στο Άσυλο: Η νομοθεσία προβλέπει τη χορήγηση καθεστώτος αιτούντος 

άσυλο ή πρόσφυγα και η κυβέρνηση έχει καθιερώσει σύστημα για την προστασία των 

προσφύγων μέσω μιας αυτόνομης υπηρεσίας ασύλου και αρχής προσφυγών υπαγόμενων 

στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.  Το σύστημα περιλαμβάνει διαδικαστικές 

εγγυήσεις για την προστασία και την επανεξέταση, χωρίς γενικά νομικά εμπόδια για την 

πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. Ο νόμος προβλέπει την πρόσβαση σε 

πιστοποιημένους διερμηνείς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, σε νομική συνδρομή για 

την άσκηση ένδικων μέσων και το δικαίωμα παραμονής στη χώρα ενόσω εκκρεμεί 

προσφυγή. Κάθε στάδιο διέπεται από αυστηρές προθεσμίες και η μη τήρησή τους μπορεί 

να οδηγήσει στην έκδοση  απορριπτικής απόφασης και διαταγής απέλασης. Στις 4 

Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση τροποποίησε τη νομοθεσία για να διευκολύνει την απέλαση των 

αιτούντων άσυλο των οποίων οι περιπτώσεις απορρίφθηκαν, μειώνοντας τον χρόνο που 

έχουν στη διάθεσή τους για να εγκαταλείψουν τη χώρα από 30 σε 25 ημέρες. 

Η κυβέρνηση δεν τήρησε συστηματικά τον νόμο. ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμοί ανέφεραν 

περιπτώσεις αιτούντων άσυλο στις οποίες οι αρχές απέρριψαν αιτήσεις χωρίς να τηρήσουν 

την καραντίνα 14 ημερών για τις αφίξεις και χωρίς να επιτρέψουν την παρουσία δικηγόρου 

κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Υπήρξαν αναφορές ότι αιτούντες άσυλο που 

επιχείρησαν να εισέλθουν στη χώρα από την Τουρκία απωθήθηκαν ή κρατήθηκαν χωρίς 

τροφή και νερό, ενώ συχνά υπέστησαν κακομεταχείριση και σωματική κακοποίηση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί αιτούντες άσυλο εξαναγκάστηκαν να επιβιβαστούν σε 

σχεδίες, τις οποίες τα θαλάσσια ρεύματα οδήγησαν πίσω στην Τουρκία. 

Ασφαλής Χώρα Καταγωγής/Διέλευσης: Στις 7 Ιουνίου, με κοινή υπουργική απόφαση 

των Υπουργείων Εξωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, η Τουρκία χαρακτηρίστηκε 



ως «ασφαλής τρίτη χώρα» για τους αιτούντες άσυλο που προέρχονται από τη Συρία, το 

Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, και τη Σομαλία. Η απόφαση αναφέρει ότι, 

δεδομένου ότι η Τουρκία διαθέτει λειτουργικές διαδικασίες ασύλου και δεν κάνει διακρίσεις 

λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη 

κοινωνική ομάδα, είναι ασφαλής τρίτη χώρα για τους αιτούντες άσυλο. Οι αιτήσεις ασύλου 

που υπέβαλλαν άτομα από τις χώρες αυτές, τα οποία διήλθαν από την Τουρκία πριν από 

την είσοδό τους στην Ελλάδα, εξετάζονταν με ταχεία διαδικασία και μπορούσαν να 

απορριφθούν ως απαράδεκτες. Αρκετές ΜΚΟ, όπως το Ελληνικό Συμβούλιο για τους 

Πρόσφυγες και η Solidarity Now, εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την απόφαση, 

δηλώνοντας ότι η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας δεν είναι συμβατή με τις απαιτήσεις 

της Συνθήκης της Γενεύης. Στις 25 Αυγούστου, η Αρχή Προσφυγών στη Λέσβο ανέτρεψε 

απόφαση τοπικής περιφερειακής υπηρεσίας ασύλου, με την οποία απορρίφθηκαν οι 

αιτήσεις διεθνούς προστασίας οικογένειας από το Αφγανιστάν που εισήλθε στη χώρα από 

την Τουρκία, και δήλωσε ότι η Τουρκία δεν μπορούσε να θεωρηθεί ασφαλής τρίτη χώρα. 

 

Κακοποίηση μεταναστών και προσφύγων:  Υπήρξαν καταγγελίες για σωματική 

κακοποίηση ή βία σε βάρος κρατουμένων μεταναστών και κατοίκων ΚΥΤ από στελέχη της 

Ελληνικής Αστυνομίας και Ακτοφυλακής (δείτε Ενότητα 1.γ., Βασανιστήρια και άλλες 

μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας). 

Τοπικά και διεθνή ΜΜΕ, ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνείς οργανισμοί έλαβαν 

μαρτυρίες από αιτούντες άσυλο, σύμφωνα με τις οποίες υπέστησαν βιαιοπραγία και 

στέρηση των προσωπικών ειδών τους πριν επιστρέψουν στην Τουρκία. Για παράδειγμα, 

σε έκθεση της 15ης Ιουλίου, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δήλωσε 

ότι είχε λάβει αξιόπιστες καταγγελίες σχετικά με «ατομικές ή ομαδικές επαναπροωθήσεις 

στα ελληνοτουρκικά σύνορα, καθώς και τη χρήση απειλητικών για τη ζωή μεθόδων κατά τη 

διάρκεια αποτρεπτικών επιχειρήσεων στη θάλασσα». Επιπλέον, ανέφερε βίαιες συμπλοκές 

μεταξύ αντίπαλων ομάδων και περιστατικά εκβιασμού, εμπρησμού, βιασμού γυναικών και 

κοριτσιών και εμπορίας ανθρώπων στο ΚΥΤ στη Σάμο. 



Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας ανέφερε ότι το 2020 καταγράφηκαν 

περιστατικά κακοποίησης με βάση την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή το χρώμα του 

δέρματος και κακοποίησης ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα λόγω της συμμετοχής 

τους στην παροχή βοήθειας σε ομάδες μεταναστών (δείτε Ενότητα 6, Συστημική φυλετική ή 

εθνοτική βία και διακρίσεις). Οι αρχές δεν παρείχαν πάντοτε επαρκή ασφάλεια ή φυσική 

προστασία στους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο, ιδίως σε εκείνους που 

επιχειρούσαν να διασχίσουν τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. 

Ελευθερία κυκλοφορίας:  Στους αιτούντες άσυλο δεν επιτρεπόταν να εγκαταλείψουν το 

νησί στο οποίο είχαν φτάσει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης του 

ασύλου. Ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λέσβο ανέφεραν ότι ορισμένοι 

περιορισμοί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού συνεχίστηκαν για τους αιτούντες άσυλο 

μετά την άρση των περιορισμών για τον γενικό πληθυσμό. 

 

Απασχόληση: Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και κάτοχοι βεβαιώσεων 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 λιγότερες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και 

γραφειοκρατικών εμποδίων που περιλάμβαναν το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ή την 

απόκτηση αριθμού φορολογικού μητρώου ή αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες:  Ο νόμος προβλέπει την πρόσβαση σε υπηρεσίες 

όπως στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και δικαστικές διαδικασίες από τη 

στιγμή που χορηγείται επίσημα καθεστώς πρόσφυγα ή αιτούντος άσυλο. Λόγω 

υποστελέχωσης υπηρεσιών, περιορισμών που σχετίζονται με την πανδημία, κενών στη 

διαδικασία αξιολόγησής τους ως ευάλωτων ατόμων και άλλων γραφειοκρατικών εμποδίων, 

οι αιτούντες άσυλο είχαν περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, 

νομικές και άλλες υπηρεσίες. 

Πρόσφυγες ανέφεραν ότι αντιμετώπιζαν δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση των 

εγγράφων που απαιτούνται για να  υποβάλουν αίτηση για εργασία ή την ενοικίαση σπιτιού, 



καθώς και την απόκτηση του βιβλιαρίου υγείας που απαιτείται για τις ιατρικές υπηρεσίες. 

Ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν ότι στους πρόσφυγες στους οποίους 

χορηγείται άσυλο παρέχεται επιδοτούμενη στέγαση μόνο για έναν μήνα. Κάποιοι αιτούντες 

άσυλο που υπέφεραν από χρόνιες ασθένειες αντιμετώπισαν προβλήματα σχετικά με τη 

λήψη των κατάλληλων φαρμάκων. Στις 21 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων εξέδωσε απόφαση επιβάλλοντας στην κυβέρνηση να παράσχει επαρκή 

υγειονομική περίθαλψη σε τρεις αιτούντες άσυλο, έναν ενήλικο που είχε υποστεί 

βασανιστήρια και δύο παιδιά, που έπασχαν από σοβαρές ιατρικές παθήσεις στο ΚΥΤ του 

Καρά Τεπέ.  

Στις 11 Μαρτίου, ο Συνήγορος του Πολίτη ανέφερε ότι μόνο 178 από τα 2.090 παιδιά που 

διέμεναν σε ΚΥΤ είχαν εγγραφεί για να φοιτήσουν στο σχολείο. Ο Συνήγορος του Πολίτη 

ανέφερε ως λόγους την έλλειψη προσωπικού, εγκαταστάσεων, μέσων μεταφοράς και την 

αντίδραση των τοπικών κοινοτήτων. Στις 9 Ιουνίου, η Χριστίνα Ψαρρά, γενική διευθύντρια 

της ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα, περιέγραψε τα ΚΥΤ στη Λέσβο και τη Σάμο ως 

«απολύτως ακατάλληλους χώρους διαβίωσης». Κατά τη διάρκεια του έτους, το Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου έδωσε εντολή να κατασκευαστούν τοίχοι γύρω από ορισμένες 

εγκαταστάσεις υποδοχής, επικαλούμενο την ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση και 

αυξημένη ασφάλεια για τους κατοίκους. Για παράδειγμα, στις 18 Σεπτεμβρίου, άνοιξε στη 

Σάμο ένα ΚΥΤ 3.000 ατόμων με «κλειστή και ελεγχόμενη πρόσβαση» για τη στέγαση 

μεταναστών και αιτούντων άσυλο. Πρόσφυγες και ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

δήλωσαν ότι κίνητρο του υπουργείου ήταν να απομονώσει τους πρόσφυγες από την 

υπόλοιπη κοινωνία. 

Μόνιμες Λύσεις: Η κυβέρνηση δέχθηκε πρόσφυγες για επανεγκατάσταση, προσέφερε 

πολιτογράφηση σε πρόσφυγες που διαμένουν στο έδαφος της χώρας ή βοήθησε στην 

οικειοθελή επιστροφή τους στην πατρίδα τους. Το 2020, ο αριθμός των ετών διαμονής που 

απαιτούνταν για να μπορέσει ένας αναγνωρισμένος πρόσφυγας να υποβάλει αίτηση 

πολιτογράφησης αυξήθηκε από τρία σε επτά. Η κυβέρνηση διεκπεραίωσε αιτήσεις 

επανένωσης οικογενειών για αιτούντες άσυλο με συγγενείς τους σε άλλες χώρες. Από τον 

Ιανουάριο έως τις 16 Σεπτεμβρίου, 1.720 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, 1.603 αιτούντες 



άσυλο και 976 ασυνόδευτοι ανήλικοι μετεγκαταστάθηκαν οικειοθελώς σε κράτη μέλη της 

ΕΕ. Ο ΔΟΜ βοήθησε αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση είχε απορριφθεί και όσους 

είχαν παραιτηθεί από τη διαδικασία ασύλου να επιστρέψουν οικειοθελώς στη χώρα τους. 

 

Προσωρινή προστασία:  Η κυβέρνηση παρείχε προσωρινή προστασία (επικουρικό 

καθεστώς) σε  άτομα που δεν μπορούσαν να χαρακτηριστούν πρόσφυγες, δεν είναι όμως 

διαθέσιμος ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν βοήθεια. 

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 μυστική ψηφοφορία. 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

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

οποίες, σύμφωνα με 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 διαχρονικά περιθωριοποιημένων ομάδων ή μειονοτήτων να συμμετέχουν 

στην πολιτική́ ζωή σε ισότιμη βάση με τους άνδρες ή μη μειονοτικούς πολίτες, και όντως 

συμμετείχαν. Στο υπουργικό συμβούλιο, 10 από τους 57 (περίπου 18%) υπουργούς και 



υφυπουργούς ήταν 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 δημοσίων 

αξιωματούχων, αλλά η πολιτεία δεν την εφάρμοσε πάντα αποτελεσματικά. Υπήρξαν 

περιπτώσεις κρατικών αξιωματούχων οι οποίοι ενεπλάκησαν σε υποθέσεις διαφθοράς 

παραμένοντας ατιμώρητοι.  

Διαφθορά: Στις 14 Ιουλίου, το Κοινοβούλιο διέταξε την ποινική δίωξη του πρώην 

υπουργού ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης Νίκου Παππά με 

την κατηγορία της «επαναλαμβανόμενης και διαρκούς παράβασης καθήκοντος» για 

χειραγώγηση και ενορχήστρωση του διαγωνισμού για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού 

σταθμού σε επιχειρηματία με αντάλλαγμα την ευνοϊκή κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης. 

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 για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού εμπόδισαν την πρόσβαση σε 

εγκαταστάσεις υποδοχής και κράτησης μεταναστών στα νησιά και, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, σε επίσημα κέντρα φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα. 

Οι ΜΚΟ που ανέφεραν βίαιες επιστροφές στην Τουρκία δήλωσαν ότι αντιμετώπιζαν 

ενδεχόμενο εκφοβισμό από τις αρχές. Παραδείγματος χάριν, 24 εθελοντές της ΜΚΟ 

Emergency Response Center International συνελήφθησαν με την κατηγορία της 

κατασκοπείας και της διεύθυνσης κυκλώματος παράνομης μετανάστευσης. Σύμφωνα με τη 

Mary Lawlor, Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τους Υπερασπιστές των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορήθηκαν 

ψευδώς για σοβαρά εγκλήματα και αντιμετώπισαν γραφειοκρατική παρενόχληση επειδή 

προσπαθούσαν να βοηθήσουν αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. 

Από τις 4 Σεπτεμβρίου, η νομοθεσία κατέστησε αυστηρότερες τις διαδικασίες προκειμένου 

οι ΜΚΟ να διεξάγουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε περιοχές που υπάγονται στη 

δικαιοδοσία της ακτοφυλακής. Ο νόμος ορίζει ότι αυτές οι ΜΚΟ πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένες, να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών αρχών και να ενεργούν μόνο 

όταν η ακτοφυλακή δεν είναι σε θέση να επέμβει. Τα πρόσωπα που καταδικάζονται για 

παράβαση του νόμου αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης από ένα έως τρία έτη, σημαντικά 

πρόστιμα ή και στα δύο. Ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστήριξαν ότι 

σκοπός του νόμου είναι να εκφοβίσει και να αποτρέψει ΜΚΟ από το να παρακολουθούν 

και να καταγράφουν επαναπροωθήσεις αιτούντων άσυλο στη θάλασσα. Αρκετές ΜΚΟ, ο 

Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και κόμματα της 

αντιπολίτευσης δήλωσαν την αντίθεσή τους στον συγκεκριμένο νόμο. 

Πολιτειακοί Οργανισμοί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ο Συνήγορος του Πολίτη, μια 

κρατική υπηρεσία η οποία ως αρχή θεωρείται ανεξάρτητη και αποτελεσματική, διερευνά 



καταγγελίες καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ιδιώτες. 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 στην ποιότητα ζωής.  Η υπηρεσία έλαβε επαρκείς πόρους για 

την εκτέλεση των καθηκόντων της.  Στην ετήσια έκθεσή του για το 2020, το γραφείο του 

Συνηγόρου του Πολίτη ανέφερε ότι δέχθηκε 18.491 καταγγελίες, το 81% των οποίων 

επιλύθηκαν με ικανοποιητικό τρόπο. 

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

Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) συμβουλεύει την κυβέρνηση σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.  Θεωρείται ανεξάρτητη, αποτελεσματική και διαθέτουσα επαρκείς πόρους. 

Ενότητα 6. Διακρίσεις και Κακοποίηση 

λόγω Κοινωνικής Θέσης 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Βιασμός και Ενδοοικογενειακή Βία: Η καταδίκη για βιασμό, συμπεριλαμβανομένου και 

του συζυγικού βιασμού, και απόπειρα βιασμού επισύρει ποινές που κυμαίνονται από 

κάθειρξη 10 ετών έως ισόβια κάθειρξη, σε περιπτώσεις ομαδικού βιασμού, πολλαπλών 

βιασμών από τον ίδιο δράστη ή αν ο βιασμός οδηγεί στον θάνατο του θύματος. Μπορεί να 

ασκηθεί δίωξη χωρίς να απαιτείται η υποβολή καταγγελίας από το θύμα. 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. 

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

φυλάκισης, ανάλογα με τη σοβαρότητα του εγκλήματος. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει 

μεγαλύτερες ποινές για εγκλήματα όταν τα θύματα είναι έγκυοι ή ανήλικοι. Σε γενικές 

γραμμές, οι αρχές επέβαλαν αποτελεσματικά τον νόμο όταν καταγγέλλονταν τα εγκλήματα. 

Ωστόσο, ορισμένες ΜΚΟ δήλωσαν ότι οι αρχές επιβολής του νόμου δεν ανταποκρίνονται 



με τον κατάλληλο τρόπο στα θύματα που καταγγέλλουν ενδοοικογενειακή βία. Στις 15 

Δεκεμβρίου, η αστυνομία είχε καταγράψει 17 ανθρωποκτονίες γυναικών από τους 

υπάρχοντες ή πρώην συζύγους ή συντρόφους. Σε μια περίπτωση, ένας γείτονας 

ισχυρίστηκε ότι κάλεσε την αστυνομία για να καταγγείλει βία 19 ημέρες πριν από το μοιραίο 

περιστατικό, αλλά οι αστυνομικοί που έφτασαν επιτόπου έφυγαν αμέσως χωρίς να 

επέμβουν. 

Στις 14 Ιανουαρίου, η Ολυμπιονίκης στην ιστιοπλοΐα Σοφία Μπεκατώρου αποκάλυψε ότι 

αξιωματούχος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας την κακοποίησε σεξουαλικά πριν από 

περισσότερα από 20 χρόνια. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που μια εξέχουσα γυναίκα έκανε 

δημοσίως αποκάλυψη για ένα τέτοιο θέμα ξεκινώντας την ελληνική εκδοχή του παγκόσμιου 

κινήματος «Me Too». Κυβερνητικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τη 

Μπεκατώρου, ενώ εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας και σημαντικά τηλεοπτικά κανάλια 

έκαναν ρεπορτάζ σχετικά με το θέμα, το οποίο γενικά αποτελούσε ταμπού για τα 

παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Ο Άρειος Πάγος ενθάρρυνε τους εισαγγελείς να 

εξετάζουν κατά προτεραιότητα αυτές τις καταγγελίες και η κυβέρνηση εγκαινίασε τον 

ιστότοπο metoogreece.gr που προτρέπει τα θύματα έμφυλης βίας να ακολουθήσουν το 

παράδειγμα της Μπεκατώρου. Ως απάντηση, άλλες γυναίκες, κυρίως από τους τομείς του 

αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και των επιχειρήσεων, μοιράστηκαν παρόμοιες εμπειρίες. Οι 

εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν έρευνες κατά των ατόμων που φέρονταν ως δράστες, 

ορισμένοι από τους οποίους ήταν γνωστοί ηθοποιοί και σκηνοθέτες.  

 

Σεξουαλική παρενόχληση:  Οι ποινές σε περίπτωση καταδίκης για σεξουαλική 

παρενόχληση φτάνουν μέχρι φυλάκιση τριών ετών, ενώ ακόμα μεγαλύτερες ποινές 

προβλέπονται για δράστες που εκμεταλλεύονται τη θέση εξουσίας που διαθέτουν ή την 

ανάγκη του θύματος για εργασία. Τον Νοέμβριο του 2020, η ΜΚΟ ActionAid ανέφερε ότι το 

85% των γυναικών στην Ελλάδα είχαν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. Η έρευνα 

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

376 γυναίκες που εργάζονταν στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης. Με βάση την 

ίδια έρευνα, μόνο 6% κατήγγειλαν επισήμως αυτά τα περιστατικά. 



Κατά τη διάρκεια του έτους, το κοινοβούλιο ψήφισε διάφορους νόμους για την 

αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης. Στις 19 Ιουνίου, το Κοινοβούλιο επικύρωσε 

με νόμο τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη Βία και την Παρενόχληση. 

Ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που απαιτούν από τους εργοδότες να διερευνούν και να 

αναφέρουν περιπτώσεις παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. 

 Αναπαραγωγικά Δικαιώματα: Δεν υπήρξαν αναφορές για υποχρεωτικές εκτρώσεις ή 

ακούσιες στειρώσεις από την πλευρά κρατικών αρχών. 

Μερικές γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης και μητέρες με νεογέννητα, ιδίως όσες 

διέμεναν στα πέντε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης των αιτούντων άσυλο στα νησιά 

του Αιγαίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, αντιμετώπισαν εμπόδια στην 

πρόσβαση σε κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη και προϊόντα υγιεινής. 

Δεν υπάρχουν νομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά εμπόδια στην πρόσβαση στα 

αντισυλληπτικά. Η πολιτεία παρείχε στα θύματα σεξουαλικής βίας πρόσβαση σε υπηρεσίες 

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. 

Διακρίσεις: Το Σύνταγμα και ο νόμος προβλέπουν το ίδιο νομικό καθεστώς και τα ίδια 

δικαιώματα για άνδρες και γυναίκες, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του οικογενειακού δικαίου 

και των νόμων σχετικά με τη θρησκεία, την προσωπική κατάσταση και την ιθαγένεια, 

καθώς και των νόμων σχετικά με την εργασία, την ιδιοκτησία, την κληροδότηση, την 

απασχόληση, την πρόσβαση στην πίστωση και την ιδιοκτησία ή τη διαχείριση 

επιχειρήσεων ή περιουσίας. Η κυβέρνηση εφάρμοσε αποτελεσματικά τη νομοθεσία που 

προωθεί την ισότητα των φύλων, παρότι σημειώθηκαν διακρίσεις, κυρίως στον ιδιωτικό 

τομέα. Εφόσον τα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχουν τη συγκατάθεσή τους με 

συμβολαιογραφική πράξη, μέλη της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης μπορούν να 

ζητήσουν την εφαρμογή της σαρίας για θέματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου. 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 



Αν και το Σύνταγμα και η νομοθεσία απαγορεύουν τις διακρίσεις εναντίον μελών 

μειονοτήτων, κάποιοι Ρομά και μέλη άλλων μειονοτικών ομάδων αντιμετώπισαν  διάκριση. 

Υπήρχαν κυβερνητικά προγράμματα για τον περιορισμότης φτώχειας, της ανεργίας και των 

κοινωνικών, φυλετικών ή εθνοτικών προκαταλήψεων, αλλά αυτά τα προγράμματα συχνά 

στερούνταν συνέπειας και αποτελεσματικότητας. 

Σύμφωνα με το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (ΔΚΠΡΒ), η πανδημία 

συνέβαλε στην αντίληψη του κοινού για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ως απειλή 

για τη δημόσια υγεία. Το 2020, το ΔΚΠΡΒ ανέφερε 74 επιθέσεις κατά μεταναστών, 

προσφύγων και αιτούντων άσυλο λόγω εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή χρώματος 

δέρματος. Οι αρχές ανέφεραν 222 περιστατικά που υποκινήθηκαν από μίσος για 

διάφορους λόγους, από τα οποία 166 συνδέονταν με την ιθαγένεια, την εθνικότητα, τη φυλή 

και το χρώμα του δέρματος, ενώ οκτώ περιστατικά είχαν ως στόχο Ρομά. 

Τοπικά μέσα ενημέρωσης και ΜΚΟ συνέχισαν να καταγγέλλουν επιθέσεις, λεκτικές και 

σωματικές, κατά μεταναστών και ατόμων που θεωρήθηκαν αλλοδαποί. Για παράδειγμα, 

στις 11 Αυγούστου, επτά Έλληνες πολίτες, σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποίησαν 

μαχαίρια και λοστούς για να χτυπήσουν, να ληστέψουν και να πυροβολήσουν 15 

Πακιστανούς μέσα στα σπίτια τους, στο χωριό Άγιος Γεώργιος της Κρήτης. Πέντε από τα 

θύματα τραυματίστηκαν σοβαρά. Η αστυνομία συνέλαβε τους φερόμενους ως δράστες, 

στους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ληστεία, πρόκληση σωματικής βλάβης, 

φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη οπλοχρησία. Οι Πακιστανοί έτυχαν επίσημης 

προστασίας ως θύματα ρατσιστικής βίας. Ο δήμαρχος του Αγίου Γεωργίου κατήγγειλε το 

περιστατικό, επισημαίνοντας ότι προκάλεσε θλίψη και φρίκη στην περιοχή. Οι φερόμενοι 

ως δράστες τελούσαν υπό προσωρινή κράτηση στο τέλος του έτους. 

Στις 30 Ιουνίου, ο Άρειος Πάγος επικύρωσε προηγούμενες αποφάσεις που απέρριψαν την 

εγγραφήτης εν Θράκη λειτουργούσας «Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης», για «λόγους εθνικής 

ασφάλειας και δημόσιας τάξης». Επίσης, πολιτειακοί αξιωματούχοι, αλλά και δικαστήρια 

απορρίπτουν συστηματικά αιτήματα Σλαβικών ομάδων να χρησιμοποιούν τον όρο 

«Μακεδόνες», με το σκεπτικό ότι δημιουργείται σύγχυση αφού περισσότεροι από δύο 



εκατομμύρια Έλληνες (εθνοτικά και γλωσσικά) πολίτες επίσης χρησιμοποιούν τον ίδιο όρο 

για να αυτοπροσδιοριστούν ως προερχόμενοι από την περιφέρεια της Μακεδονίας. 

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 ενώ κατήγγειλαν ότι υφίσταντο 

κακομεταχείριση ενόσω βρίσκονταν υπό αστυνομική κράτηση, καθώς επίσης και διακρίσεις 

στην απασχόληση, περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, και φοίτηση σε σχολεία 

αποκλειστικά για παιδιά Ρομά. 

Στις 25 Οκτωβρίου, η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν εικοσάχρονο Ρομά, μετά 

από καταδίωξη αυτοκινήτου στο Πέραμα, στη δυτική Αθήνα. Επιπλέον, ένας 

δεκαπεντάχρονος Ρομά τραυματίστηκε. Επτά αστυνομικοί συνελήφθησαν για τον θάνατο 

αυτό. Τα πρώτα ευρήματα έδειξαν ότι η αστυνομία γνώριζε ότι οι δράστες ήταν Ρομά. 

Ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων άσκησαν κριτική κατά των αστυνομικών για 

κατάχρηση εξουσίας και χρήση δυσανάλογων μέτρων. Το περιστατικό ώθησε την 

κυβέρνηση να ανακοινώσει μια σειρά νέων μέτρων αστυνόμευσης, όπως η χρήση καμερών 

τοποθετημένων στο σώμα των αστυνομικών, πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από την αστυνομία, προγράμματα εκπαίδευσης για τους 

αξιωματικούς πρώτης γραμμής διάρκειας δέκα μηνών, η ψηφιοποίηση του Κέντρου 

Επιχειρήσεων της Αστυνομίας και η προσθήκη 20 συντονιστών για τον συντονισμό 

ενεργών περιστατικών (δείτε την Ενότητα 1.γ., Βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, 

απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας). 

Η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2020 ανέφερε ότι η μη εγγραφή των Ρομά στα 

δημοτολόγια συνεχιζόταν και ότι υπήρχαν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ορισμένες 

φορές δημοτικές αρχές αρνούνταν ν να εκδώσουν πιστοποιητικά βεβαίωσης καταβολής  

δημοτικών τελών που απαιτούντο προκειμένου Ρομά να αγοράσουν ακίνητα. Υπήρξαν 

αναφορές ότι, σε μερικές περιπτώσεις, οι αρχές αρνήθηκαν να εγγράψουν ως πολίτες 

Ρομά που γεννήθηκαν στη χώρα από μη εγγεγραμμένους γονείς. Ο Συνήγορος του Πολίτη 



δήλωσε ότι οι Ρομά συχνά δεν διέθεταν τα αναγκαία έγγραφα προκειμένου να πληρούν τις 

απαιτήσεις επιλεξιμότητας. 

Στις 22 Απριλίου, εκδόθηκε υπουργική απόφαση, την οποία βουλευτές της αντιπολίτευσης 

επέκριναν επειδή, κατά την άποψή τους, θέτει υπερβολικά αυστηρά κριτήρια όσον αφορά 

το εισόδημα, την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής ιστορίας και 

πολιτισμού και τη διάρκεια διαμονής για την απόκτηση ιθαγένειας με πολιτογράφηση. 

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. Τον Φεβρουάριο του 2020, 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. 

 

Εκπαίδευση:  Η εκπαίδευση είναι δωρεάν, υποχρεωτική και καθολική μέχρι και το επίπεδο 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, παιδιά αιτούντων άσυλο, τα οποία διαμένουν 

ως επί το πλείστον σε ΚΥΤ, δεν είχαν κατά κανόνα πρόσβαση στην τυπική εκπαίδευση και 

μόνο μερική πρόσβαση σε ανεπίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι τοπικοί 

αξιωματούχοι συχνά απέκλειαν μαθητές Ρομά από τα σχολεία ή τους έστελναν σε σχολεία 

μόνο για Ρομά. Ορισμένα μέλη της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης 

παραπονέθηκαν ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης στα μειονοτικά σχολεία ήταν κατώτερη 

των άλλων, αλλά και γιατί  δεν υπήρχαν δίγλωσσα (ελληνικά-τουρκικά) γυμνάσια και 

λύκεια. 

 

Κακοποίηση παιδιών:  Ο νόμος απαγορεύει τη σωματική τιμωρία και την κακοποίηση 

παιδιών, αλλά η επιβολή του νόμου ήταν σε γενικές γραμμές αναποτελεσματική, ιδίως κατά 



τη διάρκεια των περιόδων περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού. Η βία κατά των παιδιών, ιδιαιτέρως των παιδιών μεταναστών, προσφύγων, 

άστεγων και των παιδιών Ρομά, εξακολούθησε να συνιστά πρόβλημα. Από τον Ιανουάριο 

έως τον Ιούνιο, η ΜΚΟ «Χαμόγελο του Παιδιού» ανέφερε αύξηση 82% στον αριθμό των 

κλήσεων σχετικά με κακοποιημένα παιδιά που έχουν ανάγκη από ψυχολογική υποστήριξη. 

Η κυβέρνηση εφάρμοσε προγράμματα πρόληψης, θεραπείας και φροντίδας από ανάδοχες 

οικογένειες ή παραμονής σε ειδικούς ξενώνες για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά. 

Τα δημόσια ιδρύματα ήταν υποστελεχωμένα και οι ΜΚΟ ανέφεραν ότι δεν υπήρχε αρκετός 

χώρος για την κάλυψη όλων των αναγκών. 

Γάμοι παιδιών, πρώιμοι  και υποχρεωτικοί́ γάμοι:  Η νόμιμη ηλικία γάμου είναι τα 18 

έτη, ενώ  ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών μπορούν να παντρευτούν με άδεια δικαστηρίου. 

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 

παντρεύονται σε ηλικία από 15 έως 20 ετών. 

 

Σεξουαλική Εκμετάλλευση Παιδιών:  Η νόμιμη ηλικία συναίνεσης είναι τα 15 έτη. 

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

επισύρουν ποινική δίωξη. Ο νόμος απαγορεύει τη σεξουαλική εκμετάλλευση για 

εμπορικούς σκοπούς, την πώληση, την αθέμιτη προσέγγιση, την προσφορά ή την 

προμήθεια παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση και πρακτικές που σχετίζονται με την 

παιδική πορνογραφία. Γενικά, οι αρχές εφάρμοσαν τη νομοθεσία. Στις 9 Φεβρουαρίου, οι 

αρχές ανέφεραν ότι το 2020 επιλήφθηκαν 300 περιπτώσεων παιδικής πορνογραφίας και 

σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Υπήρξαν αναφορές στα μέσα ενημέρωσης για 

συλλήψεις που σχετίζονται με παιδική πορνογραφία και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων 

από στενούς συγγενείς. 

Εκτοπισμένα Παιδιά: Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, στις 31 Δεκεμβρίου διέμεναν στη χώρα 2.225 ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες 

και μετανάστες και παιδιά χωρισμένα από την οικογένειά τους. Εντόπιες ΜΚΟ ανέφεραν 



περιπτώσεις ανηλίκων που ζούσαν σε μη ασφαλή καταλύματα χωρίς να έχουν καταγραφεί 

σωστά, δεν είχαν επιτρόπους και ήταν ευάλωτοι στην εργασιακή και σεξουαλική 

εκμετάλλευση. Η κυβέρνηση συνέχισε τις προσπάθειες για μείωση του αριθμού τους, 

μεταξύ άλλων με τη μετεγκατάστασή τους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Τον Απρίλιο, η ΜΚΟ 

ΜΕΤΑδραση ίδρυσε το πρώτο υπνωτήριο της χώρας για άστεγους ανηλίκους. Κατά τη 

διάρκεια του έτους, η αστυνομία σταμάτησε την πρακτική της κράτησης ανηλίκων σε κέντρα 

κράτησης. Υπήρξαν αναφορές για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων σε ξενώνες 

μεταναστών. 

 

Παιδιά φιλοξενούμενα σε ιδρύματα:  Mέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι, στις 23 

Δεκεμβρίου, η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε έρευνα σχετικά με 

καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης πέντε αγοριών ηλικίας από επτά έως έντεκα ετών σε 

ορφανοτροφείο στην Αθήνα. Οι εργαζόμενες στο ορφανοτροφείο φέρονται να εξανάγκαζαν 

παιδιά να επιδίδονται σε σεξουαλικές πράξεις, τις οποίες μαγνητοσκοπούσαν. Η 

Μιχαηλίδου δήλωσε ότι οι αρχές απομάκρυναν τα παιδιά από το ίδρυμα, ανέστειλαν την 

κρατική χρηματοδότηση του ορφανοτροφείου και παρέπεμψαν το θέμα για πιθανή δίωξη. Η 

Υφυπουργός πρόσθεσε ότι το διοικητικό συμβούλιο του ορφανοτροφείου δεν ενήργησε 

έπειτα από καταγγελία για κακοποίηση που είχε λάβει τρεις μήνες νωρίτερα. 

 

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.html. 

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων της Εβραϊκής κοινότητας, 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) 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html


εξακολούθησαν να προκαλούν προβληματισμό. Υπήρξαν τουλάχιστον τρία περιστατικά 

βανδαλισμού, μεταξύ άλλων με γκράφιτι. 

Το ΚΙΣ συνέχισε να εκφράζει την ανησυχία του για πολιτικά σκίτσα και εικόνες που 

χρησιμοποιούν εβραϊκά ιερά σύμβολα και κάνουν συγκρίσεις με το Ολοκαύτωμα. Στις 18 

Ιανουαρίου, το ΚΙΣ εξέδωσε δήλωση διαμαρτυρίας για ένα σκίτσο της πύλης του 

στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς σε μια πολιτική γελοιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε ως αντίδραση σε νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

χαρακτηρίζοντάς το ως «άθλια και χυδαία εργαλειοποίηση του Ολοκαυτώματος για την 

εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων». Στις 9 Μαρτίου, το ΚΙΣ εξέδωσε δήλωση 

καταγγέλλοντας την αρθρογράφο Έλενα Ακρίτα για τον παραλληλισμό της ζωής στο 

στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς με τη ζωή στη σύγχρονη Ελλάδα εξαιτίας των 

περιορισμών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Το ΚΙΣ δήλωσε ότι οι Έλληνες Εβραίοι 

«δεν θα σταματήσουν ποτέ να καταγγέλλουν κάθε προσπάθεια ευτελισμού και 

εργαλειοποίησης του Ολοκαυτώματος που οδηγεί στη λήθη και στην παραποίηση της 

ιστορίας». 

Οι αναφορές για αντισημιτικά επεισόδια βανδαλισμού περιλάμβαναν ζημιές σε τοιχογραφία 

προς τιμήν των θυμάτων του Ολοκαυτώματος στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό 

Θεσσαλονίκης και βεβήλωση τάφων στο Εβραϊκό νεκροταφείο Ιωαννίνων στην Ήπειρο. 

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  

Τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, τις 

υπηρεσίες υγείας, τα δημόσια κτίρια ή τα μέσα μεταφοράς σε ισότιμη βάση με άλλα άτομα, 

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


παρόλο που η νομοθεσία απαγορεύει τις διακρίσεις σε βάρος τους. Η κυβερνητική 

πληροφόρηση και επικοινωνία δεν παρέχεται πάντοτε σε προσβάσιμη μορφή. Η 

κυβέρνηση δεν εφάρμοσε αποτελεσματικά ή με συνέπεια τις διατάξεις περί απαγόρευσης 

των διακρίσεων, σύμφωνα με ΜΚΟ και οργανώσεις για τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία. 

Τα περισσότερα παιδιά με αναπηρία είχαν την επιλογή να φοιτήσουν σε συμβατικά ή σε 

ειδικά σχολεία για συγκεκριμένες αναπηρίες μέχρι και το επίπεδο της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων για τους κωφούς. 

Η πρόσβαση σε δημόσια κτήρια, μέσα μεταφοράς και δημόσιους χώρους για άτομα με 

αναπηρία συνέχισε να είναι κακή, μολονότι η πρόσβαση αυτή προβλέπεται από τη 

νομοθεσία. Η προσβασιμότητα σε κτήρια, οι ειδικές ράμπες στα πεζοδρόμια και τα 

προσβάσιμα οχήματα μαζικής μεταφοράς ήταν οι σοβαρότερες ελλείψεις. Οι ράμπες στους 

δρόμους συχνά ήταν πολύ απότομες ή ανώμαλες, ενώ οι ράμπες στα μέσα μαζικής 

μεταφοράς συχνά ήταν εκτός λειτουργίας. 

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ HIV ΚΑΙ ΤΟΥ AIDS  

Αν και η νομοθεσία απαγορεύει τις διακρίσεις που αφορούν την απασχόληση οροθετικών 

ατόμων, οι κοινωνικές διακρίσεις σε βάρος ατόμων με HIV/AIDS συνέχισαν να αποτελούν 

πρόβλημα. Τα άτομα με HIV ή 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 σύμφωνα με αυτή τη διάταξη. 

Στις 13 Μαΐου, βουλευτές της μείζονος αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική κατά της απόφασης 

του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας να επιτρέψει τη μετάθεση σε μη συναφή 

διοικητική θέση του μοναδικού γυναικολόγου-μαιευτήρα που εργαζόταν σε δημόσιο 

νοσοκομείο με εμπειρία στη θεραπεία εγκύων που είχουν προσβληθεί από τον ιό HIV. Οι 

35 βουλευτές υποστήριξαν ότι η μετάθεση στην ουσία κατάργησε τη μόνη διαθέσιμη 



μονάδα σε όλη τη χώρα που ήταν αφιερωμένη στις γεννήσεις υγιών βρεφών από 

οροθετικές μητέρες. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΙΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ  

Ο νόμος απαγορεύει τις διακρίσεις σε βάρος λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφισεξουαλικών, 

διεμφυλικών και μεσόφυλων ατόμων (ΛΟΑΔΜ) κατά την αναζήτηση στέγης, απασχόλησης, 

και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών όπως η εκπαίδευση και η φροντίδα υγείας. Η 

κυβέρνηση εφάρμοσε νόμους κατά των διακρίσεων, συμπεριλαμβάνοντας και τη νομοθεσία 

που αναγνωρίζει τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου ανάμεσα στα 

επιβαρυντικά στοιχεία σε εγκλήματα μίσους. Οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την 

καταπολέμηση των φυλετικών εγκλημάτων και των εγκλημάτων μίσους περιλαμβάνουν στη 

δικαιοδοσία τους τη δίωξη εγκλημάτων που στοχοποιούν άτομα ΛΟΑΔΜ λόγω του 

σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου. 

Οι κοινωνικές διακρίσεις και η παρενόχληση σε βάρος ατόμων ΛΟΑΔΜ, 

συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των μεταναστών ΛΟΑΔΜ, παρέμειναν πηγή 

ανησυχίας. Αναφέρθηκαν ορισμένα βίαια επεισόδια σε βάρος ατόμων ΛΟΑΔΜ. Μέλη της 

κοινότητας των ΛΟΑΔΜ δήλωσαν ότι εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 

δυσκολίες και ενδοοικογενειακή κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια των ολικών 

απαγορευτικών της πανδημίας του κορωνοϊού, επειδή αναγκάζονταν να περνούν μεγάλες 

περιόδους στο σπίτι με οικογένειες που δεν αποδέχονταν πάντα την ταυτότητα φύλου τους. 

Το 2020, το ΔΚΠΡΒ κατέγραψε 14 επιθέσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και 12 

λόγω ταυτότητας φύλου, ενώ 4 επιθέσεις οφείλονταν σε περισσότερους λόγους. Οι 

επιθέσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού περιλάμβαναν λεκτική και σωματική βία. Σε 

τρεις περιπτώσεις, τα θύματα ήταν ανήλικοι. Δύο από τα θύματα στοχοποιήθηκαν για 

δεύτερη φορά. Οι επιθέσεις λόγω ταυτότητας φύλου περιλάμβαναν λεκτικές προσβολές ή 

απειλές και παρενόχληση, και, σε κάποιες περιπτώσεις, βία. Το ΔΚΠΡΒ δήλωσε ότι οι 

επιθέσεις ήταν απρόκλητες και βασίζονταν αποκλειστικά στην εξωτερική εμφάνιση και τα 



χαρακτηριστικά των θυμάτων. Το ΔΚΠΡΒ υπογράμμισε επίσης τον αυξανόμενο αριθμό 

επιθέσεων κυβερνοεκφοβισμού κατά ΛΟΑΔΜ μαθητών λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού και της μετάβασης από τις τάξεις με αυτοπρόσωπη παρουσία σε εικονικές 

τάξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν στο ΔΚΠΡΒ, το 2020 η αστυνομία 

κατέγραψε 24 περιστατικά σχετικά με τον γενετήσιο προσανατολισμό και οκτώ σχετικά με 

την ταυτότητα φύλου. 

Στις 27 Ιουνίου, μέσα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη ανέφεραν ότι ένας πρόσφυγας, μέλος 

της τοπικής κοινότητας ΛΟΑΔΜ, νοσηλεύτηκε έπειτα από σωματική επίθεση που δέχθηκαν 

ο ίδιος και φίλοι του από ομάδα περίπου δέκα ατόμων στο εσωτερικό της 

πανεπιστημιούπολης. Οι δράστες έκαναν ομοφοβικά και ρατσιστικά σχόλια και τους 

χτύπησαν με μπουκάλια, γροθιές και κλωτσιές. 

Τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΔΜ συνέχισαν να υποστηρίζουν το δικαίωμα τεκνοθεσίας από 

ομόφυλα ζευγάρια και τη νομική αναγνώριση των παιδιών που γεννιούνται και μεγαλώνουν 

σε ομόφυλες οικογένειες. Στις 28 Ιουνίου, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) 

χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης να συμπεριλάβει τα διεμφυλικά άτομα ως ευάλωτα 

και επιλέξιμα για επιδοτήσεις απασχόλησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στις 16 

Μαρτίου, το ΣΥΔ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία άσκησε κριτική στην αστυνομία και το 

γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας για την απαγόρευση εισόδου διεμφυλικών ατόμων στις 

αστυνομικές ακαδημίες και τις ένοπλες δυνάμεις. Άγαμα διεμφυλικά άτομα μεγαλύτερα των 

15 ετών μπορούν να επικαιροποιήσουν τα έγγραφά 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 πάντα 

με την απαραίτητη μυστικότητα ώστε να προστατεύεται η αξιοπρέπεια του αιτούντος. 

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. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την επίσημη σύσταση συνδικαλιστικής οργάνωσης 

απαιτούνται τουλάχιστον 20 ιδρυτικά μέλη. Γενικά, η νομοθεσία προστατεύει το δικαίωμα 

των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η νομοθεσία απαγορεύει τις διακρίσεις κατά των 

εργατικών σωματείων και απαιτεί την επαναπρόσληψη εργαζομένων που εκδιώχθηκαν 

λόγω συνδικαλιστικής δράσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, απαγορεύεται επίσης να 

προσλαμβάνονται απεργοσπάστες κατά τη διάρκεια νόμιμης απεργίας και ανταπεργίας. 

Βάσει του νόμου, οι επιχειρησιακές συμβάσεις υπερισχύουν των κλαδικών συλλογικών 

συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα, αλλά, σε κάθε περίπτωση, οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές 

και οι μισθοί πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να υπολείπονται του νόμιμου κατώτατου 

μισθού. 

Μόνο εργατικά σωματεία μπορούν να κηρύξουν απεργίες. Κάθε σχετική απόφαση πρέπει 

να λαμβάνεται από τουλάχιστον το 50% των ενεργών εγγεγραμμένων μελών της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης. Στις 19 Ιουνίου, ψηφίστηκε νόμος που προβλέπει ότι τα 

συνδικάτα μπορούν να συγκαλούν συνεδριάσεις δια ζώσης, ψηφιακά ή και τα δύο. Με ισχύ 

από την 1η Ιανουαρίου 2022, ο νόμος ορίζει ότι δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση για 

απεργία αν τα μέλη συνδικαλιστικής οργάνωσης δεν διαθέτουν τα μέσα για να συμμετέχουν 

ψηφιακά στη συζήτηση και την ψηφοφορία. 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 προκαλεί στον εργοδότη. 

Υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στις απεργίες. Νόμοι που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούνιο 

θέσπισαν υποχρέωση γνωστοποίησης πριν από τέσσερις ημέρες για τους εργαζομένους 

στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των μεταφορών και πριν από 24 ώρες για 

τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Η νομοθεσία επιβάλλει ελάχιστα επίπεδα 

προσωπικού κατά τη διάρκεια απεργιών που επηρεάζουν κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες, 

όπως τα νοσοκομεία, οι μαζικές μεταφορές και η αποκομιδή απορριμμάτων. Ο νόμος ορίζει 

τα ελάχιστα επίπεδα προσωπικού ως το ένα τρίτο του προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να 

παρέχεται στον εργοδότη πριν από την έναρξη της απεργίας. Η υποχρέωση για 

προσωπικό ασφάλειας ισχύει τόσο για τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα 

με τον νόμο, η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει απεργία «υποχρεούται να 

προστατεύει το δικαίωμα των εργαζομένων, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην απεργία, ώστε 

να προσέρχονται και να αποχωρούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα από την εργασία τους και 

χωρίς την άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας. Αν παραβιαστεί ο όρος αυτός, η 

απεργία μπορεί να διακοπεί». 

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 της νομοθεσίας για τις 

συλλογικές διαπραγματεύσεις ήταν ανάλογες με εκείνες που προβλέπουν άλλοι νόμοι 



σχετικοί με τα πολιτικά δικαιώματα. Τα δικαστήρια μπορούν να κηρύξουν μια απεργία 

παράνομη για λόγους όπως η μη τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών έγκρισης ή η μη 

εξασφάλιση του ελάχιστου αριθμού εργαζομένων, η ανεπαρκής προειδοποίηση για την 

απεργία ή η υποβολή πρόσθετων αιτημάτων κατά τη διάρκεια της απεργίας. Γενικά, οι 

διοικητικές και οι δικαστικές διαδικασίες επίλυσης εργασιακών προβλημάτων 

χαρακτηρίζονται από παρατεταμένες καθυστερήσεις και προσφυγές. 

Δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις διακρίσεων σε βάρος εργατικών σωματείων. Συνδικαλιστές 

διαμαρτυρήθηκαν για τον νόμο που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιουνίου, υποστηρίζοντας ότι 

αποδυνάμωσε το δικαίωμα στην απεργία και εκφράζοντας ανησυχίες για το γεγονός ότι η 

απαίτηση προσωπικού ασφαλείας ήταν υπερβολικά υψηλή. 

Στις 14 Δεκεμβρίου, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ομοσπονδία 

Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος, το Εργατικό Κέντρο Αθηνών και το 

Σωματείο Εργαζομένων ACS/Ταχυδρομικές Υπηρεσίες άσκησαν προσφυγή κατά του 

νόμου της 19ης Ιουνίου σύμφωνα με τον οποίο τα συνδικάτα εργαζομένων και εργοδοτών 

πρέπει να είναι εγγεγραμμένα σε εθνικό μητρώο. Σε διαφορετική περίπτωση, 

αντιμετωπίζουν κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της χρηματοδότησης. 

Στην προσφυγή, η οποία κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ανώτατο διοικητικό 

δικαστήριο), αναφέρεται ότι ο νόμος αντιβαίνει στο Σύνταγμα και στον ευρωπαϊκό Γενικό 

Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, ο οποίος απαγορεύει την άσκοπη καταχώριση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχεία. 

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 

αναφορέςς για καταναγκαστική εργασία μεταναστών, κυρίως στον αγροτικό τομέα. Η 



καταναγκαστική επαιτεία παρατηρήθηκε κυρίως, αν και μειωμένη λόγω της πανδημίας και 

των περιορισμών κυκλοφορίας, σε μητροπολιτικές περιοχές και πολυσύχναστα νησιά, με 

επίκεντρο σταθμούς του μετρό με έντονη κίνηση, πλατείες και τόπους συνάντησης. Η 

κυβέρνηση δεν εφάρμοσε πάντα αποτελεσματικά τη νομοθεσία σχετικά με την 

καταναγκαστική εργασία. Οι ποινές για παραβάσεις ήταν ανάλογες με αυτές που 

προβλέπονται για άλλα σοβαρά αδικήματα, όπως η απαγωγή, αλλά τα θύματα σπάνια 

κατήγγειλαν παραβάσεις. 

Στις 12 Μαρτίου, ψηφίστηκε τροποποίηση της νομοθεσίας που επιτρέπει σε εργοδότες να 

καλούν αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών για εποχιακή γεωργική εργασία. Τα αιτήματα 

υποβάλλονταν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αυξάνοντας τη διαφάνεια, τη συλλογή 

δεδομένων και τις στοχευμένες επιθεωρήσεις. Ο νόμος ορίζει ότι οι εργάτες γης που 

προσκαλούνται δεν θα πρέπει να είναι άνω των 60 ετών, θα πρέπει να έχουν σύμβαση 

τουλάχιστον 30 ημερών, η οποία θα μπορεί να παρατείνεται έως και 90 ημέρες, θα πρέπει 

να εργάζονται σε καθορισμένους χώρους και θα πρέπει να τους παρέχεται κατάλληλη 

στέγαση. Αν ο εργοδότης τούς χρεώνει για τη στέγασή τους, το μίσθωμα θα πρέπει να είναι 

εύλογο, σύμφωνο με τους μισθούς των εργατών, να βασίζεται σε μισθωτήριο συμφωνητικό 

ή άλλο έγκυρο έγγραφο και να μην εκπίπτει αυτόματα από τους μισθούς τους. 

Εναλλακτικά, ο εργοδότης υποχρεούται να αποδείξει ότι οι εργαζόμενοι έχουν κατάλληλο 

τόπο διαμονής με δικά τους μέσα. 

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 περισσότερες από τις πιο επαχθείς μορφές παιδικής εργασίας. 

Προεδρικό Διάταγμα επιτρέπει σε παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών να απασχολούνται 

σε επικίνδυνες εργασίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως π.χ. όταν απαιτείται στο 

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


πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισής 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, ακτινοβολία και παρόμοιους κινδύνους. Το κατώτατο όριο ηλικίας 

για απασχόληση, μεταξύ άλλων και στον βιομηχανικό τομέα είναι τα 15 έτη, με υψηλότερα 

όρια για ορισμένες δραστηριότητες. Το κατώτατο όριο ηλικίας δεν ισχύει για την 

περιστασιακή και βραχείας διάρκειας ελαφρά εργασία σε οικογενειακές γεωργικές, 

δασοκομικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητες αυτές 

εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με έγκριση των υπηρεσιών Επιθεώρησης 

Εργασίας, παιδιά ηλικίας άνω των τριών ετών επιτρέπεται να εργάζονται σε πολιτιστικές και 

συναφείς δραστηριότητες υπό συνθήκες που τα προστατεύουν από επιπτώσεις στην υγεία 

τους (φυσική και ψυχική). 

Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι υπεύθυνη για την επιβολή της νομοθεσίας για την παιδική 

εργασία, με ποινές που κυμαίνονται από πρόστιμα έως φυλάκιση. Η κυβέρνηση δεν 

εφάρμοσε πάντα αποτελεσματικά τη νομοθεσία σχετικά με την παιδική εργασία. Οι ποινές 

για παραβάσεις ήταν ανάλογες με αυτές που προβλέπονται για άλλα σοβαρά εγκλήματα, 

όπως η απαγωγή. 

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. Η κυβέρνηση και ΜΚΟ 

ανέφεραν ότι οι περισσότεροι δράστες ήταν γηγενείς Ρομά ή Βούλγαροι, Ρουμάνοι ή 

Αλβανοί Ρομά. Η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα λιγότερα παιδιά του δρόμου να 

«εργάζονται» κατά τη διάρκεια των περιόδων περιορισμού της κυκλοφορίας. Στις 9 Ιουνίου, 

η ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ ανέφερε ότι 137 παιδιά εργάζονταν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης το 

2020 και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 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 εφάρμοσε πάντα αποτελεσματικά το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι 

ποινές για παραβάσεις ήταν ανάλογες με αυτές που προβλέπουν άλλοι νόμοι σχετικά με 

την άρνηση των πολιτικών δικαιωμάτων, όπως η παρέμβαση στις εκλογές. Σύμφωνα με 

αναφορές του Συνηγόρου του Πολίτη και οργανώσεων όπως η Εθνική Συνομοσπονδία 

Ατόμων με Αναπηρία στην Ελλάδα και το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, υπήρξαν 

διακρίσεις όσον αφορά την απασχόληση και την εργασία λόγω φυλής, φύλου 

(συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης), αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου 

προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. 

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. Οι γυναίκες που υιοθετούν παιδιά δικαιούνται την 

ίδια άδεια και τις ίδιες παροχές. Στην έκθεσή του για το 2020 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, 

που μερικές φορές οδηγεί ακόμα και στην απόλυση. Σύμφωνα με τον Συνήγορο του 

Πολίτη, έγκυοι και μητέρες νεογέννητων παιδιών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα 

εξακολουθήσαν να κινδυνεύουν με απόλυση ή υποβιβασμό μετά την επιστροφή τους στην 

εργασία. Γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι συνέχισαν να καταγγέλλουν περιπτώσεις 

σεξουαλικής παρενόχλησης και σεξιστικής συμπεριφοράς από άνδρες συναδέλφους τους. 

Υπήρξαν επίσης αναφορές στις οποίες γίνεται λόγος για έμμεσες διακρίσεις σε βάρος 

γυναικών που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στις ένοπλες 

δυνάμεις λόγω απαιτήσεων όπως το ελάχιστο ύψος ή το ελάχιστο επίπεδο επαγγελματικής 



πείρας. Μελέτη της ΜΚΟ ActionAid που κυκλοφόρησε στο 2020 έδειξε ότι το 85% των 

1.300 γυναικών που ερωτήθηκαν απάντησε ότι είχαν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση 

(δείτε επίσης την Ενότητα 6, Διακρίσεις και Κακοποίηση λόγω Κοινωνικής Θέσης). Επίσης, 

ο Συνήγορος του Πολίτη ανέφερε περιπτώσεις παρεμβάσεων σε εργοδότες του δημόσιου ή 

ιδιωτικού τομέα με σκοπό την υποστήριξη εργαζομένων που αντιμετώπιζαν διακρίσεις 

λόγω αναπηρίας και ηλικίας. Ο Συνήγορος του Πολίτη ανέφερε ότι περιπτώσεις αυθαίρετου 

καθορισμού ορίων ηλικίας σε ανοικτές προσκλήσεις για υποψήφιο προσωπικό στην 

Τράπεζα της Ελλάδος και στην Εθνική Σχολή Δικαστών οδήγησαν στην παρέμβασή του. Ο 

Συνήγορος του Πολίτη ανέφερε επίσης μια επιτυχή παρέμβαση, με την οποία απέτρεψε 

ιδιωτική εταιρεία από το να υποχρεώσει τους υποψήφιους για μια θέση εργασίας να 

συμπεριλάβουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους στο έντυπο της αίτησης. 

Ε. ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Νομοθεσία  σχετικά με τους μισθούς και τις ώρες εργασίας: 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. Στις 26 

Ιουλίου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της να αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 

2%, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022. 

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, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις οκτώ ώρες. Η νομοθεσία 

σχετικά με την υπερωριακή εργασία απαιτεί την καταβολή πρόσθετης αμοιβής και οι 

εργοδότες πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων προς έγκριση. Η πρόσθετη αμοιβή κυμαίνεται από 20% μέχρι 100% 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. Οι πρώτες πέντε 

ώρες εργασίας μετά το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των 40 ωρών δεν θεωρούνται  

υπερωρίες. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να 



πληρώσουν επιπλέον 20% του ωρομισθίου. Η νομοθεσία ορίζει επίσης ότι για κάθε ώρα 

παράνομης υπερωριακής εργασίας, ο εργοδότης καταβάλλει επιπλέον 120% του 

ημερομισθίου. 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. Τον Ιούνιο, 

το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θεσμοθέτησε την ψηφιακή κάρτα 

εργασίας που επιτρέπει στις αρχές να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την έναρξη 

και τη λήξη της εργασίας. Ο ίδιος νόμος προβλέπει πρόστιμα για τους παραβάτες 

εργοδότες ύψους 10,500 ευρώ (12.100 δολαρίων) ανά εργαζόμενο για κάθε μη εφαρμογή 

του μέτρου και αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση υποτροπής. 

Η κυβέρνηση εισήγαγε επίσης τροποποιήσεις του νόμου για την τηλεργασία τόσο στον 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των 

εργαζομένων στην αποσύνδεση, και την ειδική άδεια για γονείς και φροντιστές (δείτε, 

επίσης, την Ενότητα 6, Γυναίκες). 

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εργατικής νομοθεσίας, η Επιθεώρηση Εργασίας 

μετατράπηκε σε ανεξάρτητη αρχή χωρίς εποπτεία από υπουργεία, συμπεριλαμβανομένου 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι 

αρμόδια για την εφαρμογή όλων των εργασιακών νόμων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με τους μισθούς και τις ώρες εργασίας, καθώς και για τη διατήρηση των 

εξουσιών και των αρμοδιοτήτων της. Ο αριθμός των επιθεωρητών αυξήθηκε, αλλά τα 

μέτρα περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού περιόρισαν την ικανότητά τους να 

διενεργούν φυσικούς ελέγχους για να επιβάλλουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Οι 

επιθεωρητές έχουν την εξουσία να κάνουν απροειδοποίητες επιθεωρήσεις και να 

επιβάλλουν κυρώσεις. 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, όπως η απάτη. 



Τα σωματεία και τα μέσα ενημέρωσης κατήγγειλαν κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις επειδή 

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. Στις 13 Σεπτεμβρίου, δικαστήριο στα Χανιά της Κρήτης καταδίκασε 

εργοδότη σε φυλάκιση 40 μηνών επειδή απείλησε τους υπαλλήλους του με απόλυση ή 

απομάκρυνση αν δεν επέστρεφαν, σε μετρητά, μέρος του μισθού 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 και ενώ λάμβαναν επιδόματα από το κράτος αντί για τους μισθούς που 

κατέβαλαν οι εργοδότες. Κάποιοι υπάλληλοι ήταν εγγεγραμμένοι επισήμως ως εργαζόμενοι 

μερικής απασχόλησης αλλά εργάζονταν παραπάνω ώρες χωρίς να αμοίβονται. 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. 

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία: Η νομοθεσία προβλέπει ελάχιστα επιτρεπτά όρια 

υγείας και ασφάλειας στην εργασία στους βασικούς κλάδους, 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 επιχειρηματίες 

που επανειλημμένως παραβίαζουν τη νομοθεσία για τους αδήλωτους εργαζομένους ή τα 

πρότυπα ασφαλείας κινδυνεύουν με επιβολή προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της 

επιχείρησής τους. Βάσει της ίδιας νομοθεσίας, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να 

δηλώσουν εκ των προτέρων και να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά την υπερωριακή εργασία 

των εργαζομένων τους ή τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας τους. 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. 



Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι επίσης υπεύθυνη για όλα τα θέματα που αφορούν στην 

υγεία και ασφάλεια στην εργασία σε όλη τη χώρα. Η Επιθεώρηση Εργασίας 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 Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Επιθεώρησης 

Μεταλλείων και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής).  Ειδικοί στα 

εργασιακά θέματα χαρακτήρισαν ικανοποιητικούς τους νόμους για την υγεία και την 

ασφάλεια στην εργασία, αλλά δήλωσαν ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας από την 

Επιθεώρηση Εργασίας ήταν ανεπαρκής. Η κυβέρνηση δεν επέβαλε αποτελεσματικά τη 

νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Οι ποινές σε περίπτωση καταδίκης 

για παραβάσεις ήταν ανάλογες με αυτές που προβλέπονται για παρόμοια αδικήματα. 

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 επανέλαβαν τη θέση τους  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. 

Τα ΜΜΕ ανέφεραν ότι τουλάχιστον 13 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν λόγω εργατικών 

ατυχημάτων. Έξι από τους θανάτους αποδίδονται σε ηλεκτροπληξία. Μέσα επικοινωνίας 

ανέφεραν επίσης τουλάχιστον 11 τραυματισμούς εργαζομένων κατά τη διάρκεια του έτους. 

Στις 25 Οκτωβρίου, ένας άνδρας σκοτώθηκε στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων 

του λιμανιού του Πειραιά, όταν χτυπήθηκε από γερανογέφυρα. Αρκετά μέσα ενημέρωσης 

ανέφεραν ότι το ατύχημα συνέβη μετά το τέλος της βάρδιας εργασίας, όταν ο εργαζόμενος 

επέστρεψε για να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα. Η τοπική συνδικαλιστική 

οργάνωση λιμενεργατών και ναυτικών ισχυρίστηκε ότι το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια 

των ωρών εργασίας, κατηγορώντας τον εργοδότη για κενά στους κανόνες και τις 

διαδικασίες ασφάλειας των εργαζομένων. Το θανατηφόρο ατύχημα προκάλεσε δημόσια 

αντίδραση και μια σειρά από απεργίες, τις οποίες κήρυξαν οι συνάδελφοι του θύματος. Στις 



17 Ιουνίου, ο Άρειος Πάγος επιδίκασε αποζημίωση ύψους 300.000 ευρώ (345.000 

δολαρίων) στα μέλη της οικογένειας ενός εργαζομένου που σκοτώθηκε κατά την 

κατεδάφιση μιας στέγης. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο εργοδότης δεν ενημέρωσε το 

θύμα σχετικά με τις εργασίες που προηγήθηκαν της κατεδάφισης και δεν του παρείχε 

κατάλληλη μέσα προστασίας που θα είχαν σώσει τη ζωή του θύματος. 

Άτυπη οικονομία:  Η άτυπη οικονομία αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του συνόλου της 

οικονομίας. Οι ατύπως εργαζόμενοι δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία και τις 

επιθεωρήσεις σχετικά με τις αποδοχές, το ωράριο και την ασφάλεια και την υγεία στην 

εργασία. 
 


