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ΠΡΌΛΟΓΟΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας (European
Commission against Racism and Intolerance-ECRI) εγκαθιδρύθηκε από το Συµβούλιο
της Ευρώπης. Αποτελεί ανεξάρτητο όργανο επιτήρησης στο πεδίο των δικαιωµάτων
του ανθρώπου που ειδικεύεται σε ζητήµατα σχετικά µε τον ρατσισµό και την
µισαλλοδοξία. Απαρτίζεται από ανεξάρτητα και αµερόληπτα µέλη, που διορίζονται µε
γνώµονα το ηθικό τους κύρος και την εγνωσµένη τους εµπειρογνωµοσύνη στην
αντιµετώπιση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού και της
µισαλλοδοξίας.
Στα πλαίσια των θεσµοθετηµένων δραστηριοτήτων της, η ECRI διενεργεί εργασία
επιτήρησης ανά χώρα, που αναλύει την κατάσταση σε καθένα από τα κράτη µέλη όσον
αφορά τον ρατσισµό και τη µισαλλοδοξία και καταρτίζει υποδείξεις και προτάσεις για
την αντιµετώπιση των προβληµάτων που εντοπίζονται.
Η επιτήρηση της ECRI ανά χώρα αφορά όλα τα κράτη µέλη του Συµβουλίου της
Ευρώπης σε ισότιµη βάση. Η εργασία διεκπεραιώνεται σε κύκλους διαρκείας πέντε
ετών, καλύπτοντας εννέα µε δέκα χώρες κάθε χρόνο. Οι εκθέσεις του πρώτου κύκλου
ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 1998, εκείνες του δευτέρου κύκλου στα τέλη του 2002 και
εκείνες του τρίτου κύκλου στα τέλη του 2007. Η εργασία πάνω στον τέταρτο κύκλο
εκθέσεων ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008.
Η µεθοδολογία εργασίας για την σύνταξη των εκθέσεων περιλαµβάνει την ανάλυση
εγγράφων, τεκµηρίων και µαρτυριών, µια επίσκεψη επαφής στην εκάστοτε χώρα που
αποτελεί το αντικείµενο της έκθεσης, και έπειτα έναν εµπιστευτικό διάλογο που
διεξάγεται µε τις αρχές του εν λόγω κράτους.
Οι εκθέσεις της ECRI δεν είναι αποτέλεσµα ερευνών ή µαρτυριών. Αποτελούν
αναλύσεις ικανού όγκου πληροφοριών που συλλέγονται από µια ευρεία ποικιλία
πηγών. Η µελέτη της τεκµηρίωσης στηρίζεται σε σηµαντικό αριθµό εθνικών αλλά και
διεθνών γραπτών πηγών. Η επί τόπου επίσκεψη παρέχει την δυνατότητα να
διεξάγονται απ’ ευθείας συναντήσεις µε τους ενδιαφερόµενους (σε κυβερνητικό και µη
κυβερνητικό επίπεδο) µε στόχο την συλλογή εµπεριστατωµένων πληροφοριών. Η
διαδικασία του εµπιστευτικού διαλόγου µε τις αρχές του κράτους µέλους επιτρέπει σε
αυτές, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να παρέχουν σχόλια για το προσχέδιο της
έκθεσης µε σκοπό την αποκατάσταση τυχόν λαθών που θα µπορούσε να περιέχει η
έκθεση ως προς τα πραγµατικά περιστατικά. Με την ολοκλήρωση του διαλόγου οι
εθνικές αρχές µπορούν, εφόσον το επιθυµούν, να ζητήσουν να επισυναφθούν οι
απόψεις τους στην τελική έκθεση της ECRI.
Ο Τέταρτος κύκλος των ανά χώρα εκθέσεων επικεντρώνεται στην εφαρµογή και την
αξιολόγηση. Εξετάζουν κατά πόσο έχουν ακολουθηθεί οι κύριες συστάσεις των
προηγούµενων εκθέσεων της ECRI και περιλαµβάνουν µια αξιολόγηση των πολιτικών
που υιοθετήθηκαν και των µέτρων που ελήφθησαν. Οι εκθέσεις αυτές περιέχουν
επίσης µια ανάλυση των νέων εξελίξεων στην εν λόγω χώρα.
Απαιτείται προτεραιότητα στην εφαρµογή κάποιων συγκεκριµένων συστάσεων που
επιλέγονται από εκείνες που γίνονται στη νέα έκθεση του τέταρτου κύκλου. Μέσα στα
επόµενα από δύο χρόνια µετά τη δηµοσίευση της έκθεσης αυτής, η ECRI θα εφαρµόσει
µια διαδικασία ενδιάµεσης παρακολούθησης σχετικά µε αυτές τις συγκεκριµένες
συστάσεις.
Η έκθεση που ακολουθεί συντάχθηκε από την ECRI µε τη δική της και πλήρη της
ευθύνη. Καλύπτει την κατάσταση έως τις 2 Απριλίου 2009 και οποιαδήποτε
εξέλιξη συνέβη έκτοτε δεν καλύπτεται στην παρακάτω ανάλυση ούτε λαµβάνεται
υπόψη στα συµπεράσµατα και τις προτάσεις που έγιναν από την ECRI.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Από τη δηµοσίευση της τρίτης έκθεσης της ECRI για την Ελλάδα στις 8 Ιουνίου
2004, παρουσιάστηκε πρόοδος σε αρκετούς τοµείς που καλύφθηκαν από την
έκθεση αυτή.
Η ψήφιση του Νόµου 3304/2005 για την «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού», αποτελεί, µεταξύ άλλων, µια
θετική, όσον αφορά την Εντολή (κείµενο που καθορίζει το έργο) της ECRI, εξέλιξη στον
αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων στην Ελλάδα. Ο νόµος αυτός απαγορεύει την
άµεση και έµµεση διάκριση και προστατεύει από την παρενόχληση και την εντολή για
την εφαρµογή διακρίσεων. Ισχύει τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δηµόσιο τοµέα
και καλύπτει την εργασία, την κοινωνική προστασία, την παιδεία και την πρόσβαση σε
δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες, περιλαµβανοµένης και της στέγασης. Προβλέπει ότι η
υιοθέτηση ή η διατήρηση ειδικών µέτρων µε στόχο την πρόληψη ή την αντιστάθµιση
της µειονεκτικής θέσης για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής δεν θα θεωρείται
διάκριση. Ο νόµος 3304/2005 προβλέπει επίσης για την κατανοµή του βάρους της
απόδειξης σε περιπτώσεις κατά των διακρίσεων. Η ECRI τονίζει έτσι ότι ο νόµος αυτός
γενικά συµφωνεί µε τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία από στις
φυλετικές διακρίσεις. Ο Συνήγορος του Πολίτη, η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης και η
Επιθεώρηση Εργασίας είναι τα αρµόδια όργανα για τη διασφάλιση και την
παρακολούθηση της εφαρµογής του Νόµου 3304/2005.
Τον Οκτώβριο 2008, η ελληνική νοµοθεσία τροποποιήθηκε ώστε να προβλέπει τα
ρατσιστικά κίνητρα ενός εγκλήµατος να θεωρούνται επιβαρυντικές περιστάσεις, όπως
προτείνεται και στην υπ’ αριθµό 7 σύσταση γενικής πολιτικής της ECRI περί εθνικής
νοµοθεσίας για την καταπολέµηση του ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων.
Επιπλέον, κάποια άτοµα διώχθηκαν επιτυχώς τα τελευταία χρόνια για αντισηµιτικές
δηµοσιεύσεις ή δηµοσιεύσεις κατά των Ροµά σύµφωνα, µεταξύ άλλων, µε το Νόµο
927/1979 που απαγορεύει την υποκίνηση φυλετικού µίσους.
Οι ελληνικές αρχές συνέχισαν να εφαρµόζουν το Ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ράσης για
τους Ροµά, λαµβάνοντας µέτρα στους τοµείς της παιδείας, της εργασίας, της υγείας και
της στέγασης. Στον τοµέα της υγείας, δηµιουργήθηκαν Κοινωνικο-ιατρικά κέντρα που
παρέχουν βασικές υπηρεσίες υγείας όπως πρωτοβάθµιες υπηρεσίες υγείας και
εµβολιασµό σε καταυλισµούς των Ροµά. Όσον αφορά στα βακούφια (φιλανθρωπικά
ιδρύµατα), ένα θέµα που αφορά τη µουσουλµανική µειονότητα της δυτικής Θράκης, ο
Νόµος 3647/08 που επιτρέπει, µεταξύ άλλων, την εκλογή των διοικητικών επιτροπών
τους από την ίδια τη µειονότητα θεσπίστηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2008. Επιπλέον,
κάποια µέτρα ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές για να βελτιώσουν την κατάσταση
της µειονότητας στον τοµέα της παιδείας. Όσον αφορά στους µετανάστες, οι ελληνικές
αρχές έχουν επίσης εφαρµόσει ένα πρόγραµµα για την καταπολέµηση του ρατσισµού
και της ξενοφοβίας στην αγορά εργασίας. 11.300 µετανάστες ωφελήθηκαν από το
πρόγραµµα αυτό και δηµιουργήθηκαν 87 υποστηρικτικές δοµές που παρείχαν, µεταξύ
άλλων, πληροφορίες και συµβουλές για τη νοµιµοποίηση. Επιπλέον, το 2006 και το
2007 η κατάσταση χιλιάδων παράνοµων µεταναστών νοµιµοποιήθηκε. Από την τρίτη
έκθεση της ECRI, ένα κέντρο υποδοχής για ασυνόδευτους ανηλίκους (τόσο µετανάστες
όσο και αιτούντες ασύλου) άνοιξε στη Μυτιλήνη το 2008.
Το 2004, η 27η Ιανουαρίου καθορίστηκε ως Ηµέρα Μνήµης του Ολοκαυτώµατος και οι
εκπρόσωποι της Εβραϊκής κοινότητας ενηµέρωσαν επίσης την ECRI για την καλή
συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος, που
γίνεται και µέσω σχολικών βιβλίων.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι από το νόµο, ένα ποσοστό 0,5% για τις κρατικές εξετάσεις
εισήχθη για να ενισχύσει τη συµµετοχή της µουσουλµανικής µειονότητας στο δηµόσιο
τοµέα της δυτικής Θράκης.
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Όσον αφορά στην αστυνοµία, υιοθετήθηκε ο Κώδικας ∆εοντολογίας της Αστυνοµίας και
εκδόθηκε µια εντολή το 2004 για την απαγόρευση της χρήσης ταπεινωτικών όρων από
την αστυνοµία, είτε γραπτά είτε προφορικά, εναντίον των Ροµά. Επιπλέον, όλοι οι
αστυνοµικοί είναι τώρα υποχρεωµένοι να ερευνούν τα ρατσιστικά κίνητρα ενός
εγκλήµατος και έχουν δοθεί οδηγίες και εντολές σε υφιστάµενες υπηρεσίες για
ολοκληρωµένη συµµόρφωση µε τον παραπάνω Νόµο 3304/2005 που απαγορεύει,
µεταξύ άλλων, τις φυλετικές διακρίσεις.
Η ECRI χαιρετίζει τις θετικές αυτές εξελίξεις στην Ελλάδα. Ωστόσο, παρά την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί, κάποια ζητήµατα συνεχίζουν να προκαλούν
ανησυχία.
Στις 4 Νοεµβρίου 2000, η Ελλάδα υπέγραψε το 12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αλλά δεν έχει ακόµη κυρώσει αυτό το κείµενο,
το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1 Απριλίου 2005. Ο Νόµος 927/1979, που απαγορεύει την
υποκίνηση φυλετικού µίσους, συνεχίζει να εφαρµόζεται σπάνια, παρόλο που
υφίστανται περιπτώσεις υποκίνησης µίσους κατά Εβραίων, Ροµά και µεταναστών στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης και από πολιτικούς.
Πολύ λίγες αιτιάσεις έχουν υποβληθεί από θύµατα πράξεων φυλετικών διακρίσεων,
σύµφωνα µε το Νόµο 3304/2005, εν µέρει λόγω του ότι οι Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις δεν µπορούν να προσφύγουν ενώπιον δικαστηρίου, εάν δεν
εκπροσωπούν ένα συγκεκριµένο θύµα. Τα όργανα που έχουν εξουσιοδοτηθεί µε τη
διασφάλιση και την παρακολούθηση της εφαρµογής του Νόµου 3304/2005 θα πρέπει
να ενισχυθούν, αφού για παράδειγµα, ο Συνήγορος του Πολίτη µέχρι σήµερα δεν
παρέχει γενικές πληροφορίες και νοµικές συµβουλές σε θύµατα φυλετικών διακρίσεων.
Η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης και η Επιθεώρηση Εργασίας δεν είναι επαρκώς
ενεργές και ανεξάρτητες στην εκπλήρωση του ρόλου τους σ’ αυτόν τον τοµέα.
Όσον αφορά στην κατάσταση των Ροµά, των µουσουλµάνων της δυτικής Θράκης και
των µεταναστών στον τοµέα της απασχόλησης, οι οµάδες αυτές εξακολουθούν να
µένουν πίσω και να αντιµετωπίζονται µε διάκριση στον τοµέα αυτό. Οι περισσότεροι
Ροµά που ζουν σε καταυλισµούς συνεχίζουν να αποκτούν το εισόδηµά τους από
συλλογή άχρηστων αντικειµένων και απορριµµάτων και λίγοι απασχολούνται στη
βασική αγορά εργασίας λόγω των διακρίσεων και της προκατάληψης. ∆εν έχει ακόµη
καθιερωθεί από τις αρχές κάποιο ολοκληρωµένο µακροπρόθεσµο πρόγραµµα για τη
βελτίωση της ένταξης των µουσουλµάνων της δυτικής Θράκης στην αγορά εργασίας
και εκθέσεις έδειξαν ότι συνεχίζουν να µην αντιπροσωπεύονται επαρκώς στο δηµόσιο
τοµέα και σε κρατικές επιχειρήσεις.
Η εφαρµογή του Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης για τους Ροµά θα πρέπει να
παρακολουθείται πιο συστηµατικά για να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα. Αναφορικά
µε αυτό, υπήρξαν ισχυρισµοί ότι το σχέδιο στεγαστικών δανείων δεν ωφελούσε πάντα
τις στοχευόµενες οµάδες. Τα παιδιά των Ροµά εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν
αποκλεισµό, διακρίσεις και σε υψηλό ποσοστό εγκαταλείπουν την παιδεία.
Η ανανέωση ή η έκδοση αδειών παραµονής εξακολουθεί να είναι ένα από τα
µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες και η πλήρης ανανέωση
του συστήµατος για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη καθώς οι µετανάστες έρχονται
συχνά αντιµέτωποι µε µεγάλες καθυστερήσεις στο θέµα αυτό.
Το θέµα της αναγνώρισης του δικαιώµατος της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι σε
άτοµα που ανήκουν στη µακεδονική κοινότητα, µια οµάδα - διακριτή από την
πλειοψηφία - στην ελληνική διοικητική περιοχή της Μακεδονίας1 και στην τουρκική
κοινότητα, ένα από τα τρία στοιχεία της µουσουλµανικής µειονότητας της δυτικής
Θράκης, δεν έχει ακόµη επιλυθεί. Ένας διάλογος ανάµεσα στις ελληνικές αρχές και
1

Η ECRI θυµίζει ότι τα πρόσωπα που ανήκουν στην εθνική ελληνική πλειοψηφία στην παραπάνω
διοικητική περιοχή αυτοπροσδιορίζονται επίσης ως Μακεδόνες.
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τους αντιπροσώπους των οµάδων αυτών είναι ακόµη απαραίτητος για να επιλυθούν τα
ζητήµατα αυτά και άλλα θέµατα που απασχολούν αυτές τις κοινότητες.
Άλλα προβλήµατα που τονίζονται στην έκθεση αυτή περιλαµβάνουν την ανάγκη οι
ελληνικές αρχές να επιβάλλουν κυρώσεις για την υποκίνηση φυλετικού µίσους από
δηµόσια και πολιτικά πρόσωπα και να καταπολεµήσουν σθεναρά εγκλήµατα µε
ρατσιστικά κίνητρα. Η απάντηση που δίδεται σε αιτήσεις ασύλου είναι επίσης ένας
τοµέας όπου οι βελτιώσεις είναι απαραίτητες, καθώς τα άτοµα που ζητούν άσυλο δεν
έχουν κατάλληλη πρόσβαση σε υπηρεσίες διερµηνείας και νοµικών συµβουλών. Οι
ελληνικές αρχές θα πρέπει επίσης να βελτιώσουν την ένταξη των προσφύγων,
παρέχοντάς τους µαθήµατα ελληνικής γλώσσας, πρόσβαση σε παιδεία και
απασχόληση.
Στην παρούσα έκθεση, η ECRI συστήνει στις ελληνικές αρχές να λάβουν
συµπληρωµατικά µέτρα σε ορισµένους τοµείς. Στα πλαίσια αυτά, διατυπώνει µια
σειρά συστάσεων, περιλαµβανοµένων και των παρακάτω.
Η ECRI συνιστά στην Ελλάδα να κυρώσει το 12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ένα κείµενο που θεωρείται σηµαντικό στη µάχη
κατά του ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων σε εθνικό επίπεδο.
∆εδοµένων των παραπάνω περιπτώσεων υποκίνησης φυλετικού µίσους, η ECRI
συνιστά στις ελληνικές αρχές να δράσουν σθεναρά ώστε να διασφαλίσουν την τιµωρία
όσων παραβαίνουν το Νόµο 927/1979 για να καταπολεµήσουν κατάλληλα αυτό το
φαινόµενο.
Ενώ αναγνωρίζει ότι η θέσπιση του Νόµου 3304/2005 είναι ένα θετικό βήµα, µεταξύ
άλλων στην πάλη κατά, µεταξύ άλλων, των φυλετικών διακρίσεων, η ECRI συνιστά να
επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής του στις διακρίσεις που βασίζονται στο χρώµα, τη
γλώσσα και την ιθαγένεια, όπως προτείνεται στην υπ’ αριθµό 7 σύσταση γενικής
πολιτικής της εθνικής νοµοθεσίας για την καταπολέµηση του ρατσισµού και των
φυλετικών διακρίσεων. Η ECRI συνιστά επίσης στις ελληνικές αρχές να λάβουν µέτρα
για να διασφαλίσουν µια πιο δυναµική εφαρµογή του νόµου αυτού σε περιπτώσεις
φυλετικών διακρίσεων τροποποιώντας τον, µεταξύ άλλων, ώστε να δώσουν τη
δυνατότητα σε παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών να προσφεύγουν ενώπιον
δικαστηρίων, ακόµη και εάν δεν επικαλούνται συγκεκριµένο θύµα.
Η ECRI τονίζει ότι ο ρόλος του Συνήγορου του Πολίτη είναι γενικά συµβατός µε τις
βασικές αρχές που παρουσιάζονται στην υπ’ αριθµό 2 σύσταση γενικής πολιτικής της
σχετικά µε ειδικευµένα όργανα για την καταπολέµηση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας,
του αντισηµιτισµού και της µισαλλοδοξίας σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, η ECRI συνιστά
στις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν να εξουσιοδοτηθεί ο Συνήγορος του Πολίτη να
παρέχει βοήθεια και υποστήριξη σε θύµατα, περιλαµβανοµένης και νοµικής
συνδροµής, όπως προτείνεται στην υπ’ αριθµό 2 σύσταση γενικής πολιτικής της. Η
ECRI συνιστά επίσης το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου τα άτοµα µπορούν να
κάνουν καταγγελία ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη, αφού µάθουν για κάποια
παράνοµη πράξη της διοίκησης ή αδυναµία δράσης της, να επεκταθεί σε ένα έτος
τουλάχιστον, ώστε να ενθαρρύνει, µεταξύ άλλων, τα θύµατα να κάνουν καταγγελίες στο
όργανο αυτό. Η ECRI συνιστά επίσης στις ελληνικές αρχές να πάρουν µέτρα για την
ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο του Συνήγορου του Πολίτη στην εφαρµογή
του Νόµου 3304/2005*.
Όσον αφορά στο Ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ράσης για τους Ροµά, η ECRI συνιστά τη
δηµιουργία περισσότερων συστηµατικών και µακροπρόθεσµων µηχανισµών για την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρµογής του Ολοκληρωµένου Σχεδίου
∆ράσης ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα και να γίνουν οι απαραίτητες
*

Οι συστάσεις στην παράγραφο αυτή θα υπόκεινται σε µια διαδικασία ενδιάµεσης παρακολούθησης από
την ECRI µέσα στα επόµενα δύο χρόνια από τη δηµοσίευση της παρούσας έκθεσης
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προσαρµογές.
τη διαδικασία.*

Η ECRI συνιστά οι αντιπρόσωποι των Ροµά να εµπλέκονται σε αυτή

Όσον αφορά στις µακεδονικές και τουρκικές κοινότητες, η ECRI συνιστά στις ελληνικές
αρχές να λάβουν µέτρα ώστε, σε πλήρη συµµόρφωση µε τις σχετικές αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, να αναγνωρίζεται γι’ αυτές η
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.
Η ECRI συνιστά επίσης στις ελληνικές αρχές να καταπολεµήσουν τον αντισηµιτισµό
διασφαλίζοντας τη σύλληψη, τη δίωξη και την καταδίκη εκείνων που διαπράττουν
αντισηµιτικές ενέργειες και καλεί τις ελληνικές αρχές να εµπνευστούν από την υπ’
αριθµό 9 γενική πολιτική για την καταπολέµηση του αντισηµιτισµού, προς το σκοπό
αυτό.
Όσον αφορά στους µετανάστες, η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να
αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε διαρθρωτικά προβλήµατα εντός της διοίκησης που
εξακολουθούν να καθυστερούν τη διαδικασία για την έκδοση και την ανανέωση των
αδειών παραµονής και να διαχωρίσουν αυτό το θέµα από την απαίτηση των ενσήµων.*
Η ECRI κάνει επίσης κάποιες συστάσεις που αφορούν την αστυνοµία που προκύπτουν
από την υπ’ αριθµό 11 σύσταση γενικής πολιτικής της για την καταπολέµηση του
ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων στην αστυνόµευση, ιδιαίτερα τη δηµιουργία
ενός ανεξάρτητου µηχανισµού παραπόνων και την έρευνα και τιµωρία παρεκτροπών
της αστυνοµίας εναντίον µελών µειονοτικών οµάδων.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
I.

Ύπαρξη και εφαρµογή νοµικών διατάξεων

∆ιεθνή νοµικά κείµενα
1.

Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI απηύθυνε σύσταση στην Ελλάδα να κυρώσει
σύντοµα το 12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων.

2.

Η Ελλάδα υπέγραψε το 12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στις 4 Νοεµβρίου 2000, αλλά δεν έχει ακόµη κυρώσει
το κείµενο αυτό. Οι ελληνικές αρχές έχουν τονίσει τον σχετικά µικρό αριθµό
κυρώσεων του κειµένου αυτού. Επιπλέον, εξέφρασαν το φόβο ότι η κύρωση αυτή
θα µπορούσε να οδηγήσει σε επιπλέον επιβάρυνση του φόρτου εργασίας του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Ωστόσο, η ECRI επιθυµεί
να επιστήσει την προσοχή της Ελλάδας για τη σηµασία του κειµένου αυτού, που
τέθηκε σε ισχύ την 1 Απριλίου 2005, για την καταπολέµηση του ρατσισµού και
των φυλετικών διακρίσεων. Η ECRI θεωρεί ότι το Πρωτόκολλο αυτό θα δώσει τη
δυνατότητα στην Ελλάδα να καταπολεµήσει τα φαινόµενα αυτά πιο
αποτελεσµατικά σε εθνικό επίπεδο.

3.

Η ECRI παροτρύνει την Ελλάδα να κυρώσει το 12ο Πρωτόκολλο της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου.

4.

Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI απηύθυνε έντονη σύσταση στην Ελλάδα να
κυρώσει το συντοµότερο δυνατό τη Σύµβαση Πλαίσιο για την Προστασία των
Εθνικών Μειονοτήτων, τον αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και την
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Ιθαγένεια. Συνέστησε επίσης στην Ελλάδα να
κυρώσει σύντοµα τη Σύµβαση για το Κυβερνοέγκληµα και το Πρόσθετο
Πρωτόκολλο στη Σύµβαση για το Κυβερνοέγκληµα, που αφορά την
ποινικοποίηση των πράξεων φυλετικής και ξενοφοβικής φύσης που
διαπράττονται µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

5.

Η Ελλάδα δεν έχει κυρώσει τη Σύµβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών
Μειονοτήτων, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Ιθαγένεια ή τη Σύµβαση για την
Συµµετοχή των Αλλοδαπών στον ∆ηµόσιο Βίο σε Τοπικό Επίπεδο. Η Ελλάδα
δεν έχει κυρώσει τη Σύµβαση για το Κυβερνοέγκληµα ούτε το Πρόσθετο
Πρωτόκολλό της, που αφορά την ποινικοποίηση των πράξεων φυλετικής και
ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI για τη δηµιουργία
µιας οµάδας εργασίας στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης για να εξετάσει το ζήτηµα της
κύρωσης του Πρωτοκόλλου αυτού και τη διάδοση και ενσωµάτωσή του στην
εσωτερική έννοµη τάξη της Ελλάδας. Αναφορικά µε τον Αναθεωρηµένο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, η Ελλάδα έχει διαβεβαιώσει την ECRI ότι θα
κυρώσει το κείµενο αυτό.

6.

Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε η Ελλάδα να κυρώσει τη Σύµβαση της
ΟΥΝΕΣΚΟ κατά των ∆ιακρίσεων στην Εκπαίδευση και τη Σύµβαση των
Ηνωµένων Εθνών για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων των Μεταναστών
Εργατών και των Μελών των Οικογενειών τους. Η ECRI επίσης προέτρεπε
έντονα την Ελλάδα να προβεί στην δήλωση του Άρθρου 14 της Σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών ∆ιακρίσεων
µε την οποία ατοµικές αναφορές µπορούν να υποβάλλονται ενώπιον της
Επιτροπής για την Εξάλειψη των Φυλετικών ∆ιακρίσεων.
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7.

Η Ελλάδα δεν έχει κυρώσει τη Σύµβαση της ΟΥΝΕΣΚΟ κατά των ∆ιακρίσεων
στην Εκπαίδευση ή τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την Προστασία των
∆ικαιωµάτων των Μεταναστών Εργατών και των Μελών των Οικογενειών τους.
Οι Ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι προτίθενται να προβούν στην δήλωση του
Άρθρου 14 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των
Μορφών Φυλετικών ∆ιακρίσεων.

8.

Η ECRI απευθύνει και πάλι έντονη σύσταση στην Ελλάδα να κυρώσει το
συντοµότερο δυνατό τη Σύµβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών
Μειονοτήτων και τον Αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Η ECRI
συνιστά στην Ελλάδα να κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Ιθαγένεια, τη
Σύµβαση για το Κυβερνοέγκληµα και το Πρόσθετο Πρωτόκολλό της, που αφορά
την ποινικοποίηση των πράξεων φυλετικής και ξενοφοβικής φύσης που
διαπράττονται µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η ECRI συνιστά
επίσης στην Ελλάδα να κυρώσει τη Σύµβαση για την Συµµετοχή των Αλλοδαπών
στον ∆ηµόσιο Βίο σε Τοπικό Επίπεδο.

9.

Η ECRI απευθύνει και πάλι σύσταση στην Ελλάδα να κυρώσει τη Σύµβαση της
ΟΥΝΕΣΚΟ κατά των ∆ιακρίσεων στην Εκπαίδευση και τη Σύµβαση των
Ηνωµένων Εθνών για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων των Μεταναστών
Εργατών και των Μελών των Οικογενειών τους. Ενθαρρύνει επίσης την Ελλάδα
να προβεί στη δήλωση του Άρθρου 14 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για
την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών ∆ιακρίσεων, το συντοµότερο
δυνατό.

Ο νόµος για την ιθαγένεια
10.

Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI απηύθυνε έντονη σύσταση προς τις Ελληνικές
αρχές να λάβουν µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν την άµεση επανόρθωση
των ατυχών συνεπειών που προέκυψαν από την αποστέρηση της ελληνικής
ιθαγένειας δυνάµει του καταργηθέντος Άρθρου 19 του Κώδικα Ιθαγένειας για όλα
τα ενδιαφερόµενα άτοµα, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για κατοίκους Ελλάδος ή
εξωτερικού, ανιθαγενείς ή άτοµα άλλης ιθαγένειας. Συγκεκριµένα, η ECRI
παρότρυνε τις αρχές να διευκολύνουν πραγµατικά τα εν λόγω άτοµα να
ανακτήσουν την ιθαγένεια τους αίροντας κάθε εµπόδιο, ανάµεσα στα οποία
νοείται και η υποχρέωση που τους επιβάλλεται να ακολουθήσουν την διαδικασία
πολιτογράφησης.

11.

Η ECRI σηµειώνει µε ανησυχία ότι, σε µεγάλο βαθµό, το παραπάνω πρόβληµα
επιµένει. Για το ζήτηµα των ανιθαγενών, στην Ετήσια Έκθεση του 2005, ο
ελληνικός Συνήγορος του Πολίτη2 έδειξε ότι εξακολουθούσε να παρατηρεί
υπερβολικές και, στις περισσότερες περιπτώσεις, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις
στην επεξεργασία των αιτήσεων, είτε για την επαναπόκτηση της ιθαγένειας ή για
την πολιτογράφηση των µουσουλµάνων από τη δυτική Θράκη που έχουν χάσει
την ελληνική τους ιθαγένεια.3 Οι ελληνικές αρχές έχουν υποδείξει ότι το
Υπουργείο Εσωτερικών είχε εκδώσει οδηγίες προς τις τοπικές αρχές για να
επισπεύσει τη διαδικασία για την πολιτογράφηση ανιθαγενών µουσουλµάνων της
δυτικής Θράκης. Υπέδειξαν ότι, σήµερα, ο αριθµός των ανιθαγενών µελών της
µουσουλµανικής µειονότητας είναι µικρότερος από 30.4 Παρόλο που κάποια
άτοµα έχουν αποκτήσει ξανά την ελληνική ιθαγένεια, η ECRI δεν έχει άλλες

2

Για περισσότερες πληροφορίες για τον ελληνικό Συνήγορο του Πολίτη, βλ. «Όργανα κατά των
διακρίσεων και άλλα ιδρύµατα» παρακάτω.
3

Βλ. Ετήσια Έκθεση 2005, Περίληψη, Ο ελληνικός Συνήγορος του Πολίτη, σελ. 11.

4

Η µουσουλµανική µειονότητα της δυτικής Θράκης αποτελείται από άτοµα, η πλειοψηφία των οποίων
αυτοαποκαλούνται Τούρκοι, άλλοι Ποµάκοι και Ροµά.
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επιπλέον πληροφορίες για κανένα άλλο µέτρο που ελήφθη για την αντιµετώπιση
της κατάστασης όλων των άλλων ατόµων που έχασαν την ελληνική τους
ιθαγένεια δυνάµει του καταργηθέντος Άρθρου 19 του Κώδικα Ιθαγένειας,
περιλαµβανοµένων και εκείνων που τώρα κατοικούν στο εξωτερικό ή/και έχουν
αποκτήσει την ιθαγένεια άλλης χώρας. Η ECRI σηµειώνει επίσης µε ανησυχία
εκθέσεις που υποδεικνύουν ότι τα τελευταία λίγα χρόνια, κάποιοι αλλογενείς
Έλληνες έχουν ανακαλύψει ενώ, για παράδειγµα, προσπαθούν να ανανεώσουν
το διαβατήριό τους ή προσπαθούν να µπουν στην Ελλάδα για προσωπικούς
λόγους, ότι έχουν αποστερηθεί την ιθαγένειά τους.
12.

Η ECRI παροτρύνει τις ελληνικές αρχές να ενισχύσουν τα µέτρα που έχουν
ληφθεί ως τώρα για τη διόρθωση των συνεπειών του καταργηθέντος Άρθρου 19
του Κώδικα Ιθαγένειας και να διασφαλίσουν ότι οι αιτήσεις για την επαναπόκτηση
της ιθαγένειας εξετάζονται µε τη δέουσα επιµέλεια.

13.

Η ECRI συνιστά έντονα στις ελληνικές αρχές να ερευνήσουν ισχυρισµούς
πρόσφατης απώλειας της ιθαγένειας από αλλογενείς Έλληνες κατοίκους και στις
περιπτώσεις που αποδεικνύονται βάσιµοι, να λαµβάνονται ταχύτατα µέτρα για
την αποκατάσταση της ιθαγένειάς τους.

∆ιατάξεις ποινικού δικαίου κατά του ρατσισµού
14.

Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις ελληνικές αρχές να εξετάσουν
λεπτοµερώς την εφαρµογή των διατάξεων ποινικού δικαίου κατά του ρατσισµού,
ώστε να καθορίσουν τους λόγους για τους οποίους εφαρµόζονται σπάνια. Η
ECRI συνέστησε επίσης να ληφθούν κατάλληλα µέτρα για να διασφαλιστεί η
πλήρης εφαρµογή τους.

15.

Η ECRI σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 23 του Νόµου
3719/2008, που τροποποίησε το Άρθρο 79 του Ποινικού Κώδικα, η διάπραξη
ενός αδικήµατος στη βάση, µεταξύ άλλων, εθνικού, φυλετικού ή θρησκευτικού
µίσους θεωρείται επιβαρυντικό στοιχείο, όπως προτείνεται στην υπ’ αριθµό 7
σύσταση γενικής πολιτικής της εθνικής νοµοθεσίας για την καταπολέµηση του
ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων.5

16.

Κάποια άτοµα διώχθηκαν επιτυχώς τα τελευταία χρόνια για αντισηµιτικές6
δηµοσιεύσεις ή δηµοσιεύσεις κατά των Ροµά7 σύµφωνα, µεταξύ άλλων, του
Νόµου 927/1979 που απαγορεύει την υποκίνηση φυλετικού µίσους. Στις 19
Σεπτεµβρίου 2008, το Εφετείο Αθηνών καταδίκασε τον εκδότη της εφηµερίδας
«Ελεύθερος Κόσµος» και έναν από τους πρώην αρθρογράφους του σε
πεντάµηνη ποινή µε αναστολή σύµφωνα µε το νόµο αυτό για ένα άρθρο στο
φύλλο της 12 Μαρτίου 2006 της εφηµερίδας που περιείχε αντισηµιτικές δηλώσεις.
Τα ίδια άτοµα καταδικάστηκαν επίσης, µαζί µε έναν τρίτο κατηγορούµενο για ένα
άρθρο που δηµοσιεύτηκε στην ίδια εφηµερίδα στις 18 Ιουνίου 2006 µε γλώσσα
που υποκινούσε µίσος κατά των Ροµά. Στις 13 ∆εκεµβρίου 2007, ένα άτοµο
ιδιαίτερα γνωστό για τις ακροδεξιές του απόψεις καταδικάστηκε επίσης, από το
Εφετείο Αθηνών σύµφωνα µε το Νόµο 927/1979 για ένα εµφανώς αντισηµιτικό
βιβλίο σε ποινή 14 µηνών µε αναστολή και σε 3 χρόνια επιτήρησης. Ο
κατηγορούµενος απαλλάχθηκε στις 27 Μαρτίου 2009. Την περίοδο της
συγγραφής, πληροφορίες ανέφεραν ότι φορείς της κοινωνίας των πολιτών θα
προέβαιναν σε όλες τις δυνατές προσφυγές κατά της απαλλαγής του.

5

Βλ. παράγραφο 21.

6

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον αντισηµιτισµό, βλ. «Αντισηµιτισµός» παρακάτω.

7

Για περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των Ροµά, βλ. «∆ιακρίσεις σε ∆ιάφορους Τοµείς» και
«Ευπαθείς Οµάδες/Οµάδες-Στόχοι» παρακάτω.
15

17.

Ενώ χαιρετίζει τις παραπάνω εξελίξεις, η ECRI εκφράζει τη λύπη της, καθώς οι
αρχές οµολογούν ότι ο Νόµος 927/19798 εξακολουθεί να εφαρµόζεται σπάνια
παρόλο που πληροφορίες υποδεικνύουν περιπτώσεις υποκίνησης φυλετικού
µίσους στην Ελλάδα. Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν ενηµερώσει
επιπλέον την ECRI ότι οι παραπάνω περιπτώσεις τέθηκαν ενώπιον του
δικαστηρίου µε δική τους πρωτοβουλία. Εποµένως, είναι ακόµη απαραίτητες
περισσότερες ενέργειες από την πλευρά του Εισαγγελέα για το σκοπό αυτό,
καθώς φαίνεται ότι σπάνια υποβάλλει αυτεπαγγέλτως υποθέσεις ενώπιον του
δικαστηρίου. Οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι, για το σκοπό
αυτό, ορίστηκε πρόσφατα ειδικός Εισαγγελέας ως άτοµο επικοινωνίας αναφορικά
µε τέτοιου είδους εγκλήµατα και µε εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, όλες οι
διώξεις βάσει του Νόµου 927/1979 παρακολουθούνται και σχετικά στατιστικά
στοιχεία αποστέλλονται στο Εθνικό Εστιακό Κέντρο για το Ρατσισµό και την
Ξενοφοβία.

18.

Η ECRI συνιστά έντονα στις ελληνικές αρχές να δράσουν σθεναρά για να
διασφαλίσουν την τιµωρία των παραβάσεων του Νόµου 927/1979 ώστε να
καταπολεµήσουν κατάλληλα την υποκίνηση φυλετικού µίσους.

19.

Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές η αρχική και η συνεχής εκπαίδευση που
παρέχεται σε δικαστές και εισαγγελείς να τονίζει τη νοµοθεσία κατά του
ρατσισµού γενικά και ιδιαίτερα τους νέους νόµους που προβλέπουν τα
ρατσιστικά κίνητρα ενός εγκλήµατος να θεωρούνται επιβαρυντικό στοιχείο για την
επιβολή της ποινής.

Νόµος 3304/2005 για την «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού»
20.

8

Η ECRI χαιρετίζει την ψήφιση, το 2005, του Νόµου 3304/20059 για την
«Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισµού», που είναι µια θετική εξέλιξη στην καταπολέµηση,
µεταξύ άλλων, των φυλετικών διακρίσεων στην Ελλάδα. Ο νόµος αυτός
απαγορεύει την άµεση και έµµεση διάκριση10, και προστατεύει από την
παρενόχληση και την εντολή για την εφαρµογή διακρίσεων.11 Το Κεφάλαιο ΙΙ του
Νόµου 3304/2005 καθορίζει το πεδίο εφαρµογής του, που εκτείνεται τόσο στον
δηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα και καλύπτει την εργασία, την κοινωνική
προστασία, την παιδεία και την πρόσβαση σε δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες,
περιλαµβανοµένης και της στέγασης. Το Άρθρο 6 προβλέπει ότι η υιοθέτηση ή η
διατήρηση ειδικών µέτρων µε στόχο την πρόληψη ή την αντιστάθµιση της
µειονεκτικής θέσης για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής δεν θα θεωρείται
διάκριση. Το Άρθρο 14 προβλέπει για την κατανοµή του βάρους της απόδειξης
σε περιπτώσεις κατά των διακρίσεων. Ο νόµος αυτός αναθέτει στο Συνήγορο
του Πολίτη, την Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης και την Επιθεώρηση Εργασίας τη
διασφάλιση και την παρακολούθηση της εφαρµογής του12.

Ο νόµος αυτός απαγορεύει την υποκίνηση φυλετικού µίσους και βίας µε ρατσιστικά κίνητρα.

9

Ο Νόµος 3304/2005 ψηφίστηκε για να ενσωµατώσει την Οδηγία του Συµβουλίου 2000/43/ΕΚ που
καθιερώνει την αρχή της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής
και την Οδηγία του Συµβουλίου 2000/78/ΕΚ που καθιερώνει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση µεταχείριση
στην απασχόληση και την εργασία.
10

Άρθρα 2 (1) και 3.

11

Άρθρα 2 (2) και (3) αντίστοιχα.

12

Για περισσότερες πληροφορίες για τα όργανα αυτά, βλ. «Όργανα κατά των διακρίσεων και άλλα
ιδρύµατα» παρακάτω.
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21.

Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετά κενά στο Νόµο 3304/2005 τα οποία, εάν καλυφθούν,
θα βοηθήσουν στην παροχή ευρύτερης προστασίας κατά των διακρίσεων σε
θέµατα που περιλαµβάνονται στην υπ’ αριθµό 7 σύσταση γενικής πολιτικής της
ECRI. Αυτή η σύσταση γενικής πολιτικής συνιστά στα κράτη µέλη του
Συµβουλίου της Ευρώπης να απαγορεύσουν τις διακρίσεις που βασίζονται στη
φυλή, το χρώµα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την ιθαγένεια ή την εθνική ή εθνοτική
καταγωγή.13 Ο Νόµος 3304/2005 δεν καλύπτει διακρίσεις που βασίζονται στο
χρώµα, τη γλώσσα ή την ιθαγένεια και το Κεφάλαιο ΙΙΙ, το οποίο απαγορεύει τις
διακρίσεις που βασίζονται, µεταξύ άλλων, σε θρησκευτικές ή άλλες
πεποιθήσεις14, δεν επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής αυτής της απαγόρευσης στην
κοινωνική προστασία, την παιδεία και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Ο
Νόµος 3304/2005 δεν ισχύει για τις περιπτώσεις διαφορετικής µεταχείρισης µε
βάση την ιθαγένεια, στον κανονισµό της εισόδου και παραµονής υπηκόων τρίτων
χωρών, σε άτοµα χωρίς ιθαγένεια στη χώρα, σε θέµατα που σχετίζονται µε το
νοµικό καθεστώς των τελευταίων ως υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς.15 Η
Ετήσια Έκθεση του 2006 του Έλληνα Συνήγορου του Πολίτη έδειξε ότι ορισµένες
καταγγελίες δεν ήταν δυνατό να ερευνηθούν ως αποτέλεσµα αυτής της διάταξης.
Αυτές αφορούσαν άρνηση της διοίκησης για: 1) σύναψη ανοικτών συµβάσεων µε
υπηκόους τρίτων χωρών, 2) έκδοση αδειών πωλητών υπαίθριας αγοράς σε
υπηκόους τρίτων χωρών, 3) παροχή επιδοµάτων φοιτητικής στέγης σε υπηκόους
τρίτων χωρών µε µακροπρόθεσµη παραµονή και 4) έκδοση πιστοποιητικών
γέννησης σε παιδιά µεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα.16

22.

Παρόλο που ο Νόµος 3304/2005 προβλέπει ότι νοµικά πρόσωπα που έχουν
έννοµο συµφέρον να διασφαλίσουν ότι η αρχή της ίσης µεταχείρισης εφαρµόζεται
µπορούν να αντιπροσωπεύσουν ένα θύµα ενώπιον των δικαστηρίων ή των
διοικητικών αρχών, απαιτείται να έχουν τη γραπτή συγκατάθεση των
τελευταίων.17 Ως αποτέλεσµα αυτού, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις δεν
µπορούν να προσφύγουν ενώπιον του δικαστηρίου για τέτοιες περιπτώσεις, εάν
δεν αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριµένο θύµα. Λίγες υποθέσεις έχουν τεθεί
ενώπιον δικαστηρίου ή ενώπιον του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη βάσει του
νόµου αυτού από τα ίδια τα θύµατα, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία
υποθέσεων έχει υποβληθεί εκ µέρους των θυµάτων από τους φορείς της
κοινωνίας των πολιτών. Εποµένως, για να διασφαλιστεί ότι θα απολαµβάνουν
πλήρως της προστασίας του Νόµου 3304/2005, τα θύµατα θα πρέπει να είναι σε
θέση να επικαλεστούν αυτό το κοµµάτι της νοµοθεσίας χωρίς να αντιµετωπίζουν
περιττά νοµικά εµπόδια. Για το σκοπό αυτό, η ECRI επιθυµεί να επιστήσει την
προσοχή των ελληνικών αρχών στην παράγραφο 25 της υπ’ αριθµό 7 σύστασης
γενικής πολιτικής στην οποία συστήνει ο νόµος κατά των διακρίσεων των κρατών
µελών να προβλέπει ότι οργανώσεις όπως ενώσεις, σωµατεία και λοιπά νοµικά
πρόσωπα που έχουν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την εθνική νοµοθεσία
κριτήρια, έννοµο συµφέρον να καταπολεµούν το ρατσισµό και τις φυλετικές
διακρίσεις, νοµιµοποιούνται να προσφεύγουν ενώπιον των αστικών δικαστηρίων,
να παρεµβαίνουν σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου ή να προβαίνουν σε
καταγγελίες ποινικής φύσεως, ακόµη και στην περίπτωση που δεν
προσδιορίζεται το θύµα.

13

Βλ. Κεφάλαιο I 1) β).

14

Βλ. «Ευπαθείς Οµάδες/Οµάδες-Στόχοι» παρακάτω για πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση των
θρησκευτικών µειονοτήτων.
15

Άρθρο 4.

16

Για περισσότερες πληροφορίες για τα θέµατα αυτά, βλ. «∆ιακρίσεις σε ∆ιάφορους Τοµείς» και
«Ευπαθείς Οµάδες/Οµάδες-Στόχοι» παρακάτω.
17

Άρθρο 13 (3).
17

23.

Όπως φαίνεται και παραπάνω, πολύ λίγες καταγγελίες έχουν γίνει ως τώρα από
θύµατα φυλετικών διακρίσεων σύµφωνα µε το Νόµο 3304/2005. Σύµφωνα µε µια
έκθεση που δηµοσιεύτηκε τον Αύγουστο 2006 από τον Έλληνα Συνήγορο του
Πολίτη, από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο Νόµος 3304/2005, τα γραφεία του
δέχτηκαν 26 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες µορφές διακρίσεων18 : 9
καταγγελίες ήταν ακόµη υπό έρευνα την περίοδο της συγγραφής της έκθεσης, 4
κατέληξαν σε θετικό αποτέλεσµα, 7 θεωρήθηκαν ότι δεν υπόκειντο στο Νόµο
3304/2005, 3 απορρίφθηκαν ως αβάσιµες και 3 θεωρήθηκαν εκτός της ευθύνης
του Συνηγόρου του Πολίτη.19 Οι καταγγελίες για φυλετικές ή εθνικές διακρίσεις
σχετίζονταν µε την εργασία, την πρόσβαση σε δηµόσια αγαθά, τη στέγαση και
την παιδεία.20 Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλες οι καταγγελίες που αναφέρθηκαν στην
έκθεση για διακρίσεις σε θέµατα στέγασης έγιναν από ή εκ µέρους Ροµά.21 Στην
αναφερόµενη χρονική περίοδο, ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε επίσης
καταγγελίες για διακρίσεις που βασίζονται σε θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις
και στην παροχή υπηρεσιών.

24.

Έχουν ληφθεί κάποια µέτρα από τις αρχές για την αύξηση της ενηµέρωσης του
κοινού σχετικά µε το Νόµο 3304/2005, αλλά ευρύτερες και µακροχρόνιες
ενηµερωτικές εκστρατείες αποτελούν ακόµη ένα απαραίτητο εργαλείο για να
διασφαλίσουν µια πιο ενεργή εφαρµογή του Νόµου 3304/2005.

25.

Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να ενισχύσουν το Νόµο 3304/2005
επεκτείνοντας το πεδίο εφαρµογής του σε διακρίσεις που βασίζονται στο χρώµα,
τη γλώσσα και την ιθαγένεια, όπως συνιστάται στην υπ’ αριθµό 7 σύσταση
γενικής πολιτικής της εθνικής νοµοθεσίας για την καταπολέµηση του ρατσισµού
και των φυλετικών διακρίσεων.
Η ECRI συνιστά επίσης να τροποποιηθεί ο
νόµος για να περιλαµβάνει και την προστασία κατά των διακρίσεων στην παιδεία,
την κοινωνική προστασία και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες µε βάση
θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις.

26.

Η ECRI συνιστά έντονα στις ελληνικές αρχές να λάβουν µέτρα για να
διασφαλίσουν µια πιο δυναµική εφαρµογή του Νόµου 3304/2005 σε περιπτώσεις
φυλετικών διακρίσεων τροποποιώντας τον, µεταξύ άλλων, ώστε να δώσουν τη
δυνατότητα σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών να προσφύγουν ενώπιον του
δικαστηρίου, ακόµη και εάν δεν αναφέρεται συγκεκριµένο θύµα, όπως
υποδεικνύεται στην παράγραφο 25 της υπ’ αριθµό 7 σύστασης γενικής πολιτικής.

27.

Η ECRI συνιστά στις αρχές να πραγµατοποιήσουν εκστρατείες ενηµέρωσης για
το Νόµο 3304/2005 γενικά στο κοινό και ιδιαίτερα σε οµάδες µειονοτήτων.

Ειδικευµένα όργανα κατά των διακρίσεων και άλλοι θεσµοί
28.

Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI ενθάρρυνε ιδιαιτέρως τις Ελληνικές αρχές να
συστήσουν στο εγγύς µέλλον ανεξάρτητο όργανο που θα έχει ειδίκευση και θα
επικεντρώνεται στην καταπολέµηση του ρατσισµού και των φυλετικών
διακρίσεων, µε την δέουσα προσήλωση στην υπ’ αριθµό 2 σύσταση γενικής
πολιτικής της ECRI, ως προς τα ειδικευµένα όργανα για την καταπολέµηση του
ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού και της µισαλλοδοξίας σε εθνικό
επίπεδο και στην υπ’ αριθµό 7 σύσταση γενικής πολιτικής. Η ECRI τόνισε
ιδιαιτέρως την ανάγκη να παρασχεθούν εγγυήσεις για την πλήρη ανεξαρτησία

18

Η πρώτη χρονιά του Έλληνα Συνήγορου του Πολίτη ως ειδικευµένου οργάνου για την προώθηση της
αρχής της ίσης µεταχείρισης, Ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη, Αύγουστος 2006, σελ. 3.
19

Όπως παραπάνω.

20

Η πρώτη χρονιά του Έλληνα Συνήγορου του Πολίτη ως ειδικευµένου οργάνου για την προώθηση της
αρχής της ίσης µεταχείρισης, Ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη, Αύγουστος 2006, σελ. 4-7.

21
Για περισσότερες πληροφορίες για την στέγαση και την κατάσταση των Ροµά, βλ. «∆ιακρίσεις σε
∆ιάφορους Τοµείς» και «Ευπαθείς Οµάδες/Οµάδες-Στόχοι» αντίστοιχα.
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του εν λόγω οργάνου, καθώς και οι νοµοθετηµένες αρµοδιότητες και οι
ανθρώπινοι και χρηµατικοί πόροι που απαιτούνται προκειµένου να παρέχει την
δέουσα βοήθεια σε θύµατα ρατσισµού και φυλετικών διακρίσεων. Ως προς τούτο,
η ECRI θεώρησε σηµαντικό να προβλεφθούν κατά τόπους παραρτήµατα σε
ολόκληρη την Ελλάδα, ώστε το όργανο αυτό να καθίσταται προσβάσιµο σε όλα
τα πιθανά θύµατα.
29.

Οι ακόλουθοι τρεις θεσµοί έχουν επιφορτιστεί µε την καταπολέµηση του
ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα
στην Ελλάδα.
Συνήγορος του Πολίτη

30.

Ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη22 διασφαλίζει και παρακολουθεί την εφαρµογή
του παραπάνω νόµου κατά των διακρίσεων (Νόµος 3304/2005) όσον αφορά: 1)
το δηµόσιο τοµέα, 2) τοπικές και περιφερειακές αρχές, 3) άλλα δηµόσια όργανα,
εταιρείες ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις και οργανισµούς που ελέγχονται από το
κράτος ή από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Το όργανο αυτό χωρίζεται σε
έξι κύκλους,23 που καθένα έχει επικεφαλής ένα Βοηθό Συνήγορο, µε συνολικό
προσωπικό 189 άτοµα.24 Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνει συστάσεις και
προτάσεις στη δηµόσια διοίκηση, αλλά δεν επιβάλλει κυρώσεις ούτε ακυρώνει
παράνοµες ενέργειες της δηµόσιας διοίκησης παρόλο που µπορεί να
παραπέµψει υποθέσεις σε ποινική ή πειθαρχική εξέταση.25 Η ECRI σηµειώνει µε
ενδιαφέρον ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει παραβίαση της αρχής της ίσης
µεταχείρισης στην εργασία, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επίσης την αρµοδιότητα
να εξετάσει τις ενέργειες των ατόµων καθώς και των νοµικών προσώπων.26 Μια
άλλη σηµαντική προσθήκη στις αρµοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη είναι το
Άρθρο 20 (2) του Νόµου 3304/2005 που του δίνει τη δυνατότητα να ερευνήσει
καταγγελίες που σχετίζονται µε την υπηρεσιακή κατάσταση δηµοσίων
υπαλλήλων όταν αυτές αφορούν περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης. Η ECRI
εποµένως σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι οι αρµοδιότητες και η εργασία του
Έλληνα Συνήγορου του Πολίτη σχετικά µε την καταπολέµηση των διακρίσεων
γενικά συµφωνούν µε τις βασικές αρχές που παρουσιάζονται στην υπ’ αριθµό 2
σύσταση γενικής πολιτικής της σχετικά µε ειδικευµένα όργανα για την
καταπολέµηση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού και της
µισαλλοδοξίας σε εθνικό επίπεδο.

31.

Ωστόσο, κάποια κενά στις αρµοδιότητες του ελληνικού Συνηγόρου του Πολίτη
αξίζει να καλυφθούν για να ενισχύσουν το ρόλο του οργάνου στην καταπολέµηση
των διακρίσεων γενικά και ειδικότερα των φυλετικών διακρίσεων. Ο Συνήγορος
του Πολίτη δεν µπορεί να παρέµβει εάν έχουν περάσει περισσότεροι από έξι
µήνες από τη στιγµή που ο ενάγων έµαθε αρχικά για την παράνοµη ενέργεια της
δηµόσιας διοίκησης ή την αδυναµία της να ενεργήσει.
∆εδοµένης της
πολυπλοκότητας των υποθέσεων που αφορούν διακρίσεις, περιλαµβανοµένης
και της απροθυµίας των θυµάτων να κάνουν καταγγελίες και τις δυσκολίες για την
απόκτηση στοιχείων για πράξεις διάκρισης, αυτή η χρονική περίοδος θα πρέπει

22

Η ελληνική Υπηρεσία του Συνηγόρου του Πολίτη είναι µια συνταγµατικά καθορισµένη ανεξάρτητη αρχή.
Η οργάνωση, η στελέχωση και η λειτουργία του καθορίζονται στο Νόµο 3094/2003 και από τους
Κανονισµούς Λειτουργίας (Προεδρικό ∆ιάταγµα 273/1999), σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις διατάξεις
του Συντάγµατος. Οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει ακόµη την ECRI ότι, σύµφωνα µε το Άρθρο 101α
(2) του Συντάγµατος, ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη έχει επιλεγεί µε απόφαση της Συνεδρίασης των
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Η Συνεδρίαση θα πρέπει να προσπαθήσει να λάβει οµόφωνη
απόφαση. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, τότε απαιτείται πλειοψηφία 4/5.
23

Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας, Κύκλος Ποιότητας Ζωής, Κύκλος
Σχέσεων Κράτους Πολίτη, Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Παιδιού και Κύκλος Ισότητας των Φύλων.
24

Ετήσια έκθεση 2006, Περίληψη, Ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη, σελ. 8

25

Ετήσια έκθεση 2006, Περίληψη, Ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη, σελ. 6.

26

Όπως παραπάνω.
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να επεκταθεί για να παρέχει επαρκή χρόνο στα θύµατα να υποβάλλουν τις
καταγγελίες τους στο Συνήγορο του Πολίτη. Εφόσον ο Συνήγορος του Πολίτη
δεν παρέχει γενικές πληροφορίες ή νοµικές συµβουλές, η ECRI επιθυµεί επίσης
να επιστήσει την προσοχή των ελληνικών αρχών στην Αρχή 3 δ) της υπ’ αριθµό
2 σύστασης γενικής πολιτικής στην οποία συνιστά µια από τις λειτουργίες του
οργάνου κατά των διακρίσεων να περιλαµβάνει την παροχή βοήθειας και
υποστήριξης στα θύµατα περιλαµβανοµένης και της νοµικής βοήθειας, ώστε να
διασφαλίζονται τα δικαιώµατά τους ενώπιον ιδρυµάτων και δικαστηρίων.
32.

Στο θέµα για τη δηµιουργία παραρτηµάτων εκτός της Αθήνας, ο Συνήγορος του
Πολίτη ενηµέρωσε την ECRI ότι τουλάχιστον µια από τις οµάδες του ταξιδεύει
εκτός Αθηνών σε εβδοµαδιαία βάση και ότι υπάρχουν σχέδια σε εξέλιξη για να
ανοίξουν γραφεία και στην υπόλοιπη χώρα, περιλαµβανοµένης και της
Θεσσαλονίκης. Η ECRI έτσι σηµειώνει µε ενδιαφέρον ότι αυτή η πλευρά της
σύστασης που έγινε στην τρίτη της έκθεση εφαρµόζεται και ελπίζει ότι αυτή η
διαδικασία θα ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό.
Η ECRI δεν γνωρίζει
κάποια συγκεκριµένη ενηµερωτική εκστρατεία που έγινε από τον ελληνικό
Συνήγορο του Πολίτη για την ενηµέρωση του κοινού γενικά και ειδικότερα των
ευπαθών οµάδων σε φυλετικές διακρίσεις, σχετικά µε τον ρόλο εφαρµογής
αναφορικά µε το Νόµο 3304/2005. Αυτός ο τύπος εκστρατείας θα χρησίµευε για
την αύξηση της ενηµέρωσης σχετικά µε το ρόλο αυτό και θα ενίσχυε την
εφαρµογή αυτού του νόµου.

33.

Μια επισκόπηση κάποιων καταγγελιών που έλαβε ο Συνήγορος του Πολίτη στο
πλαίσιο της λειτουργίας αυτής δόθηκε παραπάνω.27 Ο Συνήγορος του Πολίτη
ενηµέρωσε επίσης την ECRI για το ότι η πλειοψηφία των καταγγελιών που έλαβε
στα γραφεία του για φυλετικές διακρίσεις υποβλήθηκε από Ροµά.28 Πολλές
καταγγελίες υποβάλλονται επίσης από µετανάστες που αντιµετωπίζουν
δυσκολίες µε την οικογενειακή συνένωση και 95% των υποθέσεων που
προέρχονται από αυτή την οµάδα αφορούν τη διαδικασία για την απόκτηση
νόµιµης διαµονής στη χώρα.29 Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επίσης εξετάσει
άλλες καταγγελίες και θέµατα διακρίσεων σε άλλους τοµείς όπως η αστυνοµία και
οι ασυνόδευτοι ανήλικοι.30

34.

Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι ο Συνήγορος του
Πολίτη έχει εξουσιοδοτηθεί για να παρέχει βοήθεια και υποστήριξη σε θύµατα,
περιλαµβανοµένης και νοµικής βοήθειας, όπως συστήνεται στην υπ’ αριθµό 2
σύσταση γενικής πολιτικής της για τα ειδικευµένα όργανα για την καταπολέµηση
του ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού και της µισαλλοδοξίας σε
εθνικό επίπεδο. Η ECRI συνιστά επίσης το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου
τα άτοµα µπορούν να κάνουν καταγγελία ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη
αφού µάθουν για κάποια παράνοµη πράξη της διοίκησης ή αδυναµία δράσης, να
επεκταθεί σε ένα έτος τουλάχιστον, ώστε να ενθαρρύνει, µεταξύ άλλων, τα
θύµατα να κάνουν καταγγελίες στο όργανο αυτό. Η ECRI συνιστά επίσης στις
ελληνικές αρχές να πάρουν µέτρα για την αύξηση της επίγνωσης του κοινού για
το ρόλο του Συνήγορου του Πολίτη στην εφαρµογή του Νόµου 3304/2005.

27

Βλ. «Νόµος 3304/2005 για την Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού» παραπάνω.
28

Βλ. «∆ιακρίσεις σε ∆ιάφορους Τοµείς» και «Ευπαθείς Οµάδες/Οµάδες-Στόχοι» παρακάτω για
περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των Ροµά.
29

Για περισσότερες πληροφορίες για τους Ροµά και την κατάσταση των µεταναστών, βλ. «∆ιακρίσεις σε
∆ιάφορους Τοµείς» και «Ευπαθείς Οµάδες/Οµάδες-Στόχοι» παρακάτω.
30

Βλ. «Συµπεριφορά των Οργάνων Επιβολής του Νόµου» και «Ευπαθείς Οµάδες/Οµάδες-Στόχοι»
αντίστοιχα.
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Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης

35.

Η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης έχει ενηµερώσει την ECRI ότι από το Νοέµβριο
2005, το όργανο αυτό, του οποίου προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, έχει εξουσιοδοτηθεί για να παρακολουθεί την
εφαρµογή του Νόµου 3304/2005 σε τοµείς που δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα
του Συνηγόρου του Πολίτη και της Επιθεώρησης Εργασίας. Η Επιτροπή Ίσης
Μεταχείρισης που προαναφέρθηκε αποτελείται από πέντε άτοµα (1 πρόεδρο και
4 µέλη), 1 γραµµατέα και 2 µέλη αναπληρωτών και οι αρµοδιότητές της
περιλαµβάνουν την παρακολούθηση της διαµεσολάβησης σε περίπτωση
παραβίασης της αρχής της ίσης µεταχείρισης, τον σχεδιασµό εκθέσεων όταν οι
προσπάθειες συµβιβασµού αποτυγχάνουν και, στη συνέχεια, την προώθησή
τους στον Εισαγγελέα για να γίνουν τα δέοντα από πλευράς του. Η Επιτροπή
παρέχει επίσης απόψεις αυτεπάγγελτα ή σε βάση καταγγελίας και έχει
εξουσιοδοτηθεί να διεξάγει έρευνες και να ζητά από ιδιωτικούς και δηµόσιους
φορείς, που είναι υποχρεωµένοι να απαντήσουν, να παρέχουν πληροφορίες.

36.

Όσον αφορά σε µέτρα που έχουν ληφθεί για να ενηµερωθεί το κοινό για την
ύπαρξή της, η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης έχει δηλώσει στην ECRI ότι έχουν
κοινοποιηθεί εγκύκλιοι του Νόµου 3304/2005 στις δικαστικές αρχές και σε όλα τα
δηµόσια όργανα. Επιπλέον, από το 2005, έχουν οργανωθεί σεµινάρια ανάµεσα
στα τρία όργανα που έχουν εξουσιοδοτηθεί για να διασφαλίσουν την εφαρµογή
του νόµου αυτού (Συνήγορος του Πολίτη, Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης και
Επιθεώρηση Εργασίας) καθώς και µη κυβερνητικές οργανώσεις και εµπορικές
ενώσεις. Άλλα µέτρα που έχουν ληφθεί περιλαµβάνουν την διάθεση φυλλαδίων
για τα όργανα αυτά και την χορηγία, από το Υπουργείο Απασχόλησης,
τηλεοπτικών διαφηµιστικών εκστρατειών.
Ωστόσο, η Επιτροπή Ίσης
Μεταχείρισης παραδέχεται ότι οι εκστρατείες ενηµέρωσης για την ύπαρξή της
είναι απαραίτητες, καθώς το όργανο αυτό έχει λάβει πολύ λίγες καταγγελίες (10
συνολικά). Η Επιτροπή έχει επισηµάνει ότι έχει δηµιουργήσει µια τηλεφωνική
γραµµή υποστήριξης, αλλά ότι οι καταγγέλλοντες δεν είναι πρόθυµοι να δώσουν
τα προσωπικά τους στοιχεία. Η ECRI σηµειώνει ακόµη ότι το όργανο αυτό, του
οποίου όπως αναφέρεται παραπάνω προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και λειτουργεί ως µέρος της διοικητικής δοµής του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, δεν είναι ανεξάρτητο όπως συνιστάται στην υπ’ αριθµό
2 Σύσταση Γενικής Πολιτικής.31 Επιπλέον, είναι απαραίτητη µια σηµαντική
αύξηση στους ανθρώπινους και χρηµατικούς πόρους του για να του δώσουν τη
δυνατότητα να λειτουργήσει πιο αποτελεσµατικά.

37.

Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν την πλήρη ανεξαρτησία
της Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης και να της παρέχουν τους απαραίτητους
ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους. Από την άποψη αυτή, η ECRI συνιστά
στις ελληνικές αρχές να εµπνευστούν από την υπ’ αριθµό 2 Σύσταση Γενικής
Πολιτικής σχετικά µε ειδικευµένα όργανα για την καταπολέµηση του ρατσισµού,
της ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού και της µισαλλοδοξίας σε εθνικό επίπεδο. Η
ECRI συνιστά επίσης στις ελληνικές αρχές να διενεργήσουν εκστρατείες αύξησης
της ενηµέρωσης για να ενηµερώσουν το ευρύ κοινό καθώς και τις ευπαθείς
οµάδες όπως µετανάστες, Ροµά και µουσουλµάνους της δυτικής Θράκης για την
ύπαρξη και τις δυνατότητες της Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης σύµφωνα µε το
Νόµο 3304/2005.

38.

Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να λάβουν µέτρα για να διευκολύνουν την
δυνατότητα των θυµάτων φυλετικών διακρίσεων να υποβάλλουν καταγγελίες
στην Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης, περιλαµβανοµένης και της βελτίωσης της
υπηρεσίας τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης.

31

Βλ. Υπ’ άριθµό 2 Σύσταση Γενικής Πολιτικής, Αρχή 5.
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Επιθεώρηση Εργασίας

39.

Το Άρθρο 19 του Νόµου 3304/2005 εξουσιοδοτεί την Επιθεώρηση Εργασίας να
διασφαλίζει την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και το Άρθρο 22 επιφορτίζει το
όργανο αυτό µε την υποχρέωση να υποβάλλει ετήσια έκθεση για την προώθηση
της ίσης µεταχείρισης στην εργασία και την απασχόληση. Το Άρθρο 17 του
νόµου αυτού προβλέπει για διοικητικές κυρώσεις έως και 30.000 EUR πρόστιµο.
Η έδρα της Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στην Αθήνα, αλλά το όργανο αυτό
έχει καθιερώσει και τοπικές υπηρεσίες (16 διευθύνσεις και 80 Τµήµατα).
Απασχολεί 500 Κοινωνικούς Επιθεωρητές Εργασίας. Η Επιθεώρηση Εργασίας
έχει ενηµερώσει την ECRI ότι έχει ζητηθεί από όλα τα όργανα να της παρέχουν
την απαραίτητη βοήθεια. Έχει υποδείξει ότι δεν έχει λάβει καµία καταγγελία για
φυλετικές διακρίσεις. Ωστόσο, οι οµάδες των µεταναστών και οι µη κυβερνητικές
οργανώσεις που ασχολούνται µε θέµατα ρατσισµού και φυλετικών διακρίσεων
έχουν αναφέρει στην ECRI την ύπαρξη διακρίσεων στην απασχόληση εναντίον,
µεταξύ άλλων, Ροµά και µεταναστών.32

40.

Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να ενδυναµώσουν το ρόλο της
Επιθεώρησης Εργασίας αναφορικά µε το Νόµο 3304/2005 µε τρόπους που
περιλαµβάνουν τη διεξαγωγή έρευνας για τους λόγους για τους οποίους δεν
υποβάλλονται στο όργανο αυτό καταγγελίες για φυλετικές διακρίσεις στην
απασχόληση. Η ECRI συνιστά επίσης να ληφθούν µέτρα για να ενθαρρυνθούν
τα θύµατα των ενεργειών τέτοιου τύπου να τις αναφέρουν σε όλα τα σχετικά
όργανα, περιλαµβανοµένης και της Επιθεώρησης Εργασίας.

41.

Ένα άλλο όργανο που ασχολείται µε θέµατα που αφορούν το ρατσισµό και τις
φυλετικές διακρίσεις στην Ελλάδα είναι η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου, η οποία, σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις των ελληνικών αρχών,
αποτελεί ένα καταστατικό όργανο για τα δικαιώµατα του ανθρώπου που
ελέγχεται από τον Πρωθυπουργό, µε συµβουλευτικό χαρακτήρα εντός του
ελληνικού κράτους. Το όργανο αυτό έχει δηµοσιεύσει αρκετές µελέτες,
περιλαµβανοµένης και για την κατάσταση των Ροµά στην Ελλάδα το Φεβρουάριο
2009.33 Η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου έχει επίσης
δηµοσιεύσει εκθέσεις για την κατάσταση της υγείας των µεταναστών που δεν
έχουν νοµιµοποιηθεί, για τα προβλήµατα στη διαδικασία παροχής ασύλου,
καθώς και για την κατάσταση των µεταναστών που προσπαθούν να µπουν στην
Ελλάδα µέσω του Αιγαίου Πελάγους και τις πρακτικές του Λιµενικού.

42.

Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν να λαµβάνουν υπόψη τις
εκθέσεις και τις προτάσεις που γίνονται από την Εθνική Επιτροπή για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου για ζητήµατα που αφορούν το ρατσισµό και τις
φυλετικές διακρίσεις.

II.

∆ιακρίσεις σε διάφορους τοµείς

Απασχόληση
43.

Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI ενθάρρυνε έντονα τις ελληνικές αρχές να
επανεξετάσουν όλη τη νοµοθεσία και τις πρακτικές που αφορούν την πρόσβαση
στην απασχόληση, έτσι ώστε να προσδιορίσουν και να εξαλείψουν κάθε διάκριση
που µπορεί να υπάρχει. Η ECRI θεώρησε επίσης ότι θα πρέπει να καταβληθούν
προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των δηµοσίων
υπαλλήλων σε όλους τους τοµείς του δηµοσίου ως προς την απαγόρευση των
διακρίσεων, καθώς και να εξευρεθούν τα µέσα ώστε να παρακινηθούν για να

32

Για περισσότερες πληροφορίες για την απασχόληση, βλ. «∆ιακρίσεις σε ∆ιάφορους Τοµείς» και
«Ευπαθείς/ Οµάδες-Στόχοι» παρακάτω.
33

Έκθεση και Προτάσεις της ΕΕ∆Α για ζητήµατα σχετικά µε την κατάσταση και τα δικαιώµατα των Ροµά
στην Ελλάδα, Ελληνική ∆ηµοκρατία, Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου.
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καταπολεµήσουν τις διακρίσεις πιο αποτελεσµατικά. Η ECRI έκρινε επίσης ότι
εκείνοι που έχουν υποπέσει σε ενέργειες διακρίσεων θα πρέπει να τιµωρηθούν
κατάλληλα. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI ενθάρρυνε επίσης τις Ελληνικές αρχές
να συνεχίσουν να υλοποιούν µέτρα για να προάγουν την ισότητα των ευκαιριών
στην απασχόληση για τα µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας της δυτικής
Θράκης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των µουσουλµάνων
γυναικών που ζουν στην περιοχή. Τέτοια µέτρα για την ισότητα των ευκαιριών θα
πρέπει να περιλαµβάνουν µαθήµατα της Ελληνικής για ενήλικες και παιδιά. Η
ECRI κάλεσε επίσης τις ελληνικές αρχές να εφαρµόσουν µια πολιτική για την
ισότητα των ευκαιριών στην απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση των
µεταναστών.
44.

Όσον αφορά τους Ροµά, οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι ένα
ευρωπαϊκό πρόγραµµα µε τον τίτλο «Progress» στοχεύει στην εκπαίδευση 40
Ροµά για θέµατα διακρίσεων και για τη νοµοθεσία ώστε να τους δοθεί η
δυνατότητα να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στις κοινότητες των
Ροµά. Σύµφωνα µε τις αρχές, τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και
απασχόλησης έχουν δηµιουργηθεί για να βοηθήσουν τους Ροµά να ενταχθούν
στην αγορά εργασίας και να δηµιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις και 500
άτοµα έχουν επωφεληθεί από τα προγράµµατα αυτά. Οι ελληνικές αρχές έχουν
ενηµερώσει επίσης την ECRI ότι οι µουσουλµάνοι της δυτικής Θράκης και οι
Ροµά πήραν µέρος στα Προγράµµατα του Κοινωνικού Ταµείου της Ε.Ε. που
παρέχουν επαγγελµατική κατάρτιση.

45.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι ένα Ολοκληρωµένο Σχέδιο
∆ράσης έχει εφαρµοστεί στους τοµείς της απασχόλησης και της πρόσβασης σε
κοινωνικές υπηρεσίες. Εντός του πλαισίου του σχεδίου αυτού, εφαρµόστηκε ένα
πρόγραµµα για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας στην αγορά
εργασίας: 11.300 µετανάστες ωφελήθηκαν από το σχέδιο αυτό και
δηµιουργήθηκαν 87 υποστηρικτικές δοµές που παρείχαν, µεταξύ άλλων,
πληροφορίες και συµβουλές για τη νοµιµοποίηση. Οι ελληνικές αρχές έχουν
επίσης ενηµερώσει την ECRI ότι έχουν παρασχεθεί µαθήµατα επαγγελµατικής
κατάρτισης και ελληνικής γλώσσας σε µετανάστες και ότι 197 διαπολιτισµικοί
µεσολαβητές έχουν εκπαιδευτεί για να βελτιώσουν τις σχέσεις µεταξύ των αρχών,
των εργοδοτών και των µεταναστών. Οι αρχές έχουν υποδείξει ότι ένα από τα
προβλήµατα που αντιµετώπισαν στην εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών είναι
η έλλειψη αποδείξεων από τους συµµετέχοντες για τα προηγούµενα προσόντα
τους. Οι αρχές δήλωσαν ότι παρουσιάστηκε κάποια ευελιξία στον τοµέα αυτό και
ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επιβεβαιώσει ότι έχει σηµειωθεί πρόοδος στην
αναγνώριση τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε άλλες χώρες.34 Επιπλέον, οι
ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι το 2005 υπογράφηκε Μνηµόνιο
Συνεργασίας υπέρ των προσφύγων γυναικών στην Ελλάδα, ανάµεσα σε αυτές
και τον Ύπατο Αρµοστή των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

46.

Ενώ τα παραπάνω µέτρα αντιµετωπίζουν, ως ένα βαθµό, το πρόβληµα των
ανισοτήτων στην απασχόληση, οι Ροµά, οι µουσουλµάνοι της δυτικής Θράκης και
οι µετανάστες35 εξακολουθούν να µένουν πίσω και να αντιµετωπίζονται µε
διάκριση στον τοµέα αυτό.

47.

Οι περισσότεροι Ροµά που ζουν σε καταυλισµούς36 εξακολουθούν να αποκτούν
το εισόδηµά τους από συλλογή άχρηστων αντικειµένων και απορριµµάτων και
λίγοι απασχολούνται στη βασική αγορά εργασίας, κυρίως λόγω των διακρίσεων

34

Βλ. Ετήσια έκθεση 2006, Περίληψη, Ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη, σελ. 15.

35

Για περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των οµάδων αυτών, βλ. «Ευπαθείς Οµάδες/ΟµάδεςΣτόχοι» παρακάτω.
36

Για περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση στέγασης των Ροµά, βλ. «Στέγαση» παρακάτω.
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και της προκατάληψης, παρόλο που η έλλειψη προσόντων (ως αποτέλεσµα του
χαµηλού µορφωτικού επιπέδου)37 παίζει επίσης κάποιο ρόλο.
48.

Όσον αφορά στη µουσουλµανική µειονότητα της δυτικής Θράκης, η ECRI έχει
ενηµερωθεί ότι 80 τοις εκατό του ενεργού πληθυσµού εργάζεται στον αγροτικό
τοµέα, ενώ κάποιοι εργάζονται ως δηµόσιοι υπάλληλοι. Η πρόσφατη απόφαση
να εισαχθεί, λόγω του Νόµου 3647/08, ένα ποσοστό των µελών της µειονότητας
στις δηµόσιες υπηρεσίες είναι µια θετική εξέλιξη στην αντιµετώπιση του υψηλού
ποσοστού ανεργίας (60% σύµφωνα µε κάποιες εκτιµήσεις) ανάµεσα στα µέλη
αυτής της µειονότητας. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι έχουν ληφθεί µέτρα για να
εφαρµοστεί η εισαγωγή του ποσοστού αυτού. ∆εν έχει ακόµη καθιερωθεί ένα
ολοκληρωµένο µακροχρόνιο πρόγραµµα από τις αρχές για να βελτιωθεί η ένταξη
των µουσουλµάνων από τη δυτική Θράκη στην αγορά εργασίας. Οι εκθέσεις
υποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να µην αντιπροσωπεύονται επαρκώς στο
δηµόσιο τοµέα και σε κρατικούς οργανισµούς.

49.

Όσον αφορά στους µετανάστες, η πλειοψηφία απασχολείται ως ανειδίκευτο
εργατικό δυναµικό. Η ECRI σηµειώνει µε ανησυχία εκθέσεις συνθηκών εργασίας
που δεν ικανοποιούν τα ισχύοντα πρότυπα και πολύ χαµηλούς µισθούς,
περιλαµβανοµένου και του αγροτικού τοµέα στις αγροτικές περιοχές (ένα
πρόβληµα που επηρεάζει κυρίως τους Αλβανούς, τους Ρουµάνους και τους
Βούλγαρους εργάτες) και το προσωπικό οικιακής βοήθειας (που είναι κυρίως
Φιλιππινέζοι). Οι εκθέσεις υποδεικνύουν επίσης ένα µεγάλο αριθµό µεταναστών
που απασχολείται στην παράνοµη αγορά εργασίας και το γεγονός ότι τα δύο
κύµατα νοµιµοποίησης των παράνοµων µεταναστών που εφαρµόστηκαν από την
ελληνική κυβέρνηση από την Τρίτη έκθεση της ECRI38 δεν συνοδεύονται από
µέτρα ή κίνητρα για να τους διατηρήσουν στο νόµιµο τοµέα απασχόλησης.39
Ορισµένες εκθέσεις υποδεικνύουν επίσης ότι η ελληνική οικονοµία έχει ένα από
τα µεγαλύτερα ποσοστά εργατών στον παράνοµο τοµέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(µεταξύ 30-50% του ΑΕΠ σύµφωνα µε κάποιες εκτιµήσεις). Πολλοί µετανάστες,
περιλαµβανοµένων Αλβανών, Αφρικανών, Μπαγκλαντεσιανών, Πακιστανών,
Φιλιππινέζων, Αιγυπτίων εξακολουθούν επίσης να αντιµετωπίζουν διακρίσεις και
ανισότητες στην αγορά εργασίας και δεν υπάρχει καµία µακροπρόθεσµη
στρατηγική από τις αρχές για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα. Οι ελληνικές
αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι, µεταξύ άλλων, ο Νόµος 3386/2005
περιέχει πολλές διατάξεις που διασφαλίζουν ότι ο µισθός σε εργάτες από τρίτες
χώρες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε το µηνιαίο εισόδηµα ενός
ανειδίκευτου εργάτη. Έχουν επίσης δηλώσει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που
κατοικούν στην Ελλάδα απολαµβάνουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώµατα µε τους
Έλληνες εργάτες και οφέλη από ιδρύµατα κοινωνικής ασφάλισης. Έχουν ακόµη
υποδείξει ότι οι εργοδότες που προσλαµβάνουν υπηκόους τρίτων χωρών χωρίς
άδεια εργασίας υποβάλλονται σε πρόστιµα και φυλάκιση και ότι το Προεδρικό
∆ιάταγµα 220/2007 επιτρέπει σε όσους ζητούν άσυλο να αποκτήσουν
προσωρινή άδεια εργασίας. Στις 22 ∆εκεµβρίου 2008, η κα Κωνσταντίνα
Κούνεβα, υπεύθυνη συνδικαλίστρια, βουλγαρικής καταγωγής, που είχε
καταγγείλει τους χαµηλούς µισθούς και τις δύσκολες συνθήκες εργασίας στον
τοµέα της καθαριότητας, όπου απασχολείται η πλειοψηφία των µεταναστριών,
έπεσε θύµα επίθεσης µε τη χρήση θειικού οξέος και οι εκθέσεις υποδεικνύουν
ανεπάρκειες στην έρευνα. Παρόλο που αυτό φαίνεται να είναι µεµονωµένη
περίπτωση, η ECRI ελπίζει ότι η έρευνα θα διεξαχθεί µε τη δέουσα επιµέλεια και
ότι οι υπαίτιοι θα συλληφθούν και θα τιµωρηθούν. Όσον αφορά σε αυτή την

37

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ερώτηµα αυτό, βλ. «Παιδεία» παρακάτω.
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Βλ. «Ευπαθείς Οµάδες/Οµάδες-Στόχοι» παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη
νοµιµοποίηση των µεταναστών.
39

Βλ. Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, Εθνικό Εστιακό Κέντρο για το Ρατσισµό & την
Ξενοφοβία, Ετήσια Έκθεση, Ρατσισµός και ∆ιακρίσεις κατά των Μεταναστών και των Μειονοτήτων στην
Ελλάδα, Μίλτος Παύλου, Απρίλιος 2007, σελ. 10.
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υπόθεση, οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι παρά τη διεξοδική
έρευνα, δεν έχουν ακόµη συλλάβει τους δράστες. Ωστόσο, οι αρχές έχουν
ενηµερώσει την ECRI ότι έχουν λάβει µέτρα για την υποστήριξη της κας Κούνεβα,
όπως την προσφορά σπιτιού στην οικογένειά της.
50.

Όπως υποδεικνύεται παραπάνω, η Επιθεώρηση Εργασίας που έχει
εξουσιοδοτηθεί να καταπολεµά, µεταξύ άλλων, τις φυλετικές διακρίσεις στην
απασχόληση σύµφωνα µε το Νόµο 3304/2005, δεν φαίνεται ιδιαίτερα ενεργή
στον τοµέα αυτό. Η ECRI επίσης δεν γνωρίζει κανένα από τα µέτρα που
ελήφθησαν ειδικά για τη συγκέντρωση ολοκληρωµένων εθνικών στατιστικών
δεδοµένων40 στον τοµέα της απασχόλησης για να καθιερωθεί η κατάσταση στον
τοµέα αυτό διαφόρων οµάδων που κατοικούν στην Ελλάδα και για να επινοηθούν
πολιτικές που θα αφορούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Για το θέµα
αυτό οι ελληνικές αρχές έχουν υποδείξει ότι έχουν ληφθεί συγκεκριµένα µέτρα για
τη συγκέντρωση και την επεξεργασία ολοκληρωµένων στατιστικών δεδοµένων σε
εθνική βάση, ώστε να καθοριστεί εάν έχουν υπάρξει παραβιάσεις του παραπάνω
νόµου, αλλά ότι από το 2005, καµιά περίπτωση δεν φαίνεται να έχει αναφερθεί
είτε στην πορεία µιας έρευνας ή ύστερα από κάποια καταγγελία φυλετικών
διακρίσεων στον τοµέα της απασχόλησης.

51.

Η ECRI προτρέπει τις ελληνικές αρχές να λάβουν επιπλέον µέτρα για να
βελτιώσουν την ένταξη των ευπαθών οµάδων, όπως οι Ροµά, η µουσουλµανική
µειονότητα της δυτικής Θράκης και οι µετανάστες στην αγορά εργασίας. Συνιστά
ότι η καταπολέµηση των διακρίσεων, η ενδυνάµωση των µέτρων που
λαµβάνονται για την παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης και γλωσσικών
µαθηµάτων και η ενίσχυση του ρόλου της Επιθεώρησης Εργασίας αποτελούν
µέρος µιας ολοκληρωµένης και µακροπρόθεσµης στρατηγικής προς το σκοπό
αυτό.

Παιδεία
52.

Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνιστά έντονα στις ελληνικές αρχές να
προωθήσουν τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα παιδιά από
µειονοτικές οµάδες µέσω της διοργάνωσης, µεταξύ άλλων, µαθηµάτων
διδακτικής στήριξης στην Ελληνική γλώσσα, συµπληρωµατικών µαθηµάτων, και
εκπαίδευσης στην µητρική γλώσσα των εν λόγω παιδιών.

53.

Η ECRI σηµειώνει µε ανησυχία ότι οι Ροµά41 παραµένουν σε πολύ µειονεκτική
θέση αναφορικά µε την εκπαίδευση. Υπάρχουν ακόµη περιπτώσεις σχολείων
που αρνούνται να εγγράψουν παιδιά Ροµά για να φοιτήσουν, σε κάποιες
περιπτώσεις εξαιτίας της πίεσης από γονείς που δεν είναι Ροµά. Η ECRI
ανησυχεί ιδιαίτερα από το γεγονός ότι υπάρχουν επίσης περιπτώσεις παιδιών
Ροµά που διαχωρίζονται από τα άλλα παιδιά στο ίδιο σχολείο ή κοντινή περιοχή.
Σε µια περίπτωση42, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
θεώρησε ότι η Ελλάδα παραβίασε το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (απαγόρευση των διακρίσεων για την άσκηση των
δικαιωµάτων που περιέχονται στη Σύµβαση) σε συνδυασµό µε το Άρθρο 2 του
Πρωτοκόλλου 1 (δικαίωµα στην εκπαίδευση). Η ECRI ενηµερώθηκε ότι στα
Σπάτα, όπου υπήρξε αρχικά άρνηση για την εγγραφή στο σχολείο παιδιών Ροµά,
τα παιδιά αυτά φοιτούν τώρα στο σχολείο σε ξεχωριστή τάξη για να τους δώσουν
τη δυνατότητα να προσαρµοστούν σταδιακά στο περιβάλλον του σχολείου. Ενώ
κατανοεί την ανάγκη να ενσωµατωθούν σταδιακά τα παιδιά στο σχολικό

40

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη συγκέντρωση των εθνικών δεδοµένων, βλ.
«Παρακολούθηση ρατσισµού και φυλετικών διακρίσεων» παρακάτω.

41

Για περισσότερα σχετικά µε την κατάσταση των Ροµά γενικά, βλ. «Ευπαθείς Οµάδες/Οµάδες-Στόχοι»
παρακάτω.
42

Βλ. Υπόθεση Σαµπάνης και λοιποί κατά Ελλάδος (Προσφυγή αρ. 32526/05), 5 Ιουνίου 2008.
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περιβάλλον, η ECRI επιθυµεί να επιστήσει την προσοχή των ελληνικών αρχών
στη θέση της για το ζήτηµα αυτό όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθµό 10 Σύσταση
Γενικής Πολιτικής για την καταπολέµηση του ρατσισµού και τις φυλετικές
διακρίσεις µέσα και µέσω της σχολικής εκπαίδευσης. Σε αυτή τη Σύσταση
Γενικής Πολιτικής, η ECRI συνιστά να υπάρξει µέριµνα, σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις και για περιορισµένη χρονική περίοδο, για προπαρασκευαστικά
τµήµατα για µαθητές από οµάδες µειονοτήτων, εάν κάτι τέτοιο δικαιολογείται από
αντικειµενικά και λογικά κριτήρια και είναι προς το συµφέρον του παιδιού.43
54.

Όπως έδειξαν οι ίδιες οι ελληνικές αρχές και όπως έχει επιβεβαιώσει ο
Συνήγορος του Πολίτη, υπάρχει πολύ υψηλό ποσοστό µαθητών Ροµά που
εγκαταλείπουν το σχολείο. Οι αρχές έχουν υποδείξει ότι έχουν καθιερωθεί ειδικά
προγράµµατα που παρέχουν ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη,
περιλαµβανοµένης της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, για την αντιµετώπιση αυτού
του προβλήµατος. Ωστόσο, η απουσία ευρέων δεδοµένων για την κατάσταση
των µαθητών Ροµά δυσκολεύει την εις βάθος αξιολόγηση της κατάστασής τους
και την ικανότητα να αναπτυχθούν συγκεκριµένα προγράµµατα που στοχεύουν
την οµάδα αυτή. Προς το σκοπό αυτό, η ECRI επιθυµεί να επιστήσει την
προσοχή των ελληνικών αρχών στην υπ’ αριθµό 10 Σύσταση Γενικής Πολιτικής
για την καταπολέµηση του ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων µέσα και
µέσω της σχολικής εκπαίδευσης, όπου συνιστά στα κράτη µέλη να αναλάβουν,
σε συνδυασµό µε οργανισµούς της κοινωνίας των πολιτών, µελέτες για την
κατάσταση των παιδιών των οµάδων µειονοτήτων στο σχολικό σύστηµα,
συγκεντρώνοντας στατιστικές για: 1) ποσοστά παρακολούθησης και
ολοκλήρωσης, 2) ποσοστά εγκατάλειψης, 3) αποτελέσµατα που έχουν
επιτευχθεί, και 4) πρόοδος που σηµειώθηκε. Σε αυτή τη Σύσταση Γενικής
Πολιτικής, η ECRI συνιστά επίσης τα κράτη µέλη να συγκεντρώσουν τις
πληροφορίες που χρειάζονται για τον εντοπισµό των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν οι µαθητές από οµάδες µειονοτήτων στο σχολικό περιβάλλον,
ώστε να εισηγηθούν πολιτικές για την επίλυσή τους.

55.

Οι ελληνικές αρχές έχουν υποδείξει ότι ένα πρόγραµµα που συγχρηµατοδοτείται
από την Ε.Ε. και το ελληνικό κράτος αντιµετωπίζει ζητήµατα όπως διορθωτικά
µαθήµατα Ελληνικών, Μαθηµατικών και Ιστορίας για παιδιά Ροµά καθώς και
εκπαίδευση των δασκάλων εντός της υπηρεσίας. Η ECRI έχει, ωστόσο,
ενηµερωθεί για την ανάγκη προπαρασκευαστικών τµηµάτων για µαθητές Ροµά
και για κατάλληλα εκπαιδευµένους δασκάλους. Αυτό είναι πολύ απαραίτητο
καθώς έχει σηµειωθεί ότι αυτού του είδους τα τµήµατα και οι κατάλληλα
εκπαιδευµένοι δάσκαλοι αποφέρουν πολύ θετικά αποτελέσµατα για τα παιδιά
Ροµά. Ωστόσο, η ECRI επιθυµεί να τονίσει στο θέµα αυτό, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, ότι τα παιδιά θα πρέπει να παραµένουν στα προπαρασκευαστικά
αυτά τµήµατα για την περιορισµένη χρονική περίοδο που είναι απαραίτητη για
την ένταξή τους στο σχολείο. Το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης για την
κοινωνική ένταξη των Ροµά που ξεκίνησε το 2002 περιλαµβάνει και την παιδεία
σαν ένα από τους στόχους του. Ωστόσο, φαίνεται να είναι απαραίτητα
περισσότερα µέτρα, µεταξύ άλλων, εντός του πλαισίου του προγράµµατος αυτού
που θα αφορούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Ροµά στην εκπαίδευση.
Μια ∆ιυπουργική Επιτροπή εντός του Υπουργείου Εσωτερικών συντονίζει τις
δραστηριότητες όλων των σχετικών Υπουργείων για την εφαρµογή του
Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης για την κοινωνική ένταξη των Ροµά. Οι
συντονισµένες ενέργειες όλων των σχετικών υπουργείων είναι καίριας σηµασίας
καθώς τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα παιδιά των Ροµά στην εκπαίδευση
είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε την κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση,
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Βλ. Κεφάλαιο 1, 3 γ) της υπ’ αριθµό 10 Σύστασης Γενικής Πολιτικής για την καταπολέµηση του
ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων µέσα και µέσω της σχολικής εκπαίδευσης
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περιλαµβανοµένων των συνθηκών στέγασής τους και το υψηλό ποσοστό
ανεργίας των γονιών τους44.
56.

Η ECRI προτρέπει τις ελληνικές αρχές να ενισχύσουν τα µέτρα που έχουν ληφθεί
για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των παιδιών Ροµά στην εκπαίδευση
περιλαµβανοµένου του αποκλεισµού, των διακρίσεων και της µειωµένης
απόδοσης, µεταξύ άλλων, σε πλήρη συµµόρφωση µε την απόφαση του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για το θέµα αυτό καθώς και
την υπ’ αριθµό 10 Σύσταση Γενικής Πολιτικής της ECRI για την καταπολέµηση
του ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων µέσα και µέσω της σχολικής
εκπαίδευσης.
Η ECRI συνιστά επίσης στις αρχές να υιοθετήσουν µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών,
ακόµη και µέσω της ∆ιυπουργικής Επιτροπής που ασχολείται µε τα ζητήµατα των
Ροµά.

57.

Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI ενθάρρυνε τις Ελληνικές αρχές να συνεχίσουν να
υλοποιούν µέτρα για να προάγουν την ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση
για τα µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας της δυτικής Θράκης, δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των µουσουλµάνων γυναικών που ζουν στην
περιοχή. Η ECRI θεώρησε ότι τέτοια µέτρα για την ισότητα των ευκαιριών θα
πρέπει να περιλαµβάνουν µαθήµατα της Ελληνικής για ενήλικες και παιδιά. Η
ECRI συνέστησε επίσης στις ελληνικές αρχές να αφιερώσουν ακόµη
περισσότερη προσοχή σε όσες ανεπάρκειες έχουν αποµείνει στην τοµέα της
εκπαίδευσης στην περιοχή της δυτικής Θράκης και να τις αποκαταστήσουν το
συντοµότερο δυνατό.

58.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι για το σχολικό έτος 20072008, στη δυτική Θράκη, υπήρχαν 198 µειονοτικά σχολεία πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, όπου οι µαθητές διδάσκονταν τόσο Ελληνικά όσο και Τουρκικά
(στον Έβρο, την Ξάνθη και τη Ροδόπη), 2 µειονοτικά γυµνάσια και 2 θεολογικά
σχολεία στην Ξάνθη και τη Ροδόπη. Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης δηλώσει
ότι στο διάστηµα 2002-2007, περίπου 50% των εγγεγραµµένων µαθητών στο
σχολείο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ήταν κορίτσια και ότι υπήρξε µια σταθερή
αύξηση στον αριθµό των µουσουλµανοπαίδων, περιλαµβανοµένων και Ροµά,
που εγγράφηκαν σε σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
στην περιοχή εκείνη.
Ωστόσο, η ECRI σηµειώνει µε ανησυχία, όπως
αναγνωρίστηκε και από τις ίδιες τις αρχές, ότι υπάρχει ένα ποσοστό 12% µεταξύ
των Ποµάκων45 παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο.

59.

Από την τρίτη έκθεση της ECRI, οι ελληνικές αρχές συνέχισαν επίσης να
εφαρµόζουν το πρόγραµµα τριών φάσεων µε τίτλο «Εκπαίδευση
Μουσουλµανοπαίδων»46, µε την τελευταία φάση να έχει εφαρµοστεί από το 20052008. Οι ελληνικές αρχές έχουν υποδείξει ότι τα βιβλία που χρησιµοποιήθηκαν
στο ελληνόφωνο πρόγραµµα στα µειονοτικά σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
ήταν το τελικό προϊόν του προγράµµατος αυτού και ότι 55 βιβλία
δηµιουργήθηκαν για µαθητές ενώ 15 επεξεργάστηκαν για δασκάλους. Οι αρχές
έχουν επίσης ενηµερώσει την ECRI ότι στα µειονοτικά σχολεία πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, υπάρχουν συνολικά 436 δάσκαλοι για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
της µειονότητας και 544 του ελληνόφωνου εκπαιδευτικού προγράµµατος, ενώ για
τα µειονοτικά σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, υπάρχουν 70 ελληνόφωνοι
δάσκαλοι και 37 δάσκαλοι του µειονοτικού προγράµµατος. Η ECRI σηµειώνει µε
ενδιαφέρον ότι κατά το σχολικό έτος 2007-2008, οι ελληνικές αρχές εισήγαγαν τα
Τουρκικά ως δεύτερη γλώσσα, σαν µάθηµα επιλογής, στα γυµνάσια. Οι
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Για περισσότερες πληροφορίες για τα θέµατα αυτά, βλ. «Στέγαση» και «Απασχόληση» παραπάνω.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση αυτής της οµάδας, βλ. «Ευπαθείς
Οµάδες/Οµάδες-Στόχοι» παρακάτω.
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Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. και το ελληνικό κράτος.
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ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει ακόµη την ECRI ότι, στα πλαίσια ενός
ευρύτερου προγράµµατος µε τίτλο «Εκπαίδευση και Συµβουλευτική Υποστήριξη
των οικογενειών των Ροµά / των µελών της µουσουλµανικής κοινότητας /
παλιννοστούντων / µεταναστών», γίνονταν µαθήµατα ελληνικής γλώσσα και
πολιτισµού και σε µουσουλµάνους γονείς (2006 – 2007 / 2007 – 2008).
60.

Κάποιοι αντιπρόσωποι της µουσουλµανικής µειονότητας της δυτικής Θράκης
έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι το πρόβληµα της έλλειψης κατάλληλα
καταρτισµένων δασκάλων παραµένει, επειδή η Παιδαγωγική Ακαδηµία
Θεσσαλονίκης παρέχει στους δασκάλους τουρκικής γλώσσας ένα εκπαιδευτικό
πρόγραµµα διάρκειας 2-3 χρόνων, ενώ άλλες παιδαγωγικές ακαδηµίες παρέχουν
εκπαίδευση για µια περίοδο 4 ή περισσότερων ετών. Εξέφρασαν την έγκρισή
τους για το ποσοστό που καθιερώθηκε για τους µουσουλµάνους µαθητές στα
πανεπιστήµια (0,5%), αλλά θεωρούν ότι η βελτίωση της ποιότητας στην
εκπαίδευση είναι ακόµη πιο σηµαντική. Οι ελληνικές αρχές έχουν υποδείξει ότι το
Υπουργείο Παιδείας έχει προετοιµάσει ένα σχέδιο νόµου, σύµφωνα µε το οποίο η
Ειδική Παιδαγωγική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης πρόκειται να µετατραπεί σε
πανεπιστηµιακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Ανώτερης Εκπαίδευσης για ∆ιαπολιτισµική
Εκπαίδευση.

61.

Η ECRI σηµειώνει ακόµη ότι ορισµένα θέµατα που απασχολούν κάποιους
αντιπροσώπους της µουσουλµανικής µειονότητας της δυτικής Θράκης,
περιλαµβανοµένης και της έλλειψης δίγλωσσων νηπιαγωγείων και της ανάγκης
για επιπλέον µειονοτικά σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δεν έχουν
επιλυθεί ακόµη. Η ECRI ελπίζει ότι ένας διάλογος µεταξύ των αρχών και των
αντιπροσώπων της µειονότητας για την κατάσταση στη δυτική Θράκη όσον
αφορά την παιδεία θα εξυπηρετούσε για την επίλυση των θεµάτων αυτών, καθώς
φαίνεται να υπάρχει µια απόκλιση ανάµεσα στις αρχές και τις απόψεις κάποιων
αντιπροσώπων για την πρόοδο που πραγµατοποιείται και για να απαραίτητα
µέτρα που αποµένουν.

62.

Η ECRI ενθαρρύνει τις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν τα µέτρα που έχουν λάβει
ως τώρα για να βελτιώσουν την κατάσταση της µουσουλµανικής µειονότητας της
δυτικής Θράκης στον τοµέα της εκπαίδευσης. Συνιστά να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στην κατάσταση των δύο άλλων στοιχείων της µουσουλµανικής
µειονότητας, τους Ροµά και τους Ποµάκους, στην περιοχή αυτή.

63.

Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να ανοίξουν διάλογο µε τους
αντιπροσώπους όλων των µουσουλµάνων της δυτικής Θράκης για να βρεθεί
κοινό έδαφος για την επίλυση των θεµάτων που αποµένουν στην παιδεία,
δηλαδή την ποιότητα της κατάρτισης των δασκάλων και τη δηµιουργία
δίγλωσσων νηπιαγωγείων. Εφιστά την προσοχή των ελληνικών αρχών στην υπ’
αριθµό 10 Σύσταση Γενικής Πολιτικής που περιλαµβάνει χρήσιµες οδηγίες για την
επίλυση των προβληµάτων αυτών.

64.

Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI κάλεσε τις ελληνικές αρχές να εφαρµόσουν µια
πολιτική ισότητας των ευκαιριών στην παιδεία για τους µετανάστες.

65.

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, διάφορες κοινότητες µεταναστών που
κατάγονται από διάφορα µέρη όπως η Αλβανία, η Ρουµανία, η Βουλγαρία, η
Γεωργία, η Ινδική υποήπειρος, η Αφρική και η Ασία ζουν στην Ελλάδα. Όσον
αφορά στην παιδεία, οι ελληνικές αρχές έχουν υποδείξει ότι κατά το σχολικό έτος
2005-2006, υπήρξαν 322 τµήµατα υποδοχής για 4.437 µετανάστες και
παλιννοστούντες Έλληνες µαθητές και 147 τµήµατα υποστήριξης για 927
µετανάστες και παλιννοστούντες Έλληνες µαθητές στο σχολείο πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης. Υπήρξαν 35 τµήµατα υποδοχής και 41 τµήµατα υποστήριξης σε
σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τις οµάδες αυτές. Έχουν ακόµη
υποδείξει ότι εντός του πλαισίου της τρίτης φάσης ενός προγράµµατος µε τίτλο

28

«Εκπαίδευση Μεταναστών και Παλιννοστούντων Ελλήνων»47, το οποίο
ασχολείται µε αυτές τις οµάδες µαθητών στα σχολεία δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό µε στόχο να ενθαρρυνθεί η ένταξη των παιδιών
διανεµήθηκε στα σχολεία. Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την
ECRI ότι µερικά εκπαιδευτικά προγράµµατα για την καταπολέµηση του
κοινωνικού αποκλεισµού των µεταναστών έχουν εφαρµοστεί από την Ελλάδα σε
συνεργασία µε την Αλβανία, τη Μολδαβία, τη Σερβία, την Ουκρανία και τη
Γεωργία.
66.

Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά ζητήµατα που τους απασχολούν, οι αντιπρόσωποι
των µεταναστών έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι οι περισσότερες οµάδες
µεταναστών έχουν καθιερώσει σχολεία µε καταβολή διδάκτρων τα οποία
παρακολουθούν κάποια παιδιά από την κοινότητά τους, όπου παρέχονται
µαθήµατα ελληνικής γλώσσας και ιστορίας δύο φορές την εβδοµάδα. 80% των
παιδιών µεταναστών παρακολουθούν ελληνικά σχολεία και γνωρίζουν καλά την
ελληνική γλώσσα. Η ECRI σηµειώνει µε ανησυχία πληροφορίες σύµφωνα µε τις
οποίες, παρά τη ραγδαία αύξηση συµµετοχής από παιδιά µεταναστών δεύτερης
γενιάς στο σχολείο, το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου είναι δυσανάλογα
υψηλότερο από τον εθνικό µέσο όρο και ότι έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις
αποκλεισµού και διακρίσεων.48 Επιπλέον, οι φοιτητές των πανεπιστηµίων που
δεν είναι Έλληνες ή Ευρωπαίοι, οι οποίοι είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έζησαν
εκεί το µεγαλύτερο µέρος της ζωής τους και πήραν απολυτήριο λυκείου στη χώρα
αυτή, δεν δικαιούνται τα ίδια φοιτητικά προνόµια, περιλαµβανοµένων και
προνοµίων στέγασης όπως οι Έλληνες ή Ευρωπαίοι υπήκοοι.49 Μια
µακροπρόθεσµη στρατηγική για καλύτερη ένταξη των µεταναστών µαθητών και
φοιτητών πανεπιστηµίου στην εκπαίδευση είναι εποµένως ακόµη απαραίτητη.
Ξεχωριστά δεδοµένα για την κατάστασή τους µπορούν να δώσουν τη δυνατότητα
στις ελληνικές αρχές να προσδιορίσουν τις αποτυχίες και τις επιτυχίες και να
σχεδιάσουν µια τέτοια πολιτική ένταξης.

67.

Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να σχεδιάσουν µια µακροπρόθεσµη
στρατηγική ένταξης στην εκπαίδευση για τους µετανάστες µαθητές και φοιτητές
σε συνεργασία µε αντιπροσώπους από όλες τις οµάδες. Η ECRI συνιστά επίσης
στις ελληνικές αρχές να εµπνευστούν από την υπ’ αριθµό 10 Σύσταση Γενικής
Πολιτικής της για οποιαδήποτε µέτρα ληφθούν για τη βελτίωση της πρόσβασης
και της επιτυχίας των µεταναστών στη σχολική εκπαίδευση.

68.

Η ECRI συνιστά την άρση κάθε εµποδίου διάκρισης, περιλαµβανοµένων και των
οικονοµικών, που µπορεί να εµποδίζει την δυνατότητα των µαθητών που
προέρχονται από οµάδες µεταναστών να έχουν πρόσβαση στην ανώτερη
εκπαίδευση.

Στέγαση
69.

47

Το σχέδιο στεγαστικών δανείων που καταρτίστηκε από τις ελληνικές αρχές για
τους Ροµά εξακολουθεί να εφαρµόζεται και οι αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI
ότι από τις 7.331 οικογένειες στις οποίες έχουν εγκριθεί τέτοια δάνεια, οι 5.896 τα
έχουν λάβει. Οι αρχές ενηµέρωσαν την ECRI ότι το σχέδιο στεγαστικών δανείων
αξιολογείται συνεχώς και βελτιώνεται µε προσαρµογές από την έναρξή του το
2002. Μεγάλες οικογένειες µε παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο και άλλα
µικρότερα, µονογονεϊκές οικογένειες, άτοµα µε προβλήµατα υγείας καθώς και

Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. και το ελληνικό κράτος.
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Βλ. Μετανάστες, Μειονότητες και ∆ιακρίσεις στην Ελλάδα, Ο µύθος της Ελλάδας σαν µια εθνικά
οµογενής µεταναστευτική χώρα, Μίλτος Παύλου, Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
(HLHR) και Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων (ΚΕΜΟ), Ελλάδα, Νοέµβριος 2006, σελ. 2.
49

Βλ. Προώθηση ίσης µεταχείρισης 2006, Ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη ως εθνικό όργανο ισότητας,
Ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη, σελ. 12.
29

εκείνοι που ανήκουν στην κατηγορία κατώτερου εισοδήµατος έχουν
προτεραιότητα. Οι αρχές έχουν υποδείξει ότι στην Καλαµάτα, 85 σπίτια έχουν
χτιστεί ως µέρος ενός προγράµµατος που είναι σε εξέλιξη για την δηµιουργία
προσωρινών κατασκηνώσεων µε εγκαταστάσεις κοινωνικών παροχών και
υγιεινής και ότι περίπου 30 τοπικές αρχές το χρόνο λαµβάνουν χρηµατοδότηση
για τη λήψη µέτρων στέγασης για τους Ροµά. Επιπλέον, ο ∆ηµοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας, όπως τροποποιήθηκε, προβλέπει ότι οι τοπικές αρχές είναι
υποχρεωµένες να διασφαλίσουν το δικαίωµα πρόσβασης σε στέγη χωρίς
διακρίσεις και θα πρέπει να συµµετέχουν αναφορικά και µε τη στέγαση των
Ροµά.
70.

Ενώ έδωσε προσοχή στα παραπάνω µέτρα, η ECRI παρατήρησε σε µια
επιτόπου επίσκεψη σε καταυλισµούς Ροµά στον Ασπρόπυργο και τα Σπάτα
κοντά στην Αθήνα, ότι οι συνθήκες διαβίωσης κάποιων Ροµά εξακολουθούν να
είναι απαράδεκτα κατώτερες των διεθνών προτύπων. Η ECRI αναγνωρίζει ότι
κάποιοι καταυλισµοί έχουν δηµιουργηθεί εντός του πλαισίου του νόµου και άλλοι
όχι. Ωστόσο, ανησυχεί για το ότι όπως παρατηρήθηκε στον Ασπρόπυργο και τα
Σπάτα, κάποιοι καταυλισµοί Ροµά είναι απολύτως αποµονωµένοι από τον
υπόλοιπο πληθυσµό, χωρίς τρεχούµενο νερό ή ηλεκτρικό και χωρίς αποχετευτικό
σύστηµα ή πρόσβαση σε δηµόσια συγκοινωνία. Οι καταυλισµοί αυτοί δεν είναι
εύκολα προσβάσιµοι και δεν υπάρχουν ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι που να
οδηγούν σε αυτούς και οι κάτοικοί τους ζουν σε αυτοσχέδια ή
προκατασκευασµένα σπίτια, χωρίς θέρµανση το χειµώνα και στέγες που στάζουν
σε ορισµένες περιπτώσεις, αφήνοντας έτσι τα ευπαθή άτοµα όπως παιδιά,
εγκύους και τους ηλικιωµένους ιδιαίτερα εκτεθειµένους σε ασθένειες. Οι Ροµά
που ζουν στους καταυλισµούς αυτούς αντιµετωπίζουν επίσης στην καλύτερη
περίπτωση αδιαφορία και στη χειρότερη εχθρικότητα (όπως παρατηρήθηκε στον
Ασπρόπυργο) από την πλευρά κάποιων από τις τοπικές αρχές και όσων δεν
είναι Ροµά. Η ECRI ενηµερώθηκε ότι στον καταυλισµό του Ασπροπύργου η
ελληνική κυβέρνηση είχε µεταστεγάσει κάποιες κοινότητες στο βόρειο µέρος της
χώρας σε καλύτερες συνθήκες. Εν όψει της σοβαρότητας των προβληµάτων
που αντιµετωπίζονται στον καταυλισµό αυτό, είναι απαραίτητη η βοήθεια από την
κυβέρνηση για τη µεταστέγαση των Ροµά που παραµένουν εκεί. Αυτό είναι το
πιο σηµαντικό καθώς η κατάσταση δηµιούργησε εντάσεις ανάµεσα στους Ροµά
και τους άλλους κατοίκους της περιοχής. Η ECRI δεν έχει ενηµερωθεί για
επιπλέον µέτρα που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές για να
χτιστεί ένας ικανοποιητικός αριθµός προσωρινών κατασκηνώσεων για τους Ροµά
που επιθυµούν να διατηρήσουν το νοµαδικό τρόπο ζωής τους.

71.

Όσον αφορά στο σχέδιο στεγαστικών δανείων, παρόλο που οι αρχές έχουν
υποδείξει ότι αξιολογείται, οι εκθέσεις δείχνουν ότι µπορεί να έχουν υπάρξει
παρατυπίες στην εφαρµογή του σχεδίου αυτού, όπως δάνεια που δεν
παρέχονται στους προοριζόµενους δικαιούχους τους. Η ECRI ελπίζει έτσι ότι
όλοι οι ισχυρισµοί θα ερευνηθούν δεόντως και θα επιβληθούν κυρώσεις εάν
αποδειχτούν βάσιµοι.

72.

Η ECRI ενθαρρύνει τις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν να εφαρµόζουν το σχέδιο
στεγαστικών δανείων για τους Ροµά. Η ECRI συνιστά έντονα την ενίσχυση των
µέτρων που έχουν ληφθεί ως τώρα για την παρακολούθηση της εφαρµογής του,
για να διασφαλιστεί ότι όλες οι οµάδες στις οποίες απευθύνεται εντός της
κοινότητας αυτής θα επωφεληθούν από αυτό. Η ECRI συνιστά για το σκοπό
αυτό οποιοιδήποτε ισχυρισµοί παρατυπιών να ερευνώνται και να γίνονται
κατάλληλες ενέργειες για την επιβολή κυρώσεων στους υπαίτιους, εάν
αποδειχτούν βάσιµοι.

73.

Η ECRI συνιστά στις αρχές να ενεργήσουν πιο δυναµικά για την αντιµετώπιση
της κατάστασης των Ροµά που ζουν σε ακατάλληλους καταυλισµούς, µε το να
αποδώσουν, µεταξύ άλλων, στις τοπικές αρχές τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα
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µε τη διεθνή και εθνική νοµοθεσία, περιλαµβανοµένης της ∆ηµοτικής και
Κοινοτικής Νοµοθεσίας όπως τροποποιήθηκε, όσον αφορά τα δικαιώµατα
στέγασης, περιλαµβανοµένου και του δικαιώµατος της κατάργησης των
διακρίσεων. Η ECRI συνιστά επίσης τη συνεργασία ανάµεσα σε εθνικές και
τοπικές αρχές για να αναλάβουν µια µεθοδική στρατηγική για τη βελτίωση της
κατάστασης αναφορικά µε τους καταυλισµούς αυτούς.
Επιδόµατα υγείας και κρατικά επιδόµατα
74.

Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI ενθάρρυνε έντονα τις ελληνικές αρχές να
αναθεωρήσουν όλη τη νοµοθεσία και τις πρακτικές που αφορούν την πρόσβαση
στις δηµόσιες υπηρεσίες όπως τα επιδόµατα υγείας και τα κρατικά επιδόµατα,
έτσι ώστε να προσδιορίσουν και να εξαλείψουν κάθε διάκριση που µπορεί να
υπάρχει.

75.

Οι ελληνικές αρχές έχουν υποδείξει ότι στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Σχεδίου
∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά, τα Κοινωνικο-ιατρικά Κέντρα
παρέχουν βασικές υπηρεσίες υγείας όπως προληπτική ιατρική, υπηρεσίες
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας, εµβολιασµό,
υποστηρικτικές υπηρεσίες και επαγγελµατικές συµβουλές στους καταυλισµούς
των Ροµά. Συνολικά 32 κέντρα έχουν ιδρυθεί σε ισάριθµους δήµους και
συγχρηµατοδοτούνται από το Κοινωνικό Ταµείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον
κρατικό προϋπολογισµό. Η ECRI σηµειώνει µε ενδιαφέρον ότι τα κέντρα αυτά
που συγκροτούνται από ιατρικό προσωπικό και προσωπικό παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών, διαθέτουν και έναν µεσολαβητή από την κοινότητα των Ροµά. Από
τον Απρίλιο 2004, καταρτίστηκε ένα πρόγραµµα για την Ασφάλεια, την
Προώθηση και την Κοινωνική και Ψυχολογική Υποστήριξη των Ελλήνων
Τσιγγάνων και χρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό. Οι αρχές
έχουν υποδείξει ότι κινητές µονάδες επισκέπτονται τις προσωρινές
κατασκηνώσεις για να παρέχουν κλινικές εξετάσεις και εµβολιασµούς καθώς και
να παρακολουθούν τις συνθήκες διαβίωσης και να επιλύουν υπάρχοντα
προβλήµατα. Έχουν επίσης ενηµερώσει την ECRI ότι οι µονάδες αυτές
δραστηριοποιούνται
σε
όλους
σχεδόν
τους
καταυλισµούς
Ροµά,
περιλαµβανοµένων και των περιοχών των Σπάτων και του Ασπροπύργου. Ένα
άλλο πρόγραµµα50 έχει καθιερώσει ένα ∆ίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών σε 150
δήµους και λειτουργεί πλήρως σε 140. Ο στόχος αυτού του δικτύου είναι να
αντιµετωπίσει τη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισµό παρέχοντας βασικές
κοινωνικές υπηρεσίες. Οι ελληνικές αρχές έχουν υποδείξει ακόµη στην ECRI ότι
ένα πιλοτικό πρόγραµµα για την καθιέρωση ηλεκτρονικής κάρτας υγείας για τους
Έλληνες Ροµά στην περιοχή των Τρικάλων ξεκίνησε το 2009.

76.

Ενώ χαιρετίζει τα παραπάνω µέτρα, η ECRI δεν γνωρίζει για τους ανθρώπινους
και οικονοµικούς πόρους που διατίθενται σε αυτά. Όπως σηµειώθηκε και
επιτόπου (στα Σπάτα και τον Ασπρόπυργο), υπάρχουν ακόµη καταυλισµοί Ροµά
που θα πρέπει να επωφεληθούν, σε µεγάλο βαθµό, από αυτά τα µέτρα καθώς
δεν έχουν εύκολη, άµεση και µόνιµη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ή
κοινωνικές. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω51, αυτό αφήνει οµάδες όπως τις
γυναίκες και τα παιδιά σε ιδιαίτερα ευπαθή κατάσταση, ειδικά εξαιτίας των
συνθηκών διαβίωσης που αναφέρθηκαν παραπάνω στους καταυλισµούς αυτούς.

50

Οι ελληνικές αρχές έχουν υποδείξει ότι το πρόγραµµα αυτό ονοµάζεται "Μέτρα για την υποστήριξη
ατόµων που απειλούνται ή αντιµετωπίζουν τον αποκλεισµό στην αγορά εργασίας εντός του ∆ικτύου
Υπηρεσιών Κοινωνικής Υποστήριξης στον τοπικό τοµέα».
51

Βλ. «Στέγαση» παραπάνω.
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77.

Όσον αφορά τους µετανάστες, το προσωπικό των δηµόσιων νοσοκοµείων είναι
υποχρεωµένο από το νόµο52 να αρνείται ιατρική φροντίδα σε παράνοµους
µετανάστες εκτός από έκτακτα περιστατικά και ανήλικα παιδιά. Παρόλο που οι
εκθέσεις έδειξαν ότι στην πράξη, ο νόµος αυτός δεν εφαρµόζεται γενικά από το
ιατρικό προσωπικό, η ECRI θεωρεί ότι οι αρχές θα πρέπει να προβλέψουν να
ανακαλέσουν τη διάταξη αυτή για να αποφύγουν πρακτικές διακρίσεων, όπως
ζητήθηκε επίσης από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου.53 Αναφορικά µε τους µετανάστες γενικά, οι αναφορές υποδεικνύουν
κενά στη µετάδοση των πληροφοριών για τα δικαιώµατά τους και στη
διαθεσιµότητα µεταφραστικών υπηρεσιών.
Η ECRI σηµειώνει επίσης µε
ανησυχία εκθέσεις στερεοτύπων και διακρίσεων κατά των µεταναστών στις
υπηρεσίες υγείας. Παρόλο που ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη των
µεταναστών στην Ελλάδα54 έχει διαµορφωθεί, η ECRI δεν γνωρίζει κάποια µέτρα
που ελήφθησαν από τις αρχές για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων.
Για τα θέµατα αυτά, οι ελληνικές αρχές ενηµέρωσαν την ECRI ότι το Ελληνικό
Κέντρο Ελέγχου Λοιµώξεων πραγµατοποιεί τακτικούς ιατρικούς ελέγχους σε
σηµεία εισόδου για την προστασία της δηµόσιας υγείας.

78.

Η ECRI ενθαρρύνει τις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν τα µέτρα που έχουν
ληφθεί για την αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας και των κοινωνικών
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι Ροµά. Συνιστά αναφορικά µε αυτό να
διατεθούν κατάλληλοι ανθρώπινοι και οικονοµικοί πόροι για το σκοπό αυτό. Η
ECRI συνιστά επίσης στις ελληνικές αρχές να παρακολουθούν στενά την
εφαρµογή των µέτρων αυτών και να συµµετέχουν σε τακτικές διαβουλεύσεις µε
αντιπροσώπους των Ροµά για την αποτελεσµατικότητά τους.

79.

Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να παρέχουν, κατά το νόµο, πρόσβαση σε
δηµόσια ιατρική φροντίδα για όλους όσους ζουν στην ελληνική επικράτεια,
ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς του καθένα. Η ECRI συνιστά ακόµη να
λάβουν µέτρα για να αντιµετωπίσουν, εντός του πλαισίου του ολοκληρωµένου
σχεδίου δράσης για τους µετανάστες, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
µετανάστες στον τοµέα της υγείας, όπως είναι οι διακρίσεις, η πρόσβαση σε
πληροφορίες και η ερµηνεία.

Απονοµή δικαιοσύνης
80.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι η Εθνική Σχολή ∆ικαστών
παρέχει εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα γενικά και τον αγώνα κατά του
ρατσισµού ειδικότερα και ότι το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης κοινοποίησε µια εγκύκλιο
για το Νόµο 3304/2005 σχετικά µε την «Εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή
άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού»55. Οι
αρχές έχουν επίσης υποδείξει ότι η σχολή διοργανώνει ετήσια σεµινάρια για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και για ζητήµατα που αφορούν εκείνους που ζητούν
άσυλο και τους πρόσφυγες και ότι οι υπάρχοντες δικαστές παίρνουν µέρος στα
σεµινάρια αυτά. Ωστόσο, η ECRI έχει λάβει αναφορές για κάποιους δικαστές και
εισαγγελείς που κάνουν ρατσιστικές δηλώσεις.

52

Άρθρο 51 του Νόµου 2910.

53

Βλ. «Όργανα κατά των διακρίσεων και άλλα ιδρύµατα» παραπάνω.

54

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το σχέδιο δράσης, βλ. «Ευπαθείς Οµάδες/Οµάδες-Στόχοι»
παρακάτω.
55

Για περισσότερες πληροφορίες για το νόµο αυτό, βλ. «Νόµος 3304/2005 για την «Εφαρµογή της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού» παραπάνω.

32

81.

Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να ενισχύσουν την αρχική και την τρέχουσα
εκπαίδευση που παρέχεται στους δικαστές και τους εισαγγελείς για θέµατα που
αφορούν το ρατσισµό και τις φυλετικές διακρίσεις. Συνιστά επίσης να τους
παρέχεται αρχική εκπαίδευση και εκπαίδευση εντός της υπηρεσίας για τη σχετική
ελληνική νοµοθεσία. Η ECRI συνιστά η εκπαίδευση αυτού του είδους να
παρέχεται στους εισαγγελείς και η ίδια δυνατότητα να προσφέρεται και στους
δικηγόρους.

III.

Ρατσιστική βία

82.

Καθώς δεν υπάρχουν προς το παρόν επίσηµα δεδοµένα για εγκλήµατα µε
κίνητρο το ρατσισµό στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να γίνει µια ευρεία και σε βάθος
ανάλυση της κατάστασης. Από τη δηµοσίευση της τρίτης έκθεσης της ECRI,
έχουν αναφερθεί κάποιες ενέργειες βίας εναντίον εθνοτικών µειονοτήτων στα
µέσα ενηµέρωση και από παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών. Το 2006, οι
τελευταίοι ανέφεραν 17 σοβαρά περιστατικά ρατσιστικής βίας κατά µεταναστών
και προσφύγων, δύο σε Ροµά και δύο σε µέλη θρησκευτικών µειονοτήτων. Οι
εκθέσεις υποδεικνύουν ότι στις 24 Ιουλίου 2007, ένας Αλβανός ξυλοκοπήθηκε
µέχρι θανάτους από τρεις Έλληνες στην πόλη του Βόλου. Φαίνεται ότι η
υπόθεση λύθηκε, παρόλο που η ECRI δεν έχει καµία πληροφορία για την ποινή
που επιβλήθηκε στους υπαίτιους. Στις 30 ∆εκεµβρίου 2007, οκτώ Πακιστανοί
µετανάστες δέχτηκαν επίθεση στο σπίτι τους στο Αιγάλεω, προάστιο των
Αθηνών, από µια οµάδα οπλισµένων ατόµων, που είχε σαν αποτέλεσµα τη
µεταφορά κάποιων από τα θύµατα στο νοσοκοµείο λόγω σοβαρών
τραυµατισµών. Το περιστατικό αυτό, που ήταν σύµφωνα µε τις αναφορές το
τέταρτο αυτού του τύπου κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2007, οδήγησε σε
διαδηλώσεις διαµαρτυρίας στην Αθήνα το ∆εκέµβριο του 2007. Η ECRI δεν έχει
καµία πληροφορία για τα µέτρα που ελήφθησαν κατά των υπόπτων, παρόλο που
η αστυνοµία δήλωσε ότι διεξήγαγε έρευνα. Πηγές ανέφεραν υψηλά επίπεδα
εγκληµάτων µίσους που αναφέρθηκαν από µετανάστες στην Ελλάδα το 2007 µε
το 16,4 τοις εκατό όσων απάντησαν σε µια έρευνα να δηλώνουν ότι έχουν
υπάρξει θύµατα τέτοιων εγκληµάτων.56 Συµπλοκές µε ρατσιστικά κίνητρα
ανάµεσα σε Αλβανούς και Έλληνες οπαδούς ποδοσφαίρου συνέβησαν το Μάρτιο
2005 και η ECRI σηµειώνει µε ενδιαφέρον ότι, µερικοί Έλληνες και Αλβανοί
συντάκτες έκαναν έκκληση για ηρεµία και συγκράτηση πριν από το εν λόγω
παιχνίδι.
Όπως αναλύεται µε περισσότερες λεπτοµέρειες παρακάτω57,
αντισηµιτικές ενέργειες, όπως βεβήλωση τάφων και βανδαλισµοί κατά µνηµείων
του Ολοκαυτώµατος εξακολουθούν να συµβαίνουν. Η ECRI επισηµαίνει µε
ανησυχία εκθέσεις συνεχούς βίας από την αστυνοµία58 και φύλαξη συνόρων κατά
Ροµά, προσφύγων, ατόµων που ζητούν άσυλο και µεταναστών. Υπάρχουν
επίσης καταγγελίες σχετικά µε θεωρούµενη αδράνεια της αστυνοµίας σε
εγκλήµατα µε ρατσιστικό κίνητρο και προκατάληψη κατά των µεταναστών.

83.

Οι παραπάνω εκθέσεις συνεπώς εξακολουθούν να υποδεικνύουν την ανάγκη για
αύξηση της ενηµέρωσης κατά των διακρίσεων για το κοινό γενικά και ιδιαίτερα για
τις οµάδες µειονοτήτων καθώς και τη συνεχή ανάγκη για αποτελεσµατική επιβολή
του νόµου. Όσον αφορά την αστυνοµία, οι αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI για
τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ρατσισµού
εντός της αστυνοµίας από την τρίτη έκθεση της ECRI, τα οποία θα αναλυθούν

56

Βία Βασιζόµενη σε Ρατσισµό και Ξενοφοβία, Έρευνα Εγκληµάτων Μίσους 2008, Πρώτα τα Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα, σελ. 3.
57

Βλ. «Αντισηµιτισµός».

58

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αστυνοµία, βλ. «Συµπεριφορά των οργάνων επιβολής
του νόµου» παρακάτω.
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παρακάτω.59 Η ECRI επιθυµεί σε σχέση µε αυτό να επιστήσει την προσοχή τους
στην υπ’ αριθµό 11 Σύσταση Γενικής Πολιτικής για την καταπολέµηση του
ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων στην αστυνόµευση όπου συνιστάται τα
κράτη µέλη να καθιερώσουν και να εφαρµόσουν ένα σύστηµα για την καταγραφή
και την παρακολούθηση των ρατσιστικών περιστατικών και του βαθµού που
παραπέµπονται στον εισαγγελέα και χαρακτηρίζονται τελικά ρατσιστικά
αδικήµατα.60 Σε αυτή τη Σύσταση Γενικής Πολιτικής, η ECRI συνιστά επίσης στα
κράτη µέλη να διασφαλίσουν ότι η αστυνοµία ερευνά διεξοδικά τα ρατσιστικά
αδικήµατα, περιλαµβανοµένης και της έρευνας για ρατσιστικά κίνητρα κοινών
αδικηµάτων και ότι ενθαρρύνουν τα θύµατα και τους µάρτυρες των ρατσιστικών
περιστατικών να τα αναφέρουν.
Η ECRI αναφέρει µε ευχαρίστηση τις
πληροφορίες των ελληνικών αρχών ότι αυτή η Σύσταση Γενικής Πολιτικής έχει
µεταφραστεί στα Ελληνικά και διανέµεται σε όλα τα αστυνοµικά τµήµατα. Οι
αρχές έχουν ακόµη αναφέρει ότι το ίδιο συνέβη όσον αφορά την υπ’ αριθµό 8
Σύσταση Γενικής Πολιτικής της ECRI (για την καταπολέµηση του ρατσισµού κατά
την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας) και την υπ’ αριθµό 9 (για την καταπολέµηση
του αντισηµιτισµού).
84.

Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να καταπολεµήσουν τα ρατσιστικά
εγκλήµατα πιο ενεργά και να εµπνευστούν από τις διατάξεις της υπ’ αριθµό 11
Σύστασης Γενικής Πολιτικής για την καταπολέµηση του ρατσισµού και των
φυλετικών διακρίσεων στην αστυνόµευση για το σκοπό αυτό, περιλαµβανοµένων
και εκείνων που αναφέρονται στο θέµα των συλλήψεων και των διώξεων.

85.

Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να πραγµατοποιήσουν µια µακροπρόθεσµη
εκστρατεία κατά των ρατσιστικών εγκληµάτων µε στόχο το κοινό γενικά και
ιδιαίτερα τις µειονότητες, για να ενθαρρύνουν τις τελευταίες ώστε να αναφέρουν
τα εγκλήµατα.

IV.

Ο Ρατσισµός στο δηµόσιο λόγο

86.

Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις ελληνικές αρχές να επιστήσουν
την προσοχή των εργαζοµένων στα µέσα ενηµέρωσης για τους κινδύνους του
ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας. Στις περιπτώσεις όπου έχουν δηµοσιευθεί
ρατσιστικά άρθρα, ενθάρρυνε έντονα τις ελληνικές αρχές να προβούν σε κάθε
απαραίτητη ενέργεια προκειµένου να ασκηθεί δίωξη και να τιµωρηθούν οι
υπαίτιοι.

87.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι τα οπτικοακουστικά και
έντυπα µέσα ενηµέρωσης έχουν υιοθετήσει έναν κώδικα συµπεριφοράς και ότι
όσον αφορά τα πρώτα, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο µπορεί να
επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις ρατσιστικού λόγου και το έχει ήδη κάνει
ύστερα από τη δηµοσίευση της τρίτης έκθεσης της ECRI. Οι αρχές θεωρούν,
ωστόσο, ότι η ελευθερία του λόγου θα πρέπει να υπερισχύει και θα πρέπει να
δοθεί έµφαση στην αύξηση της ενηµέρωσης.
Όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω61, κάποιες περιπτώσεις υποκίνησης φυλετικού µίσους (κατά Εβραίων
και Ροµά) έχουν παραπεµφθεί στο δικαστήριο στην Ελλάδα σύµφωνα µε το Νόµο
927/1979 και καταδικάστηκαν, καθιερώνοντας έτσι µια νοµολογία για τους
περιορισµούς της ελευθερίας του λόγου όσον αφορά στην υποκίνηση του
φυλετικού µίσους. Όπως αναφέρθηκε και σε άλλα σηµεία της έκθεσης, τα µέσα
ενηµέρωσης, περιλαµβανοµένων και κάποιων εφηµερίδων δηµοσιεύουν
αντισηµιτικά άρθρα. Οι αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι έχει διενεργηθεί
µια εκστρατεία για την πολυπολιτισµικότητα στα µέσα ενηµέρωσης για την
προώθηση του πολιτισµικού διαλόγου. Ωστόσο, φαίνεται ότι είναι απαραίτητα

59

Βλ. «Συµπεριφορά των αξιωµατούχων επιβολής του νόµου».

60

Βλ. παράγραφο 12 της υπ’ αριθµό 10 Σύστασης Γενικής Πολιτικής.

61

Βλ. «∆ιατάξεις ποινικού δικαίου κατά του ρατσισµού».
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περισσότερα µέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των µέσων
ενηµέρωσης για υπεύθυνες αναφορές και για το νόµο για την υποκίνηση
φυλετικού µίσους.
88.

Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν να διασφαλίζουν την
επιβολή του Νόµου 927/1979 κατά δηµοσιογράφων και µέσων ενηµέρωσης που
υποκινούν το φυλετικό µίσος.

89.

Η ECRI ενθαρρύνει τις ελληνικές αρχές να ενηµερώσουν τα µέσα ενηµέρωσης,
χωρίς να πλήττουν τη δηµοσιογραφική ανεξαρτησία, για την ανάγκη να
διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχουν δεν δηµιουργούν κλίµα
εχθρότητας κατά των µελών εθνικών ή θρησκευτικών µειονοτήτων. Συνιστά
επίσης στις αρχές να υποστηρίξουν κάθε πρωτοβουλία που λαµβάνουν τα µέσα
ενηµέρωσης στον τοµέα αυτό και να τους προµηθεύσουν µε τους απαραίτητους
πόρους για να παρέχουν αρχική εκπαίδευση και εκπαίδευση µέσα στην υπηρεσία
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα γενικά και για τα θέµατα ρατσισµού ειδικότερα.

90.

Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε πιο εκτεταµένη και συστηµατική
αύξηση της ενηµέρωσης και πρωτοβουλίες κατάρτισης που θα στοχεύουν σε
δηµόσιους υπαλλήλους, αιρετούς αντιπροσώπους και πολιτικούς πάνω σε
ζητήµατα ρατσισµού και διακρίσεων. Η ECRI επίσης συνέστησε στις ελληνικές
αρχές να αναπτύξουν περαιτέρω τις δραστηριότητες αύξησης της ενηµέρωσης
που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, µε την διοργάνωσης, για παράδειγµα, εθνικής
εκστρατείας κατά του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας.

91.

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόµµατος62, που έλαβε περίπου 3% των ψήφων
στις βουλευτικές εκλογές του 2007, κάνει συχνά δηµόσια αντισηµιτικές και
ρατσιστικές δηλώσεις, κατηγορώντας ακόµη τους µετανάστες63 για αύξηση των
εγκληµάτων που σχετίζονται µε ναρκωτικά και της βίας. Έως τώρα, δεν έχει
διωχθεί για καµία από αυτές τις δηλώσεις σύµφωνα µε το Νόµο 927/1979.
Ωστόσο, κάποιοι πολιτικοί ενεργούν πιο υπεύθυνα, όπως αναφέρθηκε στα µέσα
ενηµέρωσης αναφορικά µε το Νοµάρχη Αθηνών που εξέφρασε την επιθυµία του
να βελτιώσει τις συνθήκες στέγασης των παράνοµων µεταναστών στην Πλατεία
Οµονοίας της Αθήνας, καθώς ζουν σε συνθήκες υποδεέστερες φυσιολογικών
προτύπων.

92.

Η ECRI επισηµαίνει ανησυχητικές εκθέσεις κάποιων εισαγγελέων,
περιλαµβανοµένου και του Προϊστάµενου της Εισαγγελίας64, που κάνουν
ρατσιστικές ή αντισηµιτικές δηλώσεις χωρίς να τους επιβάλλονται κυρώσεις. Οι
αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι στις 4 Ιουνίου 2008, ο Εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου εξέδωσε µια εγκύκλιο καλώντας όλους τους εισαγγελείς να
αντιδράσουν άµεσα σε υποθέσεις κακής µεταχείρισης Ελλήνων ή ξένων πολιτών
από κρατικούς φορείς, διώκοντας τις ισχυριζόµενες ενέργειες και, εάν κριθεί
απαραίτητο, διατάσσοντας ιατροδικαστική εξέταση των θυµάτων. Φαίνεται,
ωστόσο, ότι η συστηµατική και ευρεία ανάπτυξη της ενηµέρωσης και η κατάρτιση
µε στόχο, µεταξύ άλλων, τα δηµόσια πρόσωπα, τους δηµοσίους υπαλλήλους και
τους αιρετούς αντιπροσώπους είναι ακόµη απαραίτητη. Οι ελληνικές αρχές
έχουν δηλώσει ότι το 2005 τηρήθηκε σθεναρή στάση κατά της
προγραµµατισµένης «εκδήλωσης µίσους» στο Μελιγαλά, όπου Ευρωπαίοι
ακροδεξιοί αρχηγοί είχαν σχεδιάσει να συµµετέχουν και ως αποτέλεσµα
ακυρώθηκε. Αυτή η αξιέπαινη στάση θα µπορούσε, ωστόσο, να ενισχυθεί από
τις αρχές στέλνοντας ένα ισχυρό µήνυµα στους δηµοσίους υπαλλήλους, τα
πολιτικά πρόσωπα και άλλα δηµόσια πρόσωπα ότι η υποκίνηση φυλετικού
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Το κόµµα ΛΑ.Ο.Σ.

63

Για περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των µεταναστών, βλ. «Ευπαθείς/Στοχευόµενες
Οµάδες» παρακάτω.

64
Βλ. «Οµάδες υπέρ των ∆ικαιωµάτων Καταγγέλλουν τη Ρατσιστική ∆ήλωση του Έλληνα Εισαγγελέα»,
∆ελτίο Τύπου από την Πρωτοβουλία για ∆ικαιοσύνη σε Ανοιχτή Κοινωνία, Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2008.
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µίσους είναι διώξιµο αδίκηµα. Οι ενέργειες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Οµοσπονδίας εντός του πλαισίου της Εκστρατείας της UEFA Σεβαστείτε και
Ενωθείτε κατά του Ρατσισµού (Respect and Unite Against Racism) είναι µια
πρωτοβουλία που οι αρχές θα µπορούσαν να µιµηθούν.
93.

Όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα ιδιαίτερα, η ECRI επιθυµεί να τονίσει τις
αρχές που αναφέρονται στη Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κοµµάτων για
µια Μη Ρατσιστική Κοινωνία και στη ∆ιακήρυξη για τη χρήση ρατσιστικών,
αντισηµιτικών και ξενοφοβιών στοιχείων στον πολιτικό λόγο. Στη ∆ιακήρυξη
αυτή, η ECRI αποδοκιµάζει το γεγονός ότι ως αποτέλεσµα της χρήσης
ρατσιστικού, αντισηµιτικού και ξενοφοβικού πολιτικού λόγου: 1) υιοθετούνται
άσχηµα µέτρα που επιδρούν δυσανάλογα σε συγκεκριµένες οµάδες ή
επηρεάζουν την αποτελεσµατική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους, 2)
η µακροπρόθεσµη συνοχή της κοινωνίας καταστρέφεται, και 4) ενθαρρύνεται η
ρατσιστική βία.
Τα σηµεία αυτά καθώς και όλες οι άλλες αρχές που
παρουσιάζονται στη Χάρτα και στη ∆ιακήρυξη µπορούν να χρησιµεύσουν σαν
αναφορές για µια υπεύθυνη συµπεριφορά στον πολιτικό λόγο εκ µέρους των
πολιτικών κοµµάτων και των αρχών.

94.

Η ECRI παροτρύνει τις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι ο Νόµος 927/1979
εφαρµόζεται όσον αφορά όλα τα δηµόσια πρόσωπα που χρησιµοποιούν
ρατσιστικό λόγο.

95.

Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να λάβουν υπόψη την παραπάνω
∆ιακήρυξή της για τη χρήση ρατσιστικών, αντισηµιτικών και ξενοφοβιών
στοιχείων στον πολιτικό λόγο.

96.

Η ECRI συνιστά και πάλι στις ελληνικές αρχές να λάβουν µέτρα ανάπτυξης της
ενηµέρωσης κατά του ρατσισµού, όπως εθνικές εκστρατείες ενηµέρωσης. Η
ECRI συνιστά επίσης να παρασχεθεί εκπαίδευση για το ρατσισµό και τις
φυλετικές διακρίσεις σε δηµοσίους υπαλλήλους, αιρετούς αντιπροσώπους και
πολιτικούς.

V.

Ευπαθείς Οµάδες/Οµάδες-Στόχοι

Ροµά
Ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ράσης για τους Ροµά

97.

Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI ενθάρρυνε έντονα τις ελληνικές αρχές να
εφαρµόσουν το ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης για τους Έλληνες Ροµά
πλήρως, ιδιαιτέρως παρέχοντας όλους τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους.

98.

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως65, η ∆ιυπουργική Επιτροπή για τους Ροµά
είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της εφαρµογής του Ολοκληρωµένου Σχεδίου
∆ράσης για τους Ροµά. ∆ιάφορα προγράµµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω66
έχουν εφαρµοστεί εντός του πλαισίου αυτού του Σχεδίου ∆ράσης σε τοµείς όπως
η παιδεία, η απασχόληση, η στέγαση και η υγεία µε διάφορους βαθµούς
επιτυχίας. Οι αρχές έχουν υποδείξει στην ECRI ότι η έκθεση αξιολόγησης για τα
αποτελέσµατα αυτών των προγραµµάτων είναι υπό σύνταξη. Ωστόσο, η ECRI
σηµειώνει ότι µια πιο συστηµατική, σταδιακή και συνεχής παρακολούθηση και
αξιολόγηση της εφαρµογής του Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης για τους Ροµά
είναι απαραίτητη καθώς τα αποτελέσµατα του σχεδίου αυτού δεν είναι πάντα
εύκολο να καθοριστούν, ειδικά σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγµα, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω67, σχετικά µε το σχέδιο στεγαστικών δανείων που

65

Βλ. «∆ιακρίσεις σε ∆ιάφορους Τοµείς» παραπάνω.

66

Όπως παραπάνω.

67

Βλ. «∆ιακρίσεις σε ∆ιάφορους Τοµείς».
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δηµιουργήθηκε εντός του πλαισίου του Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης για
τους Ροµά, φαίνεται ότι οι προοριζόµενοι δικαιούχοι δεν ωφελήθηκαν πάντα από
αυτό. Η ECRI δεν γνωρίζει επίσης εάν συλλέγονται στατιστικά δεδοµένα για την
κατάσταση των Ροµά για το σκοπό της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του
Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης.
Αυτό το είδος δεδοµένων, που
συγκεντρώνονται µε πλήρη σεβασµό για τις αρχές που αναφέρονται παρακάτω68,
είναι πολύ σηµαντικό για την επιτυχία των µέτρων που θα ληφθούν. Η πλήρης
συµµετοχή των Ροµά σε όλα τα στάδια της εφαρµογής του Ολοκληρωµένου
Σχεδίου ∆ράσης είναι εξίσου σηµαντική για την επιτυχία του. Για το σκοπό αυτό,
η ECRI σηµειώνει ότι η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου που αναφέρθηκε παραπάνω, έχοντας δηµιουργήσει µια εξειδικευµένη
οµάδα εργασίας µε τη συµµετοχή των εθνικών αρχών και των Ροµά, έχει κάνει
κάποιες προτάσεις για τις κυβερνητικές πολιτικές, περιλαµβανοµένου και του
Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης για τους Ροµά69, αναφορικά µε τις διακρίσεις
και τον κοινωνικό αποκλεισµό που αντιµετωπίζουν οι Ροµά.
99.

-

Η ECRI συνιστά έντοµα τη δηµιουργία περισσότερων συστηµατικών και
µακροπρόθεσµων µηχανισµών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της
εφαρµογής του Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης ώστε να αξιολογηθούν τα
αποτελέσµατα και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές. Η ECRI συνιστά οι
αντιπρόσωποι των Ροµά να εµπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία.
∆ιακρίσεις

100. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε έντονα στις ελληνικές αρχές να
διατηρήσουν και να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για την παύση όλων των
άµεσων και έµµεσων διακρίσεων κατά των Ροµά και να αυξήσουν την
ενηµέρωση των τοπικών αρχών, όπως δήµους ή τοπικούς διοικητικούς φορείς,
για την ανάγκη να σέβονται τα δικαιώµατα και η κουλτούρα των Ροµά.
Συνέστησε επίσης έντονα οι ελληνικές αρχές να επιβάλλουν κυρώσεις στους
δηµοτικούς συµβούλους που κάνουν ρατσιστικές σχόλια. Η ECRI θεώρησε ότι οι
δηµόσιοι υπάλληλοι που είχαν διαπράξει πράξεις διακρίσεων θα πρέπει να
υποστούν τις ανάλογες κυρώσεις.
101. Η ECRI σηµειώνει µε ανησυχία ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω,70 οι Ροµά
συνεχίζουν να υποφέρουν από διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισµό σε
διάφορους τοµείς όπως η παιδεία, η στέγαση και η απασχόληση από µέλη της
πλειοψηφίας καθώς και δηµόσιους λειτουργούς, ακόµα και σε τοπικό επίπεδο.
Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις αστυνοµικής βίας κατά των Ροµά. Η ECRI
σηµειώνει αναφορικά µε αυτό ότι το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων έχει καταδικάσει την Ελλάδα για παράβαση, µεταξύ άλλων, των
Άρθρων 14 και 2 (απαγόρευση των διακρίσεων και δικαίωµα στη ζωή,
αντίστοιχα) της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για ωµότητα
της αστυνοµίας, αποτυχία διεξαγωγής αποτελεσµατικών ερευνών ή έρευνας του
ρατσιστικού κινήτρου εγκληµάτων που διαπράχθηκαν κατά των Ροµά.71 Η ECRI
έχει λάβει επίσης αναφορές από Ροµά που δεν αντιµετωπίστηκαν ισότιµα από το
δικαστικό σύστηµα, µε περιπτώσεις που ήταν εναντίον των µελών αυτής της
οµάδας να ερευνώνται άµεσα ενώ εκείνες στις οποίες οι Ροµά είναι οι ενάγοντες
να χρειάζονται συνήθως περισσότερο χρόνο για να επιλυθούν ή/και να έχουν
αποτελέσµατα που δεν σέβονται πάντα απόλυτα τα δικαιώµατα του ενάγοντα
68

Βλ. «Παρακολούθηση του ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων».
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Βλ. Έκθεση και Προτάσεις της ΕΕ∆Α για ζητήµατα σχετικά µε την κατάσταση και τα δικαιώµατα των
Ροµά στην Ελλάδα, Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου.
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Βλ. «∆ιακρίσεις σε ∆ιάφορους Τοµείς».
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Βλ. Πετροπούλου-Τσακίρη κατά Ελλάδος, προσφυγή Αρ. 44803/04, 6 ∆εκεµβρίου 2007,
Καραγιαννόπουλος κατά Ελλάδος, προσφυγή Αρ. 27850/03, 21 Ιουνίου 2007, Μπέκος και Κουτρόπουλος
κατά Ελλάδος, προσφυγή Αρ. 15250/02, 13 ∆εκεµβρίου 2005.
37

Ροµά. Η ECRI δεν γνωρίζει τα µέτρα που ελήφθησαν για την αύξηση της
ενηµέρωσης ανάµεσα στους δηµοσίους υπαλλήλους σχετικά µε την απαγόρευση
των διακρίσεων, αλλά αυτό φαίνεται απαραίτητο, ακόµη και σε τοπικό επίπεδο,
όπου η ECRI έχει επισηµάνει στα Σπάτα και τον Ασπρόπυργο ότι οι Ροµά που
ζουν σε καταυλισµούς δεν ωφελούνται από την απαιτούµενη προσοχή των
τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών.
102. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να λάβουν δυναµικά µέτρα για την
καταπολέµηση των διακρίσεων που αντιµετωπίζουν οι Ροµά σε διάφορους
τοµείς, περιλαµβανοµένου και του συστήµατος δικαίου. Έτσι, συνιστά και πάλι
την αύξηση της ενηµέρωσης για τους δηµοσίους υπαλλήλους σχετικά µε την
απαγόρευση των διακρίσεων, καθώς και για τη νοµοθεσία σχετικά µε το θέµα
αυτό. Η ECRI συνιστά επίσης κάθε ισχυρισµός διάκρισης που αναφέρεται από
Ροµά να ερευνάται άµεσα και να επιβάλλονται οι κατάλληλες κυρώσεις στις
περιπτώσεις που οι ισχυρισµοί αποδεικνύονται βάσιµοι.
Μειονοτικές θρησκευτικές οµάδες
103. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI πρότεινε για την επίτευξη µεγαλύτερης διαύγειας,
την κατάργηση της διάταξης του ποινικού δικαίου που απαγορεύει τον
προσηλυτισµό. Η ECRI παρότρυνε επίσης τις Ελληνικές αρχές να κάνουν κάθε
προσπάθεια για την εκπαίδευση του πληθυσµού σχετικά µε την ανεξιθρησκία και
να παύσουν κάθε είδους στιγµατισµό ή διάκριση θρησκευτικής φύσεως.
104. Ο προσηλυτισµός δεν έχει ακόµη αποποινικοποιηθεί και οι εκθέσεις
υποδεικνύουν ότι αυτό έχει οδηγήσει στον κατατρεγµό κάποιων Μαρτύρων του
Ιεχωβά. Οι ελληνικές αρχές έχουν δηλώσει ότι οι νόµοι 1363/38 και 1672/39 δεν
έχουν απαγορευτεί ακόµη, αλλά δεν εφαρµόζονται πια. Αναφορικά µε τη
σύλληψη ατόµων για παραπλανητικό έντυπο υλικό για τη θρησκεία τους, στην
έκθεση του 2006, ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη υπέδειξε ότι πρότεινε ο
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας να εκδώσει µια λεπτοµερή εγκύκλιο
ξεκαθαρίζοντας όλες τις διατάξεις που σχετίζονται µε τον προσηλυτισµό και τη
σηµασία του. Ο Συνήγορος του Πολίτη σηµείωσε ότι η προσφορά έντυπου
υλικού και η πρόσκληση ατόµων για συζήτηση δεν µπορούν να θεωρηθούν
ενέργειες προσηλυτισµού.72
105. Στον τοµέα της παιδείας, η ECRI επισηµαίνει µε ανησυχία εκθέσεις σύµφωνα µε
τις οποίες κάποια σχολικά βιβλία εξακολουθούν να περιέχουν αρνητικές
αναφορές στον Καθολικισµό, τον Ιουδαϊσµό και την αρχαία πολυθεϊστική
ελληνική παράδοση. Οι αρχές έχουν ανταπαντήσει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει
κάποιο σχολικό βιβλίο που να περιέχει αναφορές τέτοιου τύπου. Μια θετική
εξέλιξη από την Τρίτη έκθεση της ECRI είναι ότι οι µαθητές που επιθυµούν να
εξαιρεθούν της διδασκαλίας της Ορθόδοξης θρησκείας στα σχολεία δεν
χρειάζεται πλέον να δικαιολογούν την απόφασή τους. Σε ευρύτερο επίπεδο, η
ECRI δεν γνωρίζει για κάποια µακροπρόθεσµα και ευρύτερα µέτρα που
ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές για να αυξήσουν την ενηµέρωση του κοινού
σχετικά µε την ανεξιθρησκία. Οι αρχές έχουν υποδείξει ότι υπάρχουν τηλεοπτικές
και ραδιοφωνικές εκποµπές για τη θρησκευτική ελευθερία, τόσο στα κανάλια του
εθνικού δικτύου όσο και τα ιδιωτικά και ότι τα βιβλία της ιστορίας αναθεωρούνται
ή αντικαθίστανται. Ωστόσο, φαίνεται ότι η κυριαρχία της Ελληνικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας, η οποία εξακολουθεί να έχει δυνατή επιρροή στην ελληνική δηµόσια
ζωή, επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται τα µέλη των
θρησκευτικών µειονοτικών οµάδων, καθώς µερικές φορές αντιµετωπίζουν
διακρίσεις και προκατάληψη σε διάφορους τοµείς, περιλαµβανοµένης της
απασχόλησης σε κάποιους φορείς του δηµόσιου τοµέα. Από την άποψη αυτή, το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων θεώρησε ότι η Ελλάδα
72
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παραβιάζει, µεταξύ άλλων, το Άρθρο 9 (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και
θρησκείας) της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στην
περίπτωση που κατατέθηκε από κάποιο δικηγόρο ο οποίος υποχρεώθηκε να
δηλώσει δηµόσια ότι δεν ήταν Χριστιανός Ορθόδοξος πριν κάνει µια υπεύθυνη
δήλωση.73
106. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI ήλπιζε ότι όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την
άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων των µειονοτήτων όπως εκείνα των
µουσουλµανικών τοµέων στα κοιµητήρια, του Μουσουλµανικού Τεµένους στην
Αθήνα και της απαγόρευσης της καύσης των νεκρών, θα διευθετηθούν σύντοµα
σε συνεργασία µε όλους τους κατεξοχήν εµπλεκόµενους και µε απόλυτο
σεβασµό προς την θρησκευτική ελευθερία όλων των πλευρών.
107. Η ECRI σηµειώνει ότι ο 3448/06 (άρθρο 35) επέτρεπε την καύση των ξένων ή
Ελλήνων νεκρών των οποίων οι θρησκευτικές πεποιθήσεις επιτρέπουν την
καύση.74 H ECRI ενηµερώθηκε ότι οι ελληνικές αρχές έχουν υποσχεθεί κάποια
έκταση για την κατασκευή µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα, αλλά ότι η
διοικητική διαδικασία για το σκοπό αυτό δεν έχει ακόµη ξεκινήσει. Οι
µουσουλµάνοι αντιπρόσωποι στην Αθήνα έχουν ενηµερώσει την ECRI για την
ανάγκη του µουσουλµανικού αυτού τεµένους καθώς προς το παρόν
προσεύχονται σε διάφορα µέρη όπως ιδιωτικά διαµερίσµατα. Η ECRI εποµένως
εκφράζει τη λύπη της που δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις για το θέµα αυτό ύστερα
από την τρίτη της έκθεση και ελπίζει ότι το ζήτηµα θα επιλυθεί το συντοµότερο
δυνατό. Η ECRI επισηµαίνει πληροφορίες σύµφωνα µε τις οποίες
µουσουλµανικοί χώροι ταφής και σχετικών θρησκευτικών δραστηριοτήτων δεν
διατίθενται στην Αθήνα. Ωστόσο, εκθέσεις υποδεικνύουν επίσης ότι η Ελληνική
Ορθόδοξη Εκκλησία έχει προσφέρει µια έκταση τριών εκταρίων στην Αττική για
να χρησιµοποιηθεί ως µουσουλµανικό κοιµητήριο, αλλά η ECRI δεν έχει
πληροφορίες για το εάν κάτι τέτοιο έχει καθιερωθεί.
108. Η ECRI συνιστά και πάλι να αποποινικοποιηθεί ο προσηλυτισµός. Συνιστά
επίσης στις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν να αφαιρούν τις αρνητικές αναφορές
σε διάφορες θρησκείες από τα σχολικά βιβλία, όπως συστήνεται στο Κεφάλαιο ΙΙ
2) δ) της υπ’ αριθµό 10 Σύστασης Γενικής Πολιτικής για την καταπολέµηση του
ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων µέσα και µέσω της σχολικής
εκπαίδευσης.
109. Η ECRI συνιστά στις αρχές να πραγµατοποιήσουν εκστρατείες ενηµέρωσης ως
προς το σεβασµό και την αποφυγή διακρίσεων αναφορικά µε τις διαφορετικές
θρησκείες και πεποιθήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα.
110. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να εξαλείψουν τα διοικητικά και άλλα
εµπόδια για την κατασκευή ενός µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα.
Μακεδόνες και άλλες µειονοτικές οµάδες
111. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI ενθάρρυνε τις ελληνικές αρχές να λάβουν
περαιτέρω µέτρα προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης της ελευθερίας του
συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας της έκφρασης των µελών των Μακεδονικών
και Τουρκικών κοινοτήτων που ζουν στην Ελλάδα. Χαιρέτισε την χειρονοµία
συµφιλίωσης στην οποία προέβησαν οι Ελληνικές αρχές προς τους Μακεδονικής
εθνικής ταυτότητας πρόσφυγες από τον εµφύλιο πόλεµο, ενώ τις ενθάρρυνε
έντονα να πραγµατοποιήσουν µεγαλύτερη πρόοδο στην κατεύθυνση αυτή µε
τρόπο που δεν θα προβαίνει σε διακρίσεις. Η ECRI επίσης συνέστησε στις
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Αλεξανδρίδης κατά Ελλάδος, προσφυγή Αρ. 19516/06, 21 Φεβρουαρίου 2008.
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Το Προεδρικό ∆ιάταγµα για την εφαρµογή µε Αριθµ. 31/2009 δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. A Αριθ.
49/2009/12.3.2009.
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ελληνικές αρχές να εξετάσουν προσεχτικά τους ισχυρισµούς για διακρίσεις και
πράξεις µισαλλοδοξίας κατά των Μακεδόνων, Τούρκων και άλλων, και να λάβουν
µέτρα για την δέουσα τιµωρία τέτοιων ενεργειών.
112. Η κατάσταση της αναγνώρισης του δικαιώµατος της ελευθερίας του
συνεταιρίζεσθαι αναφορικά µε κάποιες οµάδες που ζουν στην Ελλάδα
(Μακεδόνες75 και Τούρκους76) παραµένει. Για το σκοπό αυτό, από την τρίτη
έκθεση της ECRI, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων εξέδωσε
τρεις αποφάσεις κατά της Ελλάδας για παραβίαση του Άρθρου 11 της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ελευθερία του συνέρχεσθαι
και του συνεταιρίζεσθαι) αναφορικά µε µέλη της κοινότητας ατόµων εθνοτικής
τουρκικής καταγωγής.77 Αναφορικά µε τα άτοµα Μακεδονικής εθνικής ταυτότητας
και την απόφαση της υπόθεσης Σιδηρόπουλος και λοιποί κατά Ελλάδος78 που
αναφέρθηκε στην τρίτη της έκθεση, η ECRI ενηµερώθηκε ότι το ζήτηµα της
αναγνώρισης του εν λόγω σωµατίου (Στέγη Μακεδονικού Πολιτισµού) εκκρεµεί
ενώπιον του Ανώτατου ∆ικαστηρίου καθώς δεν έχει ακόµη αναγνωριστεί.
Φαίνεται ακόµη ότι ούτε τα σωµατεία εθνοτικής τουρκικής καταγωγής, που
αποτελούσαν το θέµα των παραπάνω αποφάσεων, έχουν αναγνωριστεί ακόµη.
Η ECRI επιθυµεί για το σκοπό αυτό να επιστήσει την προσοχή των ελληνικών
αρχών τη διαπίστωση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
ότι οι σύλλογοι που αναζητούν εθνική ταυτότητα ήταν επίσης σηµαντικοί για τη
σωστή λειτουργία της δηµοκρατίας. Θεωρείται ότι ο πλουραλισµός βασίστηκε
επίσης στη γνήσια αναγνώριση και το σεβασµό για τη διαφορετικότητα και τις
δυναµικές των πολιτιστικών παραδόσεων, των εθνοτικών και πολιτισµικών
ταυτοτήτων και των θρησκευτικών πεποιθήσεων.79
113. Η ECRI σηµειώνει ότι θα πρέπει να υπάρξει ακόµη πρόοδος για την αναγνώριση
του δικαιώµατος των µελών των µειονοτικών οµάδων για ελευθερία του
συνεταιρίζεσθαι και επίσης για την ελευθερία της έκφρασης.
114. Οι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών και οι αντιπρόσωποι της µακεδονικής
κοινότητας έχουν υποδείξει στην ECRI ότι η εφαρµογή80 συµβιβαστικών µέτρων
που ελήφθησαν για εκείνους που διέφυγαν στον ελληνικό εµφύλιο πόλεµο
αναφορικά µε την αποκατάσταση της ιθαγένειάς τους και την επιστροφή της
περιουσίας τους που είχε κατασχεθεί, εξακολουθεί να ισχύει µόνο για τους
αυτόχθονες Έλληνες.
Αντιπρόσωποι της Μακεδονικής κοινότητας έχουν
εκφράσει ακόµη τα αισθήµατα διάκρισης, µεταξύ άλλων, αναφορικά µε τη χρήση
των ονοµάτων τους στη δική τους γλώσσα και την αδυναµία να παραπεµφθούν
στο δικαστήριο υποθέσεις οµιλιών µίσους στα µέσα ενηµέρωσης κατά των
Μακεδόνων81. Αντιπρόσωποι της τουρκικής κοινότητας της δυτικής Θράκης έχουν
επίσης δηλώσει ότι η αναγνώριση της ταυτότητάς τους είναι ανάµεσα στα πιο
σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µαζί µε την παιδεία και το δικαίωµα
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Μια οµάδα – ξεχωριστή από την πλειοψηφία – στην ελληνική διοικητική περιοχή της Μακεδονίας. Η
ECRI θυµίζει ότι οι εθνικά Έλληνες που αποτελούν την πλειοψηφία στην παραπάνω ελληνική διοικητική
περιοχή αποκαλούνται επίσης Μακεδόνες.
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Τουρκική Ένωση Ξάνθης και άλλοι κατά Ελλάδος, Αίτηση Αρ. 26698/05, 27 Μαρτίου 2008, Εµίν και
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Βλ. Ενωµένη Μακεδονική Ένωση Ilinden και άλλοι κατά Βουλγαρίας, προσφυγή Αρ. 59491/00, 19
Ιανουαρίου 2006, παραγρ. 58.
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Για περισσότερες πληροφορίες για το ρατσιστικό λόγο, βλ. «∆ιατάξεις ποινικού δικαίου κατά του
ρατσισµού» και «Ο ρατσισµός στο δηµόσιο λόγο».
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για θρησκευτική ελευθερία, ποτ έχουν συζητηθεί σε άλλα σηµεία αυτής της
έκθεσης82.
115. Η ECRI συνιστά έντονα στις ελληνικές αρχές να λάβουν µέτρα για την
αναγνώριση των δικαιωµάτων των µελών διαφορετικών οµάδων που ζουν στην
Ελλάδα, περιλαµβανοµένης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, σε πλήρη
συµµόρφωση µε τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
116. Η ECRI συνιστά ξανά στις ελληνικές αρχές να κάνουν ενέργειες για την
εφαρµογή, µε τρόπο που δεν θα προωθεί τις διακρίσεις, των συµβιβαστικών
µέτρων που λαµβάνονται για όλους εκείνους που διέφυγαν στον εµφύλιο πόλεµο.
117. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να ερευνήσουν τους ισχυρισµούς για
διακρίσεις κατά µελών της µακεδονικής και της τουρκικής κοινότητας και να
λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για να τις αντιµετωπίσουν, περιλαµβανοµένης και
της διασφάλισης της εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας όπου είναι απαραίτητο.
Η ECRI συνιστά επίσης έντονα στις ελληνικές αρχές να κάνουν ενέργειες για την
αναγνώριση του δικαιώµατος του αυτοπροσδιορισµού των οµάδων αυτών.
118. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε έντονα στις ελληνικές αρχές να
ανοίξουν διάλογο µε τους εκπροσώπους των Μακεδόνων, προκειµένου να
εξευρεθεί λύση στις εντάσεις που σηµειώνονται µεταξύ αυτής της οµάδας και των
αρχών, καθώς και µεταξύ της οµάδας και του γενικότερου πληθυσµού, ώστε να
µπορέσει να επιτευχθεί η συνύπαρξη µε αµοιβαίο σεβασµό προς το συµφέρον
όλων.
119. Αντιπρόσωποι της µακεδονικής κοινότητας έχουν αναφέρει ότι οι προσπάθειές
τους για συµµετοχή σε διάλογο µε τις ελληνικές αρχές, για ζητήµατα όπως η
γλώσσα και η χρήση της µακεδονικής γλώσσας στην τηλεόραση δεν έχουν
αποδώσει. Η ECRI ελπίζει έτσι ότι οι αρχές θα συµµετέχουν σε έναν ανοιχτό και
εποικοδοµητικό διάλογο µε τους αντιπροσώπους της µακεδονικής κοινότητας για
ζητήµατα που απασχολούν τα µέλη αυτής της οµάδας.
120. Η ECRI συνιστά ξανά στις ελληνικές αρχές να ορίσουν ένα διάλογο µε τους
αντιπροσώπους των Μακεδόνων για να βρεθεί µια λύση στα ζητήµατα που
επηρεάζουν τα µέλη αυτής της οµάδας.
Μουσουλµανική µειονότητα της δυτικής Θράκης
121. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI παρότρυνε έντονα τις ελληνικές αρχές να προβούν
σε διάλογο µε τα µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας της δυτικής Θράκης
προκειµένου να βρεθούν ικανοποιητικές λύσεις για ζητήµατα όπως είναι ο
διορισµός των Μουφτήδων και η εκλογή των επιτροπών διαχείρισης των
ιδιωτικών φιλανθρωπικών ιδρυµάτων.
122. Από τη δηµοσίευση της τρίτης έκθεσης της ECRI, το ζήτηµα του διορισµού των
Μουφτήδων της δυτικής Θράκης παραµένει. Οι αρχές εξακολουθούν να
διορίζουν Μουφτήδες και ο τοπικός πληθυσµός να εκλέγει δικούς του
Μουφτήδες. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων83 έκρινε ότι η
Ελλάδα παραβίασε το Άρθρο 9 (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας)
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων γιατί θεώρησε ένα
δεύτερο προσφεύγοντα, ένα Μουφτή που εκλέχτηκε από τους «µουσουλµάνους
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που παρακολουθούν τις προσευχές στα τεµένη»84, ένοχο για την οικειοποίηση
των εργασιών ενός υπουργού για «γνωστό θρήσκευµα».
123. Ο Νόµος 3536/2007 προβλέπει το διορισµό από τις ελληνικές αρχές 240
καθηγητών του Ισλαµικού νόµου, µερικοί από τους οποίους µπορούν να
εκτελέσουν καθήκοντα Ιµάµη. Αντιπρόσωποι της µουσουλµανικής µειονότητας
της δυτικής Θράκης έχουν υποδείξει στην ECRI ότι η επιτροπή επιλογών που
είναι υπεύθυνη για τους διορισµούς αυτούς αποτελείται από άτοµα των
Υπουργείων Παιδείας, Εσωτερικών, Οικονοµίας και Εξωτερικών και κανένα
άτοµο από τη µουσουλµανική µειονότητα της δυτικής Θράκης. Τόνισαν ότι άλλες
θρησκευτικές οµάδες είναι ελεύθερες να επιλέγουν τους θρησκευτικούς τους
αντιπροσώπους. Οι ελληνικές αρχές, µε τη σειρά τους, τόνισαν ότι η διαδικασία
επιλογής για δασκάλους και κήρυκες του Κορανίου διεξάγεται από τους
Μουφτήδες και τους µουσουλµάνους θεολόγους, οι οποίοι επεξεργάζονται τις
αιτήσεις και αξιολογούν την επάρκεια των υποψηφίων. Έχουν υποδείξει ότι η
µόνη ευθύνη της κρατικής επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι οι επιλεγµένοι
υποψήφιοι ικανοποιούν κάποιες τυπικές απαιτήσεις (απουσία ποινικού µητρώου,
στρατιωτική υπηρέτηση, απολυτήριο πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, κ.λπ.), µια συνήθης διαδικασία για όλους τους διορισµούς του
δηµοσίου τοµέα.
124. Αναφορικά µε το ζήτηµα των ιδιωτικών φιλανθρωπικών ιδρυµάτων (βακούφια),
από την τρίτη έκθεση της ECRI, θεσπίστηκε νέα νοµοθεσία (Νόµος 3647/08) που
επιτρέπει την εκλογή τριών διοικητικών επιτροπών από την ίδια τη µειονότητα. Η
ECRI δεν έχει καµία πληροφορία, ωστόσο, για τον τρόπο µε τον οποίο
εφαρµόζεται αυτή η νοµοθεσία. Η ECRI ενηµερώθηκε επίσης από κάποιους
αντιπροσώπους της µουσουλµανικής µειονότητας της δυτικής Θράκης ότι
απαγορεύτηκε η νοµοθεσία η οποία προηγούµενα εξαιρούσε τους µιναρέδες από
το να έχουν συγκεκριµένο ύψος.
125. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να ανοίξουν διάλογο µε τα µέλη της
µουσουλµανικής µειονότητας της δυτικής Θράκης για να βρεθεί µια λύση για τα
ζητήµατα του διορισµού των Μουφτήδων καθώς και για το ζήτηµα του διορισµού
των Ιµάµηδων. Η ECRI συνιστά έντονα στις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν
ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις ληφθούν για τα θέµατα αυτά να είναι σε πλήρη
συµµόρφωση µε τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
126. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να λάβουν µέτρα για να διασφαλίσουν την
εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά τα ιδιωτικά φιλανθρωπικά ιδρύµατα,
περιλαµβανοµένων και των διατάξεων που αφορούν την εκλογή των διοικητικών
τους επιτροπών. Η ECRI συνιστά επίσης στις αρχές να βρουν µια λύση, σε
συνεργασία µε τους αντιπροσώπους της µουσουλµανικής µειονότητας της
δυτικής Θράκης, στο θέµα του ύψους των µιναρέδων.
127. Η ECRI έχει λάβει αντικρουόµενες εκθέσεις από τις ελληνικές αρχές και κάποιους
αντιπροσώπους της µουσουλµανικής µειονότητας της δυτικής Θράκης για την
ταυτότητα των Ροµά και των Ποµάκων της περιοχής. Από τη µια πλευρά, οι
αρχές υπέδειξαν ότι η ταυτότητα των Ροµά και των Ποµάκων δεν αναγνωρίζεται
πάντα από την πλειοψηφία των πολιτών µε εθνοτική τουρκική καταγωγή στην
περιοχή και ότι αυτοί είναι κάποιες φορές τα θύµατα των διακρίσεων από την
πλευρά τους. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι αντιπρόσωποι της µουσουλµανικής
µειονότητας της δυτικής Θράκης το αντικρούουν. Για το ζήτηµα αυτό, η ECRI
επιθυµεί να υπενθυµίσει ότι η αρχή για εθελοντικό αυτοπροσδιορισµό θα πρέπει
να επιβληθεί για όλους και να ληφθούν µέτρα για τη διασφάλιση του σεβασµού
για την ταυτότητα όλων των οµάδων που ζουν στη δυτική Θράκη.
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Όπως παραπάνω, παράγραφος 1.

128. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν το σεβασµό και την
εφαρµογή του δικαιώµατος αυτοπροσδιορισµού όλων όσων ζουν στη δυτική
Θράκη και ότι λαµβάνονται µέτρα για να διασφαλιστεί ότι δεν υποφέρει κανείς
από κάποια µορφή πίεσης ή διάκρισης για το σκοπό αυτό και ότι γίνονται
ενέργειες για να ενθαρρυνθεί ο διάλογος και η αµοιβαία αποδοχή ανάµεσα στις
οµάδες αυτές.
Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
129. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε έντονα στις ελληνικές αρχές να
δεσµεύσουν όλους τους απαραίτητους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους
για να ξεπεράσουν τις υφιστάµενες ανεπάρκειες στην διαδικασία χορήγησης
ασύλου. Θεωρείται συγκεκριµένα ότι είναι σκόπιµο να αυξηθεί το προσωπικό που
είναι υπεύθυνο για την αρχική παραλαβή των αιτήσεων ασύλου προκειµένου να
αποφεύγονται οι περιττές καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτηµάτων. Η ECRI
επίσης συνέστησε στις αρχές να παρέχουν σε όλο το προσωπικό που έρχεται σε
επαφή µε τους αιτούντες άσυλο κατάρτιση σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα
και πληροφορίες σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αιτούντες
άσυλο, προκειµένου να διευκολύνουν τις διατυπώσεις που απαιτούνται από
αυτούς.
130. Οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI για τον αριθµό των µέτρων που
έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της ανταπόκρισή τους στις αιτήσεις για άσυλο: 1)
έχουν οργανωθεί εκπαιδευτικά σεµινάρια για το σχετικό προσωπικό, σε
συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
(UNHCR), µεταξύ άλλων, 2) δηµοσιεύτηκε ενηµερωτικό φυλλάδιο για τη
διαδικασία του ασύλου στις πέντε βασικές γλώσσες που µιλούν οι αιτούντες
άσυλο (Αραβικά, Τουρκικά, Φαρσί, Αγγλικά και Γαλλικά) και 3) δηµιουργήθηκε
ένα Γραφείο Εγγράφων εντός του Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών της
Ελληνικής Αστυνοµίας για την παροχή πληροφοριών για την κατάσταση στις
χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο. Η ECRI έχει ενηµερωθεί ότι η UNHCR
διεξάγει διήµερα σεµινάρια για την αστυνοµία, το λιµενικό και άλλους δηµοσίους
υπαλλήλους που ασχολούνται µε τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες.
Έχει επίσης αναφερθεί στην ECRI ότι έχει υπάρξει αύξηση του προσωπικού που
λαµβάνει τα αιτήµατα για άσυλο στο αρχικό στάδιο.
131. Ενώ παρατηρεί τις παραπάνω βελτιώσεις στην υποδοχή των αιτούντων άσυλο, η
ECRI ανησυχεί, όπως φάνηκε και παραπάνω85, σε εκθέσεις από διεθνείς και
εθνικούς οργανισµούς, για τα κενά που αποµένουν. Κάποιοι από τους τοµείς
που είναι απαραίτητες οι βελτιώσεις περιλαµβάνουν: 1) την ανάγκη για
ασφαλέστερη πρόσβαση στην ελληνική επικράτεια για όλους όσοι χρειάζονται
διεθνή προστασία, περιλαµβανοµένης της Σύµβασης της Γενεύης περί του
Καθεστώτος των Προσφύγων, 2) την ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση στη
διαδικασία ασύλου, µε βελτιωµένες υπηρεσίες διερµηνείας και νοµικών
συµβουλών, ιδιαίτερα στα σηµεία εισόδου, καθώς αυτό παραµένει ένα από τα
µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο, 3) την ανάγκη
να αποφευχθεί η διοικητική κράτηση των αιτούντων άσυλο και να βελτιωθούν οι
συνθήκες κράτησης, όταν εφαρµόζονται κατ’ εξαίρεση, για να διασφαλιστεί
καλύτερη συµµόρφωση µε τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα και 4) την ανάγκη
βελτίωσης της ποιότητας της διαδικασίας ασύλου, µε την εφαρµογή, µεταξύ
άλλων, του δικαιώµατος της συνέντευξης και της παροχής αναθεωρήσεων για τα
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια αιτήµατα ασύλου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν
θα χαθούν έγκυρα αιτήµατα για προστασία. Αυτή τη στιγµή, ο αριθµός των
αναγνωρισµένων προσφύγων φαίνεται πολύ χαµηλός. Το 2007, από τις 27.140
περιπτώσεις που εξετάστηκαν τόσο πρωτοβάθµιες όσο και προσφυγές, 140
άτοµα έλαβαν την ιδιότητα του πρόσφυγα και 23 έλαβαν ανθρωπιστική
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προστασία και από τον Ιούνιο 2008, από τις 11.273 που εξετάστηκαν τόσο
πρωτοβάθµιες όσο και προσφυγές, 61 άτοµα αναγνωρίστηκαν ως πρόσφυγες
και 10 σε ανθρωπιστικό καθεστώς.
132. Η ECRI ενηµερώθηκε ότι είναι ακόµη απαραίτητα µέτρα για την υποστήριξη της
ένταξης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, όπως µαθήµατα ελληνικής
γλώσσας, πρόσβαση σε παιδεία, υγεία, επαγγελµατική κατάρτιση και
απασχόληση. Χρειάζονται επίσης µέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης ώστε να αποφευχθεί η συνεχιζόµενη περιθωριοποίησή τους και να
διασφαλιστεί καλύτερη ενσωµάτωση στον τοµέα αυτό. Ο Επίτροπος του
Συµβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, σε µια έκθεση που
δηµοσιεύτηκε στις 4 Φεβρουαρίου 200986, έκανε µια εις βάθος αξιολόγηση της
κατάστασης των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα και εξέδωσε ορισµένες
προτάσεις τις οποίες ελπίζει η ECRI ότι θα λάβουν υπόψη οι ελληνικές αρχές.
133. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να λάβουν µέτρα για την αντιµετώπιση των
κενών που αποµένουν στη διαδικασία ασύλου, περιλαµβανοµένης της βελτίωσης
των υπηρεσιών διερµηνείας και νοµικών συµβουλών για τους αιτούντες άσυλο.
Η ECRI συνιστά επίσης τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών στα
κέντρα κράτησης για αιτούντες άσυλο. Η ECRI επιθυµεί να υπενθυµίσει για το
σκοπό αυτό, ότι η κράτηση των αιτούντων άσυλο θα πρέπει να χρησιµοποιείται
ως τελευταία λύση, όταν δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιµες επιλογές.
134. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να λάβουν µέτρα για τη διασφάλιση της
ένταξης των προσφύγων στην Ελλάδα, περιλαµβανοµένης και της παροχής
µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας και της βελτίωσης της πρόσβασής τους σε
παιδεία, επαγγελµατική κατάρτιση και απασχόληση, µεταξύ άλλων.
135. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε έντονα στις αρχές να συνεχίσουν και
να εντείνουν την συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που εργάζονται
για τους αιτούντες άσυλο και να επιτρέψουν στις τελευταίες να έχουν πραγµατική
και ικανοποιητική πρόσβαση στα κέντρα κράτησης.
136. Η Ελλάδα εξακολουθεί να συνεργάζεται ως ένα βαθµό µε την Ύπατη Αρµοστεία
των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τις Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις που εργάζονται για ζητήµατα ασύλου. Ωστόσο, η ECRI έχει
ενηµερωθεί ότι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δεν έχουν πρόσβαση σε
περιοχές µεταφοράς για τους αιτούντες άσυλο αν δεν είναι υποχρεωτικό για να
εκπροσωπήσουν κάποιον. Έχει επίσης επισηµανθεί στην ECRI ότι οι Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις δεν λαµβάνονται υπόψη από τις αρχές µε τον τρόπο
που θα έπρεπε. Η πρόσβαση στα κέντρα κράτησης των αιτούντων άσυλο87
παραµένει ακόµη στην κρίση της τοπικής αστυνοµικής διεύθυνσης λόγω έλλειψης
κεντρικού συστήµατος για τη διαχείρισή τους. Οι ελληνικές αρχές έχουν
επισηµάνει ότι η πρόσβαση αυτή χορηγείται στις περισσότερες περιπτώσεις.
Έχουν ακόµη δηλώσει ότι ο αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρµοστείας των
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) είναι ένα µέλος της επιτροπής
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Προσφύγων που έχει επιφορτιστεί µε την αξιολόγηση των
προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το τελευταίο και τις Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις.
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Το ίδιο ισχύει και για τους µετανάστες, όπως φαίνεται παρακάτω.

137. Η ECRI ενθαρρύνει τις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν και να ενδυναµώσουν τη
συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
(UNHCR) και συνιστά να λαµβάνουν πιο πολύ υπόψη τις απόψεις των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων που εργάζονται για ζητήµατα που αφορούν τους
αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες.
Μετανάστες
-

Κάτοικοι µακροπρόθεσµης παραµονής και µετανάστες δεύτερης γενιάς

138. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε έντονα στις αρχές να απλοποιήσουν
τις διαδικασίες για την υποβολή αίτησης αδειών εργασίας και παραµονής
προκειµένου να τις απαλλάξουν από καθυστερήσεις. Η ECRI επίσης συνέστησε
να µειωθούν τα ποσά των παραβόλων για την επεξεργασία των αιτήσεων, που
είναι υπερβολικά υψηλά, δεδοµένου ότι είναι καταβλητέα σε ετήσια βάση.
139. Οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι ένα πιστοποιητικό το οποίο
είναι προσωρινό υποκατάστατο για όλες τις προθέσεις και τους σκοπούς
παρέχεται στους µετανάστες που περιµένουν την έκδοση ή την ανανέωση της
άδειας παραµονής τους. Οι αρχές έχουν παραδεχτεί ότι στις µεγάλες αστικές
περιοχές, όπου κατοικεί η πλειοψηφία των αλλοδαπών, υπάρχουν
καθυστερήσεις στην έκδοση ή την ανανέωση των αδειών παραµονής. Έχουν
ενηµερώσει την ECRI ότι έχουν ληφθεί ορισµένα µέτρα, περιλαµβανοµένης και
της δηµιουργίας ενός ηλεκτρονικού συστήµατος για την επίσπευση της
διαδικασίας αυτής. Σύµφωνα µε τις αρχές, η περίοδος αναµονής για την έκδοση
ή την ανανέωση µιας άδειας παραµονής δεν ξεπερνά τους δύο µήνες. Οι αρχές
έχουν επίσης επισηµάνει ότι έχουν καθοριστεί ειδικές προθεσµίες για κάποιες
κατηγορίες ατόµων όπως υποψηφίους για οικογενειακή συνένωση και κατοίκους
µακροπρόθεσµης παραµονής, µε τους τελευταίους να υπόκεινται σε περίοδο
αναµονής 6 µηνών.
Από την τρίτη έκθεση της ECRI, οι αιτούντες
µακροπρόθεσµης παραµονής είναι επίσης υποχρεωµένοι να µάθουν την
ελληνική γλώσσα, τον πολιτισµό και την ιστορία. Αυτοί που επιθυµούν να
µείνουν στην Ελλάδα για πέντε χρόνια και που δεν είναι απόφοιτοι ελληνικού
σχολείου ή πανεπιστηµίου είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθήσουν µαθήµατα
ελληνικής γλώσσας µετά από τα οποία πρέπει να περάσουν εξετάσεις που
οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.
Οι ελληνικές αρχές έχουν
ενηµερώσει την ECRI ότι ειδικά δωρεάν σχολεία γλωσσών παρέχουν τα
µαθήµατα.
140. Ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη88 έχει ενηµερώσει την ECRI ότι η δίµηνη
προθεσµία που έχει οριστεί για την έκδοση µιας άδειας παραµονής είναι τεχνικά
αδύνατο να τηρηθεί καθώς υπάρχουν δυσλειτουργίες της διοίκησης. Έτσι, οι
άδειες παραµονής εκδίδονται ή ανανεώνονται µε παράλογες καθυστερήσεις. Ο
Συνήγορος του Πολίτη ταξιδεύει στις νοµαρχίες κάθε 15 ηµέρες µε µια λίστα
ονοµάτων για να αξιολογήσει τους λόγους των καθυστερήσεων και για να
προσπαθήσει να επιταχύνει τη διαδικασία. Οι οργανώσεις µεταναστών έχουν
επιβεβαιώσει στην ECRI ότι κάποια άτοµα παραµένουν χωρίς άδεια παραµονής
για µεγάλη χρονική περίοδο. Οι οργανώσεις µεταναστών έχουν ενηµερώσει την
ECRI ότι το πρόβληµα έχει επιδεινωθεί από την αύξηση του αριθµού των ηµερών
εργασίας (που αποδεικνύονται µε τη µορφή ενσήµων) που απαιτούνται για την
ανανέωση της άδειας παραµονής, από 150 σε 200 ηµέρες. Η αύξηση αυτή δεν
µπορεί να καλυφθεί από πολλούς µετανάστες λόγω των µεταβαλλόµενων
τοµέων, όπως είναι ο τοµέας των κατασκευών, στον οποίο απασχολούνται οι
περισσότεροι και εξαιτίας του παρόντος οικονοµικού κλίµατος. Με τον τρόπο
αυτό, προηγούµενα νόµιµοι µετανάστες που δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν
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αυτήν την απαίτηση γίνονται παράνοµοι. Για το ζήτηµα αυτό, οι ελληνικές αρχές
έχουν δηλώσει ότι ο αριθµός των ηµερών εργασίας που απαιτούνται για την
ανανέωση µιας άδειας παραµονής δεν αυξήθηκε. Αντίθετα, µειώθηκε από το
Νόµο 3386/2005 από 300 ηµέρες το χρόνο σε 200, στην περίπτωση ενός
εξαρτηµένου προσώπου που απασχολείται συνεχώς και σε 150, όταν ένας
εργαζόµενος για αντικειµενικούς λόγους δεν µπορεί να εργαστεί για όλη την
περίοδο ισχύος της άδειας παραµονής. Ταυτόχρονα, οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη
δυνατότητα να εξαγοράσουν το 20% των ασφαλιστικών ηµερών που τους
υπολείπονται. Οι ηµέρες δικαιολογηµένης απουσίας από την εργασία (ανεργία,
ασθένεια ή απουσία στο εξωτερικό έως και για 4 µήνες ετησίως) εκπίπτουν από
τις απαιτούµενες ηµέρες εργασίας, γεγονός που µειώνει τον αριθµό αυτό ακόµη
περισσότερο. Κατά την άποψη των αρχών, η απαίτηση ορισµένων ηµερών
ασφάλισης εξυπηρετεί διπλό σκοπό: από τη µια µεριά, διασφαλίζει εγγυηµένο
εισόδηµα που επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων χωρών να ζουν αξιοπρεπώς και
να έχουν πρόσβαση σε ιατρική ασφάλιση και από την άλλη, βοηθά στην
αντιµετώπιση της παράνοµης εργασίας.
141. Ορισµένες οµάδες, όπως ανήλικοι, φοιτητές που λαµβάνουν επίδοµα, ανήλικοι
υπό την επιτήρηση Έλληνα πολίτη και οικογένειες Ελλήνων ή Ευρωπαίων
πολιτών καθώς και άτοµα που επωφελούνται της διµερούς συµφωνίας ανάµεσα
στην Ελλάδα και την Αίγυπτο απαλλάσσονται από την καταβολή πληρωµής για
άδεια παραµονής. Ωστόσο, το κόστος των αδειών παραµονής παραµένει υψηλό,
ειδικά δεδοµένης της εισοδηµατικής κατηγορίας της πλειοψηφίας των
µεταναστών που, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι περισσότεροι απασχολούνται
σε τοµείς χαµηλού εισοδήµατος89. Οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την
ECRI ότι το κόστος των αδειών παραµονής αυξάνεται από 150 EUR για µια άδεια
1 ενός έτους, σε 300 EUR για µια άδεια 2 ετών και σε 450 EUR για µια άδεια 3
ετών. Μια µακροχρόνια ή αορίστου χρόνου άδεια παραµονής στοιχίζει 900 EUR.
142. Η ECRI προτρέπει τις ελληνικές αρχές να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε
διαρθρωτικά προβλήµατα εντός της διοίκησης που εξακολουθούν να
καθυστερούν τη διαδικασία για την έκδοση και την ανανέωση των αδειών
παραµονής και να διαχωρίσουν αυτό το θέµα από την απαίτηση των ενσήµων.
143. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι απαιτήσεις για την
εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισµού πριν από την
απόκτηση µακροχρόνιας άδειας παραµονής συνοδεύονται από κατάλληλες δοµές
που περιλαµβάνουν δωρεάν µαθήµατα προσαρµοσµένα κατά το δυνατό
περισσότερο στις ανάγκες των αιτούντων, την ικανότητα παρακολούθησης και
την επάρκεια προσόντων.
144. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να µειώσουν τα έξοδα για την έκδοση των
αδειών παραµονής. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να εργαστούν σε
συνεργασία µε τις οµάδες µεταναστών, µεταξύ άλλων, και το Συνήγορο του
Πολίτη για να επιλύσουν όλα αυτά τα προβλήµατα.
145. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε έντονα στις ελληνικές αρχές να
παρέχουν όλους τους αναγκαίους ανθρώπινους και οικονοµικού πόρους για να
γίνουν οι διαδικασίες νοµιµοποίησης και υποβολής αίτησης για άδεια εργασίας
και παραµονής ευκολότερες για τους αλλοδαπούς που ζουν στην Ελλάδα. Η
ECRI συνέστησε ακόµη στις αρχές να λάβουν µέτρα όπως νοµιµοποιούνται από
το Νόµο 2910/2001, ώστε άτοµα µε τουλάχιστον δεκαετή παραµονή στην
Ελλάδα, που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος, να δύνανται να
εξασφαλίσουν άδεια παραµονής αορίστου χρόνου, προκειµένου να τους
παρέχεται κάποια σταθερότητα και να καθίσταται δυνατόν για αυτούς να ζήσουν
στην Ελλάδα υπό ικανοποιητικές συνθήκες. Η ECRI συνέστησε στις Ελληνικές
89
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αρχές να αναθεωρήσουν το Νόµο 2910/2001 ώστε να εντοπίσουν τυχόν
διατάξεις που υποπίπτουν σε διακρίσεις και να τις αφαιρέσουν το ταχύτερο
δυνατόν. Η ECRI θεώρησε επίσης ότι οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να
διευκολύνουν την οικογενειακή συνένωση για τους µετανάστες που έχουν
εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
146. Από την τρίτη έκθεση της ECRI, η νοµοθεσία στον τοµέα της µετανάστευσης έχει
τροποποιηθεί: το 2005, θεσπίστηκε ο Νόµος 3386/2005 για την «Είσοδο,
διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική
Επικράτεια» και στη συνέχεια τροποποιήθηκε από το Νόµο 3536/2007 (που
θεσπίστηκε το 2007). Ένα θετικό µέτρο που ελήφθη από τις ελληνικές αρχές
είναι η νοµιµοποίηση της κατάστασης των παράνοµων µεταναστών το 2006 και
2007. Οι ελληνικές αρχές ενηµέρωσαν την ECRI ότι σύµφωνα µε το Νόµο
3386/2005, η κατάσταση 180.000 ατόµων νοµιµοποιήθηκε. Οι στοχευόµενες
οµάδες ήταν: 1) άτοµα που τους είχε δοθεί άδεια παραµονής, αλλά για κάποιο
λόγο δεν ήταν σε θέση να την ανανεώσουν, 2) άτοµα που ζούσαν στην Ελλάδα
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και µπορούσαν να αποδείξουν την διαµονή τους από
τότε, χρησιµοποιώντας έγγραφα µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, όπως ορίζεται
από το νόµο. Οι αρχές ενηµέρωσαν την ECRI ότι ο Νόµος 3536/2007 προέβλεπε
για δεύτερο κύµα νοµιµοποιήσεων µε στόχο την αποκατάσταση οποιωνδήποτε
ελλείψεων του προηγούµενου: η επανένωση οικογενειών και η προστασία
ανηλίκων ήταν επιπλέον κριτήρια για να επωφεληθούν από τη νοµιµοποίηση.
Εποµένως, οι σύζυγοι και τα παιδιά απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση να
αποδείξουν ότι ζούσαν στην Ελλάδα στις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
147. Η ECRI ενηµερώθηκε από οµάδες µεταναστών και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
ότι παρά τις προαναφερθείσες νοµιµοποιήσεις, πολλοί µετανάστες είναι ακόµη σε
παράνοµη κατάσταση, ένα πρόβληµα το οποίο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω,
επιδεινώνεται από την αίσθηση ότι ο απαιτούµενος αριθµός ηµερών εργασίας
(ενσήµων) για να αποκτήσουν άδεια παραµονής έχει αυξηθεί. Στις 11 Νοεµβρίου
2008, 15 νοτιοαφρικανοί µετανάστες που σύµφωνα µε αναφορές ζούσαν και
εργάζονταν στην Ελλάδα για πολλά χρόνια έκαναν απεργία πείνας στα Χανιά,
στο νησί της Κρήτης, για να αποκτήσουν άδειες παραµονής, µε την υποστήριξη
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, δικηγορικών οργανισµών και εµπορικών
ενώσεων. Ζήτησαν µεταξύ άλλων, να διαχωριστεί η ανανέωση των αδειών
παραµονής από την απόκτηση των προαναφερθέντων ενσήµων. Εκθέσεις
υποδεικνύουν ότι υπήρξαν κάποιες ρατσιστικές επιθέσεις90 κατά των σκηνών
τους,αλλά ότι οι τοπικοί κάτοικοι οργάνωσαν περιπολίες για να προστατέψουν
τους απεργούς πείνας. Οι ελληνικές αρχές έχουν επιδείξει, αναφορικά µε το
περιστατικό αυτό, ότι τα εν λόγω άτοµα είχαν κάνει αίτηση για νοµιµοποίηση
χωρίς να έχουν κανένα συνοδευτικό έγγραφο για να αποδείξουν την παραµονή
τους στην Ελλάδα. Οι αιτήσεις τους, εποµένως, έπρεπε να απορριφθούν.
Επιπλέον, δεν άσκησαν το δικαίωµα επανόρθωσης.
Ωστόσο, οι άδειες
παραµονής, τελικά, εκδόθηκαν για τους απεργούς. Η ECRI ελπίζει ότι οι αρχές
θα συνεχίσουν το διάλογο µε τους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών για τα
ζητήµατα µετανάστευσης, για τον οποίο έχουν δηλώσει ότι είναι σε εξέλιξη, αλλά
όπως παραδέχονται και οι ίδιες µπορούν ακόµη να βελτιωθούν. Η ECRI ελπίζει
ακόµη ότι οι αντιπρόσωποι των µεταναστών και οι εµπορικές ενώσεις θα
περιληφθούν στη διαδικασία.
148. Οι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών έχουν ενηµερώσει την ECRI για την
ανάγκη να εκπαιδευτούν οι δηµόσιοι υπάλληλοι σχετικά την αντιµετώπιση των
µεταναστών, καθώς προς το παρόν δεν έχουν τις απαραίτητες ικανότητες για το
σκοπό αυτό. Η επικοινωνία είναι ένας τοµέας ανησυχίας, καθώς η γνώση της
αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για τη συναλλαγή µε τους µετανάστες που
δεν µιλούν Ελληνικά.
Η κατάρτιση στη σχετική νοµοθεσία είναι επίσης
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απαραίτητη καθώς οµάδες των µεταναστών έχουν αναφέρει στην ECRI κάποια
ανοµοιότητα στην αντιµετώπιση από τους δηµοσίους υπαλλήλους λόγω έλλειψης
γνώσης του νόµου. Κάποιοι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν, για παράδειγµα,
για τα απαραίτητα έγγραφα για την απόκτηση άδειας παραµονής. Η ECRI έχει
επίσης ενηµερωθεί για την ανάγκη παροχής σηµαντικών πληροφοριών σε
µετανάστες στις βασικές γλώσσες που µιλούν εκείνοι.
149. Η ECRI παροτρύνει τις ελληνικές αρχές να επανεξετάσουν την κατάσταση των
µεταναστών αναφορικά µε τα κριτήρια νοµιµοποίησης της κατάστασής τους και
να πραγµατοποιήσουν µια σηµαντική ανανέωση της τρέχουσας νοµοθεσίας και
πρακτικής στον τοµέα αυτό.
150. Η ECRI συνιστά έντονα στις ελληνικές αρχές να λάβουν µέτρα για να παρέχουν
εκπαίδευση για τη σχετική νοµοθεσία σε όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους που
συναλλάσσονται µε µετανάστες. Η ECRI συνιστά επίσης είτε να τους παρέχονται
µαθήµατα Αγγλικών ή υπηρεσίες διερµηνείας όταν ασχολούνται µε απορίες των
µεταναστών. Η ECRI συνιστά να ληφθούν µέτρα για να παρέχονται στους
µετανάστες οι κατάλληλες πληροφορίες στις βασικές γλώσσες που µιλούν εκείνοι.
151. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI ενθάρρυνε έντονα τις ελληνικές αρχές να
συνεχίσουν να προωθούν την ένταξη των µεταναστών και να υλοποιήσουν όλες
τις πτυχές του σχεδίου δράσης «για την ένταξη των µεταναστών στην Ελλάδα».
Συνέστησε στις αρχές να αξιολογούν τακτικά τις επιπτώσεις του σχεδίου δράσης
και να το αναπροσαρµόζουν εφόσον είναι αναγκαίο. Η ECRI συνέστησε ιδιαίτερα
στις ελληνικές αρχές να µεριµνήσουν για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
και του ελληνικού πολιτισµού σε ενήλικες µετανάστες και παιδιά και να λάβουν
µέτρα για την προώθηση του πολιτισµού και της γλώσσας των µεταναστών.
152. Οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι από την τρίτη της έκθεση, ο
Νόµος 3386/200591 αναφέρει τις βασικές αρχές για την ένταξη των µεταναστών
και ότι έχει καθιερωθεί ένα πρόγραµµα για το σκοπό αυτό µε στόχο τη
συγκέντρωση όλων των εµπλεκόµενων οργάνων κάτω από ένα γενικό
οργανισµό, παρόλο που διαφορετικά υπουργεία όπως τα Υπουργεία Υγείας και
Απασχόλησης λαµβάνουν µέτρα εντός της δικής τους ευθύνης. Το πρόγραµµα
χωρίζεται στους ακόλουθους τοµείς λειτουργίας: 1) µείωση της
περιθωριοποίησης, του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, 2) παροχή συµβουλών, 3)
εκπαίδευση, 4) απασχόληση, υγεία, διαµονή, πολιτισµός, κ.λπ. και 5)
αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας ανηλίκων.
Οι ελληνικές αρχές έχουν
υποδείξει ότι ένα σηµαντικό εργαλείο είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης, που
χωρίζεται σε ετήσια προγράµµατα και διαστήµατα από το 2007 έως το 2013 και
επικεντρώνεται κυρίως στην παροχή µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας σε µητέρες
ανηλίκων και εγκαταστάσεων νεοαφιχθέντων, περιλαµβανοµένων πληροφοριών
για την παραµονή, την υγεία, κ.λπ. Επιπλέον, στοχεύει στην πληροφόρηση και
την αύξηση της ενηµέρωσης της κοινωνίας που φιλοξενεί και προβλέπει
διαπολιτισµική κατάρτιση στους δηµοσίους υπαλλήλους που συναλλάσσονται µε
υπηκόους τρίτων χωρών. Ωστόσο, φαίνεται ότι λίγοι µετανάστες πρόκειται να
ωφεληθούν από τα προγράµµατα αυτά.
153. Η ECRI ενηµερώθηκε ότι το ∆ηµαρχείο της Αθήνας έχει καθιερώσει
προγράµµατα διδασκαλίας Ελληνικών στους µετανάστες, αλλά οι δάσκαλοι δεν
είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι για να διδάξουν τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα,
επειδή δεν γνωρίζουν άλλη γλώσσα εκτός από τα Ελληνικά. Αναφορικά µε τα
παιδιά µετανάστες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι οµάδες µεταναστών έχουν
ενηµερώσει την ECRI ότι η πλειοψηφία γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα.92 Οι
οµάδες µεταναστών έχουν, ωστόσο, υποδείξει ότι τα µέλη των κοινοτήτων τους
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λαµβάνουν ελάχιστη βοήθεια από τις αρχές, τις οποίες θεωρούν ότι είναι
αδιάφορες για τα προβλήµατά τους, όπως την εκµετάλλευση στην αγορά
εργασίας93. Η ECRI έχει επίσης λάβει πληροφορίες ότι τα παιδιά µεταναστών
που γεννήθηκαν στην Ελλάδα δεν διαθέτουν ακόµη πιστοποιητικά γέννησης.
Επιπλέον, η υποχρέωση για τους µετανάστες δεύτερης γενιάς να ζητούν άδειες
αναµονής επιδεινώνει την δικαιολογηµένη αντίληψη των µεταναστών ότι δεν
εντάσσονται, παρά τη σηµαντική τους συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία,
περιλαµβανοµένου και του οικονοµικού τοµέα. Οι οργανισµοί µεταναστών έχουν
ενηµερώσει έτσι την ECRI ότι οι αρχές δεν δίνουν µεγάλη προσοχή στην ένταξη
των κατοίκων µακροχρόνιου διαστήµατος ή τους µετανάστες δεύτερης γενιάς. Οι
ελληνικές αρχές έχουν δηλώσει ότι όλα τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα
λαµβάνουν πιστοποιητικό γέννησης από το δηµοτικό γραφείο ληξιαρχείου
ανεξάρτητα από την εθνικότητα. Έχουν ακόµη επισηµάνει ότι, σύµφωνα µε το
Προεδρικό ∆ιάταγµα 131/2006, όλα τα παιδιά των µεταναστών, όταν
συµπληρώσουν το 18 έτος ηλικίας, λαµβάνουν άδειες παραµονής µέχρι την
ηλικία των 21 ετών. Οι άδειες αυτές υπόκεινται σε ανανέωση για συνέχεια
σπουδών ή για εργασία. Επιπλέον, όλα τα µέλη των οικογενών υπηκόων τρίτων
χωρών άνω των 21 ετών υποβάλλουν αίτηση για 10-ετή άδεια παραµονής, µε
µόνη προϋπόθεση να έχουν συµπληρώσει 10 χρόνια αδιάκοπης παραµονής
στην Ελλάδα. Επιπλέον, σύµφωνα µε το Νόµο 3731/2008, τα παιδιά µεταναστών
άνω των 18 ετών τυγχάνουν ευνοϊκού καθεστώτος, που εγγυάται ίση µεταχείριση
µε τους υπηκόους της χώρας και ορισµένα δικαιώµατα παρόµοια µε εκείνα των
µακροχρόνιων αδειών παραµονής. Αναφορικά µε την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, οι ελληνικές αρχές έχουν δηλώσει ότι το να γεννηθεί κάποιος στην
Ελλάδα δεν είναι η µόνη προϋπόθεση. Θεωρούν ότι η απόκτηση ελληνικής
ιθαγένειας εξαρτάται από την ελεύθερη βούληση του αιτούντος.
154. Η ECRI ενθαρρύνει τις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν τα µέτρα που έχουν λάβει
από την τρίτη της αναφορά για την ένταξη των µεταναστών στην ελληνική
κοινωνία. Συνιστά έντονα να διαµορφωθεί µια µακροπρόθεσµη στρατηγική
ένταξης χρηµατοδοτούµενη από το κράτος σε συνεργασία µε τους
αντιπροσώπους των µεταναστών για τη βελτίωση της κατάστασης στον τοµέα
αυτό αναφορικά µε τους κατοίκους µακροχρόνιου διαστήµατος και τους
µετανάστες δεύτερης γενιάς.
155. Η ECRI παροτρύνει τις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι παρέχονται
πιστοποιητικά γέννησης σε όλα τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα,
ανεξάρτητα από την ιθαγένεια των γονιών τους και να προβλέψουν για
µακροχρόνια παραµονή ή ιθαγένεια για τους µετανάστες δεύτερης γενιάς.
156. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις ελληνικές αρχές να λάβουν µέτρα
για να προωθήσουν την δυνατότητα για αλλοδαπούς που είναι εγκατεστηµένοι
επί µακρόν στην Ελλάδα να συµµετέχουν στον δηµόσιο βίο, για παράδειγµα
παρέχοντάς τους το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην τοπική
αυτοδιοίκηση, ή µε την διαµόρφωση συµβουλευτικών οργάνων για την
εκπροσώπηση των αλλοδαπών σε τοπικό επίπεδο όπως προβλέπεται στην
Σύµβαση για την Συµµετοχή των Αλλοδαπών στον ∆ηµόσιο Βίο σε Τοπικό
Επίπεδο.
157. Οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι σύµφωνα µε το Νόµο
3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές
υποχρεούνται να διασφαλίσουν το δικαίωµα όλων των πολιτών και των κατοίκων
χωρίς διάκριση να συµµετέχουν στην πολιτική ζωή σε τοπικό επίπεδο. Η ECRU,
ωστόσο, δεν γνωρίζει εάν οι πολίτες εκτός ευρωπαϊκών χωρών έχουν το
δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, η ECRI
επισηµαίνει µε ενδιαφέρον εκθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες σε κάποιους δήµους
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σε αγροτικές περιοχές, όπως η Κοζάνη (βόρεια Ελλάδα) ο τοπικός δήµαρχος
ανακοίνωσε την καθιέρωση ενός συµβουλίου µεταναστών, που εκλέγονται από
µετανάστες που διαµένουν στην περιοχή, το οποίο θα έχει συµβουλευτικό και
γνωµοδοτικό ρόλο στην περιοχή. Αυτό το είδος θετικών πρωτοβουλιών µπορεί
να ενθαρρυνθεί από τις ελληνικές αρχές µε την υιοθέτηση ενός νοµικού πλαισίου
εντός του οποίου µπορούν να εφαρµοστούν. Η ECRI επιθυµεί για το σκοπό αυτό
να επιστήσει την προσοχή τους στην Επεξηγηµατική Έκθεση της Σύµβασης για
την Συµµετοχή των Αλλοδαπών στον ∆ηµόσιο Βίο σε Τοπικό Επίπεδο, στην
οποία δηλώνεται ότι: «[γ]ια εκείνους που ζουν σε µια τοπική κοινότητα, πολλές
πτυχές της καθηµερινής ζωής τους – όπως στέγη, παιδεία, τοπικές ανέσεις,
δηµόσια συγκοινωνία, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις – επηρεάζονται
από αποφάσεις που λαµβάνονται από την τοπική αρχή. Επιπλέον, οι ξένοι
κάτοικοι συµµετέχουν ενεργά στη ζωή και την ευηµερία της τοπικής κοινότητας.
Εποµένως, για χώρες που ενστερνίζονται τις δηµοκρατικές αρχές του
Συµβουλίου της Ευρώπης είναι δίκαιο να εξετάσουν πώς κάποιες φορές µια
αρκετά µεγάλη οµάδα τοπικών κατοίκων µακροχρόνιας διαµονής µπορεί να
συνεισφέρει στην τοπική διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέµατα που τους
επηρεάζουν». Όπως αναφέρθηκε παραπάνω94, η ECRI έχει συστήσει η Ελλάδα
να κυρώσει την πράξη αυτή.
158. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να προβλέψουν για το δικαίωµα κατοίκων
µακροχρόνιας διαµονής και µεταναστών δεύτερης γενιάς να συµµετέχουν στο
δηµόσιο βίο σε τοπικό επίπεδο όπως προβλέπεται στη Σύµβαση για την
Συµµετοχή των Αλλοδαπών στον ∆ηµόσιο Βίο σε Τοπικό Επίπεδο.
-

Νέοι µετανάστες

159. Από την τρίτη έκθεση της ECRI, η Ελλάδα, όπως και άλλα κράτη µέλη του
Συµβουλίου της Ευρώπης στην περιοχή, έχει µεγάλη εισροή µεταναστών και
αιτούντων άσυλο που φτάνουν στη χώρα δια ξηράς και θαλάσσης από την
Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή και πρώην χώρες της Σοβιετικής
Ένωσης95. Συχνά κάνουν ένα επικίνδυνο ταξίδι, µερικές φορές πνίγονται στη
θάλασσα ή πέφτουν πάνω σε νάρκες στον Έβρο (στα σύνορα Ελλάδας,
Τουρκίας και Βουλγαρίας). Η υποδοχή των µεταναστών στην Ελλάδα τα
τελευταία λίγα χρόνια έχει αποτελέσει θέµα πολλών εκθέσεων των Ηνωµένων
Εθνών, διεθνών και εθνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων καθώς και του
Επιτρόπου του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα96.
Ανησυχία έχει προκαλέσει, µεταξύ άλλων, η ισχυριζόµενη κακοποίηση ή έλλειψη
παροχής βοήθειας από τους φρουρούς των συνόρων και την αστυνοµία που
αντιµετωπίζουν οι µετανάστες. Η ECRI αναγνωρίζει τις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι ελληνικές αρχές µε τις εισροές αυτές και σηµειώνει την άποψή
τους ότι απαιτείται περισσότερη βοήθεια, µεταξύ άλλων και από την Ευρωπαϊκής
Ένωση για το σκοπό αυτό. Ωστόσο, οι οργανισµοί που αναφέρθηκαν παραπάνω
έχουν όλοι τονίσει και η ECRI επικροτεί, ότι η αποδοχή αυτών των προκλήσεων
δεν θα πρέπει να γίνεται σε παραβίαση των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών
προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
160. Οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι το 2007 και τους πρώτους 6
µήνες του 2008, 58.602 άτοµα τοποθετήθηκαν σε κέντρα κράτησης εξαιτίας του
ότι απελάθηκαν από τη χώρα και ότι η πλειοψηφία (54.000) ήταν άνδρες. Στην
περίοδο αυτή, 17.077 µετανάστες εστάλησαν πίσω.
Οι ελληνικές αρχές
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ενηµέρωσαν την ECRI ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει µια συµφωνία επανεισδοχής
µε την Αλβανία και ότι οι Αλβανοί (που αποτελούν το 5-7 τοις εκατό του
ελληνικού πληθυσµού και συνιστούν την πλειοψηφία των µεταναστών στην
Ελλάδα) συχνά επαναπατρίζονται µε υπεραστικά λεωφορεία. Η Ελλάδα έχει
επίσης υπογράψει συµφωνία επανεισδοχής µε την Τουρκία και οι αρχές
ενηµέρωσαν την ECRI ότι το πρώτο µισό του 2008, 193 µετανάστες εστάλησαν
πίσω στην Τουρκία στα πλαίσια της συµφωνίας αυτής.
161. Οι αρχές έχουν ακόµη υποδείξει στην ECRI ότι κατά την άφιξή τους, οι
µετανάστες τοποθετούνται σε κέντρα κράτησης σε ολόκληρη τη χώρα
περιλαµβανοµένων και των νησιών (όπως η Λέσβος) και στην Πάτρα για τρεις
µήνες, µετά από τους οποίους αφήνονται ελεύθεροι µε ένα έγγραφο που είτε τους
ενηµερώνει ότι θα πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα εντός συγκεκριµένων
ηµερών ή µε µια ροζ κάρτα που τους επιτρέπει να παραµείνουν στη χώρα για 6
µήνες. Οι αρχές έχουν δηλώσει επίσης ότι διατίθενται ενηµερωτικά φυλλάδια σε
14 διαφορετικές γλώσσες για τα δικαιώµατά τους, περιλαµβανοµένου του
δικαιώµατος νοµικής βοήθειας.
162. Οι αρχές έχουν υποδείξει στην ECRI ότι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και η
Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) έχει
πρόσβαση στα κέντρα κράτησης, αλλά η ECRI έχει ενηµερωθεί ότι λόγω
έλλειψης ενός καθορισµένου, κεντρικού οργάνου υπεύθυνου για τα κέντρα αυτά,
η πρόσβαση είναι στην κρίση των τοπικών αστυνοµικών διευθύνσεων, παρόλο
που στις περισσότερες περιπτώσεις επιτρέπεται. Εκθέσεις υποδεικνύουν επίσης
προβλήµατα συνωστισµού και κακών συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής σε
κάποια από τα κέντρα και η ECRI έχει ενηµερωθεί ότι οι συνθήκες στο νησί της
Πάτµου είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI
ότι πρόκειται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις ειδικές περιοχές
φιλοξενίας των αλλοδαπών βάσει της ανάθεσης που έγινε µε το Νόµο 3386/2005.
Οι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι οι
περισσότεροι µετανάστες σε παράνοµο καθεστώς καταλήγουν στην πλατεία
Οµονοίας στην Αθήνα και η ECRI ανησυχεί για το ότι µε την έξοδό τους από τα
κέντρα κράτησης, δεν έχουν καθοριστεί δοµές από τις αρχές για να τους βοηθούν
σε τοµείς όπως η διαµονή και η πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες. Οι
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών όπως η Εκκλησία και οι Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις παρέχουν στα άτοµα αυτά νοµική βοήθεια και κοινωνικές υπηρεσίες.
Εξαιτίας της έλλειψης επίσηµων δοµών για να τους βοηθήσουν, αφήνονται έτσι
εκτεθειµένοι στην εργασία στον παράνοµο τοµέα, την παράνοµη διακίνηση και το
έγκληµα, που µε τη σειρά τους οδηγούν στον κίνδυνο της αύξησης της
προκατάληψης, του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Ενώ επαναλαµβάνει ότι
κατανοεί τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ελλάδα ως αποτέλεσµα των
εισροών παράνοµων µεταναστών στην επικράτειά της, η ECRI εκφράζει τη λύπη
της για την παρούσα έλλειψη µιας µακροπρόθεσµης πολιτικής για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος, καθώς και την έλλειψη των απαιτούµενων
δοµών, ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων και κατάρτισης του παρόντος
εργατικού δυναµικού που αντιµετωπίζει τα ζητήµατα αυτά.
163. Η ECRI παροτρύνει τις ελληνικές αρχές να καθιερώσουν δοµές για να
αντιµετωπίσουν τους παράνοµους µετανάστες µετά την απελευθέρωση από την
κράτηση όπως διαµονή, νοµική βοήθεια και κοινωνικές υπηρεσίες. Η ECRI
συνιστά τη δηµιουργία µακροπρόθεσµης στρατηγικής για την αντιµετώπιση του
ζητήµατος της παράνοµης µετανάστευσης µε τους απαραίτητους ανθρώπινους
και οικονοµικούς πόρους και την κατάρτιση του προσωπικού που συναλλάσσεται
µαζί τους για να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασµός στα διεθνή, ευρωπαϊκά και
ελληνικά πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
164. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να λάβουν µέτρα για την παροχή ελεύθερης
πρόσβασης από την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους
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Πρόσφυγες (UNHCR) και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στους µετανάστες
που τοποθετούνται σε κέντρα κράτησης και να καθιερωθεί ένα πιο επίσηµο
σύστηµα για το σκοπό αυτό.
-

Ασυνόδευτοι ανήλικοι

165. Ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα των Παιδιών ενηµέρωσε την
ECRI ότι παρόλο που δεν υπάρχουν επίσηµα δεδοµένα, υπάρχουν περίπου
2.000 µε 3.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των οποίων
είναι Αφγανοί (70-80%), και οι υπόλοιπο είναι από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές
και το Ιράκ. Οι ελληνικές αρχές έχουν ακόµη υποδείξει στην ECRI ότι το
Προεδρικό ∆ιάταγµα 220/2007 ενσωµάτωσε την Οδηγία της Ε.Ε. 2003/9/ΕΚ η
οποία αναφέρει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο
και προβλέπει άµεση πρόσβαση στην εκπαίδευση και ειδική φροντίδα για τους
ασυνόδευτους ανηλίκους. Μια αξιοπρόσεχτη πρόοδος από την τρίτη έκθεση της
ECRI είναι η λειτουργία, το 2008, ενός κέντρου υποδοχής για ασυνόδευτους
ανηλίκους (µετανάστες και αιτούντες άσυλο) στη Μυτιλήνη. Οι ελληνικές αρχές
έχουν υποδείξει ότι κέντρα υποδοχής για ασυνόδευτους ανηλίκους άνοιξαν
επίσης στην Κόνιτσα και το Βόλο, ενώ δύο επιπλέον εγκαταστάσεις στη
Θεσσαλονίκη και στην Αµφιλοχία πρόκειται να λειτουργήσουν το 2009. Ωστόσο,
τα κέντρα αυτά παρέχουν µόνο προσωρινή διαµονή και η ECRI σηµειώνει µε
ανησυχία ότι η ελληνική νοµοθεσία επιτρέπει την απέλαση των ασυνόδευτων
ανηλίκων. Εφοδιάζονται έτσι µε µια εντολή απέλασης χωρίς συγκεκριµένη
ηµεροµηνία και δεν υπάρχουν κέντρα διαµονής για να τους φιλοξενήσουν για το
ενδιάµεσο διάστηµα. Ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα των
Παιδιών έχει ενηµερώσει την ECRI ότι η επιµέλεια των ασυνόδευτων ανηλίκων
είναι µέρος των καθηκόντων των κοινωνικών λειτουργών, αλλά υπάρχει έλλειψη,
µεταξύ άλλων, χρηµατοδότησης και οδηγιών για το σκοπό αυτό. Ο Βοηθός
Συνήγορος του Πολίτη έχει υποδείξει ακόµη ότι προς το παρόν 100 ασυνόδευτοι
ανήλικοι έχουν τοποθετηθεί σε ιδρύµατα φροντίδας, ενώ οι ελληνικές αρχές
ισχυρίζονται ότι ο αριθµός φτάνει τους 200. Καθώς οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν
έχουν πρόσβαση σε νοµική βοήθεια, ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τους
προσφέρει δωρεάν νοµικές συµβουλές. Η ECRI έχει ακόµη ενηµερωθεί για
έλλειψη διερµηνείας στις γλώσσες που µιλούν οι ανήλικοι (Πάστο, Φαρσί,
Αραβικά, Σοµαλικά και άλλες αφρικανικές γλώσσες). Οι ελληνικές αρχές έχουν,
ωστόσο, υποδείξει ότι η πρόσβαση των ασυνόδευτων ανηλίκων σε νοµική
βοήθεια έχει βελτιωθεί µέσα από προγράµµατα εντός του πλαισίου του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων.
166. Η ECRI παροτρύνει τις ελληνικές αρχές να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή για την
κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων αντιµετωπίζοντας τα νοµικά και
διαρθρωτικά προβλήµατα που αφορούν την κατάστασή τους, περιλαµβανοµένης
και της τροποποίησης του νόµου για να τους δώσουν τη δυνατότητα να
τοποθετηθούν αµέσως σε ιδρύµατα φροντίδας.
VI.

Αντισηµιτισµός

167. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις ελληνικές αρχές να
παρακολουθούν στενά την κατάσταση που αφορά τις αντισηµιτικές ενέργειες και
δηλώσεις και να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα αύξησης της ενηµέρωσης και
κυρώσεων προκειµένου να παύσουν τέτοιες πράξεις.
168. Μερικές θετικές εξελίξεις έχουν σηµειωθεί στην Ελλάδα από τη δηµοσίευση της
τρίτης έκθεσης της ECRI: το 2004, η 27η Ιανουαρίου καθορίστηκε ως Ηµέρα
Μνήµης του Ολοκαυτώµατος. Οι εβραίοι αντιπρόσωποι έχουν επίσης ενηµερώσει
την ECRI για την καλή συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας για τη διδασκαλία
του Ολοκαυτώµατος: τον Ιανουάριο 2006, το Κεντρικό Συµβούλιο των Εβραϊκών
Κοινοτήτων δηµοσίευσε, µε την οικονοµική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας,
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ένα βιβλίο µε τίτλο «Το Ολοκαύτωµα των Ελλήνων Εβραίων - Μνηµεία και
Μνήµες» και τον Ιανουάριο 2009, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε στα
Ελληνικά και στα Αγγλικά έναν αναµνηστικό τόµο για τους «Έλληνες στο
Άουσβιτς – Μπίρκεναου». Οι εβραίοι αντιπρόσωποι έχουν επίσης ενηµερώσει
την ECRI ότι τα σχολικά βιβλία περιλαµβάνουν το Ολοκαύτωµα και ότι ένα ετήσιο
συνέδριο πραγµατοποιείται για το θέµα αυτό στα σχολεία.
169. Η ECRI ανησυχεί από το γεγονός ότι αντισηµιτικές ενέργειες εξακολουθούν να
συµβαίνουν στην Ελλάδα, κάποιες από τς οποίες έχουν αναφερθεί σε άλλα
σηµεία της παρούσας έκθεσης97, περιλαµβανοµένης και εκείνης που έγινε
πρόσφατα, τον Ιανουάριο 2009, όπου εβραϊκά κοιµητήρια βεβηλώθηκαν στα
Ιωάννινα και έγιναν επιθέσεις κατά συναγωγών στο Βόλο και την Κέρκυρα και
στο Μνηµείο του Ολοκαυτώµατος στην Κέρκυρα. Τον Αύγουστο 2008, µια πλάκα
που τιµούσε τη µνήµη του Ολοκαυτώµατος βεβηλώθηκε στη Ρόδο από µαθητές
που βιντεοσκόπησαν την πράξη τους και την έβαλαν στο διαδίκτυο. Οι τοπικές
αρχές (∆ήµαρχος και Νοµαρχία) καταδίκασαν την επίθεση. Αντί να διενεργηθεί
εγκληµατολογική έρευνα, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας
επισκέφθηκε το νησί και έκανε πολύωρες συζητήσεις µε τους µαθητές για την
ενέργειά τους. Με αφορµή την Εθνική Ηµέρα της 28ης Οκτωβρίου που εορτάζεται
η αντίσταση των Ελλήνων κατά των ∆υνάµεων του Άξονα, οι µαθητές των ίδιων
σχολείων κατέθεσαν στεφάνι στο µνηµείο στο κέντρο της πόλης της Ρόδου
τιµώντας τη µνήµη των εβραίων θυµάτων του Ολοκαυτώµατος. Αυτό είναι ένα
παράδειγµα καλής πρακτικής για την αντιµετώπιση τέτοιου είδους ενεργειών,
αλλά η ECRI ανησυχεί ωστόσο από αναφορές για πολύ λίγες έρευνες και
συλλήψεις µετά από αντισηµιτικές ενέργειες και για την ανάγκη περισσότερης
δράσης από την πλευρά των αρχών αναφορικά µε εκδηλώσεις αντισηµιτισµού,
παρόλο που οι αντιπρόσωποι της εβραϊκής κοινότητας ενηµέρωσαν την ECRI ότι
υπάρχει µια τάση προς τη βελτίωση του θέµατος αυτού. Οι µηχανισµοί για
παρακολούθηση των αντισηµιτικών περιστατικών εκτός από εκείνους που έχουν
καθιερωθεί από τις εβραϊκές κοινότητες είναι επίσης απαραίτητοι.
170. Οι αντιπρόσωποι της εβραϊκής κοινότητας έχουν επισηµάνει ότι η όξυνση της
διαµάχης στη Μέση Ανατολή προκαλεί τον αντισηµιτισµό σε κάποια ελληνικά
µέσα ενηµέρωσης και ότι κάποιες εφηµερίδες υπερβαίνουν τα όρια ανάµεσα στην
πολιτική ανάλυση της κατάστασης και τον αντισηµιτισµό. Οι ελληνικές αρχές δεν
έχουν επιβάλλει αποτελεσµατικές κυρώσεις σε εκείνους που δηµοσιεύουν
αντισηµιτικά βιβλία98. Ως προς το σηµείο αυτό, η ECRI επιθυµεί να επιστήσει την
προσοχή των ελληνικών αρχών στην υπ’ αριθµό 9 Σύσταση Γενικής Πολιτικής για
την καταπολέµηση του αντισηµιτισµού στην οποία καλεί τα κράτη µέλη να
ποινικοποιήσουν, µεταξύ άλλων, τη δηµόσια µετάδοση ή διανοµή γραπτού,
εικονογραφηµένου ή άλλου αντισηµιτικού υλικού.99
171. Η ECRI συνιστά έντονα στις ελληνικές αρχές να τηρήσουν πιο σθεναρή στάση
κατά του αντισηµιτισµού σε όλες του τις εκδηλώσεις διασφαλίζοντας τη σύλληψη,
τη δίωξη και την καταδίκη εκείνων που διαπράττουν αντισηµιτικές ενέργειες.
Συνιστά επίσης την καθιέρωση ενός συστήµατος για την παρακολούθηση των
αντισηµιτικών ενεργειών και να ενισχυθεί ο διάλογος ανάµεσα στις αρχές και τους
αντιπροσώπους τις εβραϊκής κοινότητας για την καταπολέµηση του
αντισηµιτισµού. Η ECRI καλεί τις ελληνικές αρχές να εµπνευστούν από την υπ’
αριθµό 9 Γενική Πολιτική για την καταπολέµηση του αντισηµιτισµού για το σκοπό
αυτό.
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Βλ. επίσης «∆ιατάξεις ποινικού δικαίου κατά του ρατσισµού» και «Ο ρατσισµός στο δηµόσιο λόγο»
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Όπως παραπάνω.

99

Βλ. σηµείο (ζ).
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VII.

Συµπεριφορά των οργάνων επιβολής του νόµου

172. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI ενθάρρυνε έντονα τις ελληνικές αρχές να
παρέχουν στα όργανα επιβολής του νόµου όλους τους απαραίτητους πόρους
ώστε να εργάζονται υπό ικανοποιητικές συνθήκες και µε απόλυτο σεβασµό για τα
δικαιώµατα των ατόµων που συλλαµβάνουν. Η ECRI θεώρησε ότι αυτό
υπονοούσε επίσης αυξηµένες προσπάθειες για την παροχή κατάρτισης σχετικά
µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την αύξηση της ενηµέρωσης σχετικά µε τα
προβλήµατα του ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων. Στην τρίτη της
έκθεση, η ECRI συνέστησε επίσης να ληφθούν επιπλέον µέτρα για να τεθεί τέρµα
σε όλα τα περιστατικά ανάρµοστης συµπεριφοράς της αστυνοµίας,
περιλαµβανοµένης της κακοµεταχείρισης µελών µειονοτικών οµάδων. Η ECRI
ξεχώρισε ως ιδιαίτερα σηµαντική την σύσταση ανεξάρτητου οργάνου ερευνών µε
αρµοδιότητα την διεξαγωγή ερευνών των καταγγελιών περί ανάρµοστης
συµπεριφοράς αστυνοµικών και, όποτε αυτό ενδείκνυται, τη διασφάλιση ότι οι
ύποπτοι θα παραπεµφθούν σε δίκη. Η ECRI υπογράµµισε ότι τα περιστατικά
αστυνοµικής βίας που παραπέµπονται στο δικαστήριο πρέπει να εκδικάζονται το
ταχύτερο δυνατόν για να διασφαλιστεί ότι η κοινωνία θα λάβει το µήνυµα ότι
τέτοια συµπεριφορά από αστυνοµικά όργανα δεν θα γίνεται ανεκτή και θα
τιµωρείται.
173. Οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι στις Αστυνοµικές Ακαδηµίες,
στα πλαίσια της διδασκαλίας του Συνταγµατικού ∆ικαίου, εξετάζονται τα
ανθρώπινα δικαιώµατα γενικά και τα ζητήµατα του ρατσισµού και της ξενοφοβίας
ειδικότερα. Έχουν υποδείξει επίσης ότι το 2008, προσκάλεσαν οµιλητές για να
συζητήσουν την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και τη
νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στις
Αστυνοµικές Ακαδηµίες. Οι Σχολές Εθνικής Ασφάλειας και Μετεκπαίδευσης
αναθέτουν επίσης εργασίες στους φοιτητές για θέµατα όπως «Ροµά: Κοινωνική
Συµπεριφορά, Μόνιµο Καθεστώς, Προστασία» και «Η Απαγόρευση του
Ρατσιστικού Λόγου ως Συνταγµατικό Πρόβληµα». ∆εν φαίνεται, ωστόσο,
ζητήµατα που αφορούν το ρατσισµό και τις φυλετικές διακρίσεις να
περιλαµβάνονται στις κύριες διδακτικές ενότητες στα ιδρύµατα αυτά.
174. Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης υποδείξει ορισµένα µέτρα που έχουν ληφθεί
αναφορικά µε τη βελτίωση της συµπεριφοράς της αστυνοµίας: 1) υιοθετήθηκε
Κώδικας Αστυνοµικής ∆εοντολογίας100, 2) µε µορφή διαταγής101, προωθήθηκε σε
όλους τους αστυνοµικούς φορείς, ένα ειδικό φυλλάδιο, το οποίο περιλαµβάνει
οδηγίες, µεταξύ άλλων και για την καταπολέµηση του ρατσισµού και 3) εκδόθηκε
διαταγή το 2004 για την απαγόρευση της χρήσης ταπεινωτικών όρων, είτε
γραπτά είτε προφορικά, κατά των Ροµά. Οι αρχές έχουν επίσης εξηγήσει στην
ECRI ότι υπό το φως της προαναφερθείσας νοµολογίας του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων102, όλοι οι αστυνοµικού είναι πλέον
υποχρεωµένοι να ερευνούν τα ρατσιστικά κίνητρα ενός εγκλήµατος και ότι
δόθηκαν οδηγίες και διαταγές σε υφιστάµενες υπηρεσίες για πλήρη συµµόρφωση
µε τον παραπάνω Νόµο 3304/2005103 που απαγορεύει, µεταξύ άλλων, τις
φυλετικές διακρίσεις. Οι αρχές έχουν επίσης ενηµερώσει την ECRI ότι από τον
Ιανουάριο 2008, η χρήση πυροβόλων όπλων από την αστυνοµία ρυθµίστηκε για
να είναι σύµφωνη µε τη σχετική νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
Για το ζήτηµα της έρευνας της αστυνοµικής
συµπεριφοράς, οι ελληνικές αρχές έχουν υποδείξει ότι η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων έχει επαρκή προσόντα για την έρευνα, τον εντοπισµό και τη δίωξη,
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Προεδρικό ∆ιάταγµα 254/2004.
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7100/20/2a/8 Ιουνίου 2004.
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Βλ. «Ευπαθείς Οµάδες/Οµάδες-Στόχοι».

103

Βλ. «Ύπαρξη και Εφαρµογή Νοµικών ∆ιατάξεων»
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σε ολόκληρη τη χώρα, αδικηµάτων σύµφωνα µε το Άρθρο 137 Α-∆ του Ποινικού
Κώδικα που έχουν διαπραχθεί από ή εµπλέκουν αστυνοµικούς όλων των
βαθµών, φρουρούς συνόρων και ειδικούς φρουρούς.
175. Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου υπέδειξε σε µια
έκθεση που δηµοσιεύτηκε το 2008, ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά
ισχυριζόµενης κατάχρησης εξουσίας από την αστυνοµία κατά των Ροµά και ότι
ακόµη και όταν ξεκινούν εσωτερικές ή δικαστικές έρευνες, σπάνια
ολοκληρώνονται, και όταν συµβεί αυτό, οι δράστες σπάνια τιµωρούνται.104 Η
ECRI εποµένως χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, εντός του πλαισίου της δηµιουργίας µιας
εξειδικευµένης οµάδας εργασίας για την κατάρτιση των αστυνοµικών δυνάµεων
σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα – µια πρόταση που έγινε δεκτή από τον
Υπουργό Εσωτερικών – θα προτείνει ως σηµείο έναρξης τις αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων που αφορούν κακοποίηση
Ροµά από την αστυνοµία. Η ECRI σηµειώνει επίσης το συµπέρασµα της
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου ότι η ίδια η
αστυνοµία χρειάζεται να κατανοήσει το πρόβληµα και να αποδεχτεί τα ευρήµατα
και τις προτάσεις των εγχώριων και των διεθνών οργάνων.105 Αυτό είναι το πιο
σηµαντικό, καθώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω106, οι ισχυρισµοί για βία της
αστυνοµίας κατά αιτούντων άσυλο, προσφύγων και µεταναστών επίσης
εξακολουθούν να γίνονται, µε ορισµένες περιπτώσεις να έχουν οδηγήσει σε
αποφάσεις κατά της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων.107 Οι ελληνικές αρχές έχουν ενηµερώσει την ECRI ότι οι
αστυνοµικοί που διεξήγαγαν διοικητικές έρευνες για υποθέσεις που σχετίζονται
µε παράνοµη συµπεριφορά αστυνοµικών κατά ατόµων που ανήκουν σε ευπαθείς
εθνικές, θρησκευτικές ή κοινωνικές οµάδες ή κατά αλλοδαπών ενηµερώθηκαν για
τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τις διατάξεις της Πειθαρχικής
Νοµοθεσίας για το Προσωπικό της Αστυνοµίας, ώστε να δουν τα κίνητρα για τη
διάπραξη ενός τέτοιου πειθαρχικού αδικήµατος και να κάνουν ειδική αναφορά για
το γεγονός αυτό στα συµπεράσµατά τους.
176. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν και να ενισχύσουν τα µέτρα
που έχουν ληφθεί έως τώρα για την εκπαίδευση της αστυνοµίας σχετικά µε τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και τους εφιστά την προσοχή στην υπ’ αριθµό 11
Σύσταση Γενικής Πολιτικής για την καταπολέµηση του ρατσισµού και των
φυλετικών διακρίσεων στην αστυνόµευση για το σκοπό αυτό.
177. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να λάβουν µέτρα για την αύξηση της
ενηµέρωσης της αστυνοµίας σχετικά µε το γεγονός ότι ενέργειες φυλετικών
διακρίσεων και συµπεριφορά µε ρατσιστικά κίνητρα από την αστυνοµία δεν θα
είναι ανεκτή, όπως υποδεικνύεται στο Κεφάλαιο ΙΙ 7) της υπ’ αριθµό 11 Σύστασης
Γενικής Πολιτικής για την καταπολέµηση του ρατσισµού και των φυλετικών
διακρίσεων στην αστυνόµευση.
178. Η ECRI παροτρύνει τις ελληνικές αρχές να διεξάγουν αποτελεσµατικές έρευνες
για ισχυριζόµενες υποθέσεις φυλετικών διακρίσεων ή κακής συµπεριφοράς µε
ρατσιστικά κίνητρα από την αστυνοµία και να διασφαλίσουν όπως πρέπει ότι οι
δράστες αυτών των ενεργειών τιµωρούνται κατάλληλα, όπως συνιστάται στο
Κεφάλαιο ΙΙ 9) της υπ’ αριθµό 11 Σύστασης Γενικής Πολιτικής της ECRI για την
καταπολέµηση του ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων στην αστυνόµευση.
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Έκθεση και Προτάσεις της ΕΕ∆Α για ζητήµατα σχετικά µε την κατάσταση και τα δικαιώµατα των Ροµά
στην Ελλάδα, Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, σελ. 25.
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Όπως παραπάνω, σελ. 25-26.
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Βλ. «∆ιακρίσεις σε ∆ιάφορους Τοµείς» παραπάνω.
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Alsayed Allaham κατά Ελλάδος, προσφυγή Αρ. 25771/03, 18 Ιανουαρίου 2007, Celniku κατά Ελλάδος,
προσφυγή Αρ. 21449/04, 5 Ιουλίου 2007.
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179. Η ECRI συνιστά έντονα στις ελληνικές αρχές να προβλέψουν για τη δηµιουργία
οργάνου, ανεξάρτητου από τις αστυνοµικές και διωκτικές αρχές, στο οποίο θα
ανατεθεί η έρευνα των ισχυριζόµενων υποθέσεων φυλετικών διακρίσεων και
κακής συµπεριφοράς µε ρατσιστικά κίνητρα από την αστυνοµία, όπως
αναφέρεται στο Κεφάλαιο ΙΙ 10) της υπ’ αριθµό 11 Σύστασης Γενικής Πολιτικής
της ECRI για την καταπολέµηση του ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων
στην αστυνόµευση.
VIII. Παρακολούθηση του ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων
180. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε να αναζητηθούν µέσα για την
αξιολόγηση της κατάστασης των µειονοτικών οµάδων σε διάφορους τοµείς της
ζωής, υπογραµµίζοντας ότι µια τέτοια έρευνα είναι καίριας σηµασίας για την
αξιολόγηση του αντίκτυπου και της επιτυχίας των πολιτικών που υλοποιούνται
προκειµένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Η ECRI θεώρησε ότι η έρευνα θα πρέπει
να διεξάγεται έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις αρχές της προστασίας
ατοµικών δεδοµένων και της εµπιστευτικότητας, µε βάση ένα σύστηµα
οικειοθελούς αυτο-ταυτοποίησης, στα πλαίσια του οποίου θα παρέχονται σαφείς
εξηγήσεις ως προς τους λόγους για τους οποίους συλλέγονται οι εν λόγω
πληροφορίες.
181. Όπως αναφέρθηκε σε άλλα σηµεία της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχει
καθιερωµένο σύστηµα για τη συλλογή εθνοτικών δεδοµένων στην Ελλάδα108,
εκτός από εκείνο για τις ανάγκες της εφαρµογής του προγράµµατος στέγασης για
τους Ροµά, παρόλο που οι πληροφορίες αυτές µπορεί να δίνουν τη δυνατότητα
στις αρχές να αξιολογήσουν καλύτερα την κατάσταση των µειονοτήτων όπως οι
Ροµά και η µουσουλµανική µειονότητα της δυτικής Θράκης καθώς και των
προσφύγων και των µεταναστών, για να βελτιωθεί η ανταπόκριση στα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σε διάφορους τοµείς όπως η παιδεία, η
στέγαση και η απασχόληση.
182. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να µελετήσουν τρόπους για την καθιέρωση
ενός µεθοδικού, ολοκληρωµένου συστήµατος συλλογής δεδοµένων ώστε να
παρακολουθούν την κατάσταση των µειονοτικών οµάδων, περιλαµβανοµένων
των Ροµά, των µουσουλµάνων της δυτικής Θράκης, των προσφύγων και των
µεταναστών µέσω πληροφοριών που αναλύονται σύµφωνα, για παράδειγµα, µε
την εθνοτική καταγωγή, τη γλώσσα, τη θρησκεία και την εθνικότητα. Τα
δεδοµένα θα πρέπει να συλλέγονται σε διαφορετικούς τοµείς δηµόσιας πολιτικής
και οι αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν απόλυτο σεβασµό για τις αρχές της
εµπιστευτικότητας, της συγκατάθεσης κατόπιν ενηµέρωσης και της εθελοντικής
αυτο-ταυτοποίησης των ατόµων που ανήκουν σε µια συγκεκριµένη οµάδα. Το
σύστηµα αυτό θα πρέπει να λαµβάνει επίσης υπόψη την πιθανή ύπαρξη διπλών
ή πολλαπλών διακρίσεων.
IX.

Μέσα ενηµέρωσης

183. Ο Νόµος 3592/2007 για τη «Συγκέντρωση και Αδειοδότηση Επιχειρήσεων
Μέσων Ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στις 16 Ιουλίου 2007
περιέχει ορισµένες διατάξεις τις οποίες οι αρχές µπορούν να σκεφτούν να
αναθεωρήσουν, περιλαµβανοµένου και του Άρθρου 8 13) (α) το οποίο προβλέπει
ότι η βασική γλώσσα µετάδοσης των ραδιοφωνικών προγραµµάτων θα πρέπει
να είναι τα Ελληνικά. Μερικές άλλες προϋποθέσεις για τους ελάχιστους
ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους που απαιτούνται για την απόκτηση αδείας
µπορεί να θέτουν σε κίνδυνο τα µικρότερα τοπικά και µειονοτικά µέσα
ενηµέρωσης: 1) το ελάχιστο καταβαλλόµενο κεφάλαιο για ιδιοκτήτες
ραδιοφωνικών σταθµών έχει οριστεί στα 100.000 EUR για ραδιοφωνικούς
108
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Βλ. «∆ιακρίσεις σε ∆ιάφορους Τοµείς» παραπάνω.

σταθµούς που µεταδίδουν ειδήσεις (αυτή η προϋπόθεση ισχύει επίσης και για
περιοχές µε τουλάχιστον 100.000 κατοίκους και όχι περισσότερους από 150.000
κατοίκους, παρόλο που είναι µερικές από τις πιο φτωχές περιοχές της Ελλάδας)
και 60.000 EUR για τους σταθµούς που µεταδίδουν µουσική, 2) οι ραδιοφωνικοί
σταθµοί επιβάλλεται να µεταδίδουν 24 ώρες την ηµέρα ανεξάρτητα από το
πρόγραµµά τους. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές, το Άρθρο 8
παράγραφος 14β (vi) προβλέπει ότι οι ραδιοφωνικοί σταθµοί που λειτουργούν σε
περιοχές µε λιγότερους από 100.000 κατοίκους είναι υποχρεωµένοι να
απασχολούν τουλάχιστον 5 άτοµα προσωπικό, εάν µεταδίδουν ειδήσεις, ενώ οι
ραδιοφωνικοί σταθµοί που µεταδίδουν µουσική, στις ίδιες περιοχές, είναι
υποχρεωµένοι να απασχολούν τουλάχιστον 3 άτοµα προσωπικό.109 Τον Ιούλιο
2007, ο Μίκλος Χαράσζτι, ο αντιπρόσωπος του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των
µέσων ενηµέρωσης εξέφρασε την ανησυχία του για το νόµο αυτό, δηλώνοντας
ότι «οι δεσµεύσεις του ΟΑΣΕ αναφορικά µε τον πλουραλισµό των απόψεων
απαιτούν όλες οι κοινότητες να έχουν πρόσβαση στη ροή των πληροφοριών και
να µπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή. Κάθε κυβέρνηση έχει την ευθύνη να
διευκολύνει το σεβασµό και την περιεκτικότητα»110. Κάποιο αντιπρόσωποι από
τη µουσουλµανική µειονότητα της δυτικής Θράκης έχουν εκφράσει επίσης την
κριτική τους για τις παραπάνω διατάξεις.
184. Η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να αναθεωρήσουν το Νόµο 3592/2007 για
να διασφαλίσουν ότι είναι σύµφωνος µε τα διεθνή πρότυπα για τον πλουραλισµό
των µέσων ενηµέρωσης και την ελεύθερη ροή πληροφοριών.
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Βλ. Άρθρα 8 10) (α), 13 a) καθώς και 14 α) και β) αντίστοιχα.
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Βλ. ∆ελτίο τύπου, Νέος νόµος αδειοδότησης ραδιοφωνικών σταθµών στην Ελλάδα περιορίζει τα µέσα
ενηµέρωσης των µειονοτήτων, λέει ο παρατηρητής ελευθερίας των µέσων ενηµέρωσης του ΟΑΣΕ, Βιέννη
27 Ιουλίου 2007, http://www.osce.org/fom/item_1_25793.html?print=1
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Οι τρεις συγκεκριµένες συστάσεις για τις οποίες η ECRI ζητά από τις ελληνικές αρχές
να δώσουν προτεραιότητα στην εφαρµογή τους είναι οι ακόλουθες:
•

Η ECRI τονίζει ότι ο ρόλος του Συνήγορου του Πολίτη είναι γενικά συµβατός µε
τις βασικές αρχές που παρουσιάζονται στην υπ’ αριθµό 2 σύσταση γενικής
πολιτικής της σχετικά µε ειδικευµένα όργανα για την καταπολέµηση του
ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού και της µισαλλοδοξίας σε εθνικό
επίπεδο. Ωστόσο, η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι ο
Συνήγορος του Πολίτη, όπως συστήνεται στην υπ’ αριθµό 2 σύσταση γενικής
πολιτικής της, να εξουσιοδοτηθεί για να παρέχει βοήθεια και υποστήριξη σε
θύµατα, περιλαµβανοµένης και νοµικής συνδροµής. Η ECRI συνιστά επίσης το
χρονικό διάστηµα εντός του οποίου τα άτοµα µπορούν να κάνουν καταγγελία
ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη, αφού µάθουν για κάποια παράνοµη πράξη
της διοίκησης ή αδυναµία δράσης της, να επεκταθεί σε ένα έτος τουλάχιστον,
ώστε να ενθαρρύνει, µεταξύ άλλων, τα θύµατα να κάνουν καταγγελίες στο
όργανο αυτό. Η ECRI συνιστά επίσης στις ελληνικές αρχές να πάρουν µέτρα
για την ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο του Συνήγορου του Πολίτη
στην εφαρµογή του Νόµου 3304/2005.

•

Όσον αφορά στο Ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ράσης για τους Ροµά, η ECRI
συνιστά τη δηµιουργία περισσότερων συστηµατικών και µακροπρόθεσµων
µηχανισµών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρµογής του
Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα και
να γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές. Η ECRI συνιστά οι αντιπρόσωποι των
Ροµά να εµπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία.

•

Όσον αφορά στους µετανάστες, η ECRI συνιστά στις ελληνικές αρχές να
αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε διαρθρωτικά προβλήµατα εντός της διοίκησης
που εξακολουθούν να καθυστερούν τη διαδικασία για την έκδοση και την
ανανέωση των αδειών παραµονής και να διαχωρίσουν αυτό το θέµα από την
απαίτηση των ενσήµων.

Μια διαδικασία ενδιάµεσης παρακολούθησης για τις τρεις αυτές συστάσεις θα διεξαχθεί
από την ECRI µέσα στα επόµενα δύο χρόνια µετά τη δηµοσίευση της έκθεσης αυτής.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η βιβλιογραφία αποτελεί κατάλογο των κυριοτέρων δηµοσιευµένων πηγών που
χρησιµοποιήθηκαν κατά την εξέταση της κατάστασης στην Ελλάδα: δεν θα πρέπει να θεωρηθεί
εξαντλητικός κατάλογος όλων των πηγών των πληροφοριών που η ECRI είχε στην διάθεσή της
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το ακόλουθο παράρτηµα δεν αποτελεί µέρος της ανάλυσης και
των προτάσεων της ECRI ως προς την κατάσταση που επικρατεί
στην Ελλάδα
Η ECRI επιθυµεί να επισηµάνει ότι η ανάλυση που περιέχεται στην
έκθεσή της για την Ελλάδα φέρει την ηµεροµηνία 2 Απριλίου 2009 και
δεν έχει ληφθεί υπόψη καµία επακόλουθη εξέλιξη.
Σύµφωνα µε τη διαδικασία ανά χώρα της ECRI, η έκθεσή της για την
Ελλάδα αποτέλεσε αντικείµενο ενός εµπιστευτικού διαλόγου µε τις
ελληνικές αρχές. Ορισµένα σχόλια των ελληνικών αρχών ελήφθησαν
υπόψη από την ECRI και ενσωµατώθηκαν στην έκθεση.
Ωστόσο, µετά το διάλογο αυτό, οι ελληνικές αρχές ζήτησαν να
παρατεθούν οι παρακάτω απόψεις τους ως παράρτηµα της έκθεσης της
ECRI.
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Οι Ελληνικές Αρχές επιθυµούν να εκφράσουν την πλήρη υποστήριξή
τους στο έργο της ECRI το οποίο θεωρούν πολύτιµο στην καταπολέµηση
του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας στην Ευρώπη. Κατά την εκτέλεση της
Εντολής της , προσδοκούµε ότι η ECRI θα υιοθετήσει µια προσέγγιση
συνεργασίας που θα βασίζεται στην αµοιβαία κατανόηση και στην
ειλικρίνεια µε τα εµπλεκόµενα κράτη. Στο πνεύµα αυτό της
εποικοδοµητικής συνεργασίας, θα θέλαµε να διατυπώσουµε τα κατωτέρω
σχόλια σχετικά µε κάποια συµπεράσµατα της ECRI που αφορούν
περιστατικά υποτιθέµενων διακρίσεων ή/και αρνητικής συµπεριφοράς εκ
µέρους της ελληνικής κοινωνίας έναντι είτε κάποιων ευπαθών κοινωνικών
οµάδων είτε κάποιων ατόµων µεµονωµένα:
Αναφορικά µε την κύρωση του 12ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (παρ.1-3), θα πρέπει να ληφθούν
υπ’όψη αφ’ ενός ο σχετικά µικρός αριθµός επικυρώσεων που έχει
συγκεντρώσει µέχρι σήµερα το κείµενο αυτό, αφ’ ετέρου η απουσία
συναφούς νοµολογίας από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων. Επιπλέον, φοβούµεθα ότι το εν λόγω Πρωτόκολλο θα
µπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω επιβάρυνση του φόρτου εργασίας του
∆ικαστηρίου. Το σχόλιο αυτό αποτυπώνει µια γενικότερη ανησυχία, η οποία
έχει εκφρασθεί από µεγάλο αριθµό και άλλων εµπειρογνωµόνων είτε στο
πλαίσιο διακυβερνητικών επιτροπών του Συµβουλίου της Ευρώπης, είτε µε
την ευκαιρία εκδηλώσεων σχετικών µε την επικύρωση του 12ου
Πρωτοκόλλου (π.χ. «Non-discrimination : A Human Right», έκδοση
Συµβουλίου της Ευρώπης, 2006, πρακτικά σεµιναρίου αφιερωµένου στη
θέση σε ισχύ του 12ου Πρωτοκόλλου -Στρασβούργο, 11 Οκτωβρίου 2005,
κατά τη διάρκεια του οποίου αρκετοί οµιλητές ανέπτυξαν τις επιπτώσεις
που θα είχε στη λειτουργία του ∆ικαστηρίου η θέση σε ισχύ του
συγκεκριµένου Πρωτοκόλλου). Η θέση της Ελλάδος εν προκειµένω δεν θα
πρέπει να παρερµηνευθεί, αλλά να αναγνωσθεί υπό το φως των ανωτέρω.
Η περιγραφή της Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης ως «µη ανεξάρτητου
οργάνου» (παρ. 36) είναι απαράδεκτη. Η εν λόγω Επιτροπή συντίθεται
από ∆ικαστές, Πανεπιστηµιακούς και Νοµικούς εγνωσµένης επιστηµονικής
κατάρτισης και επαγγελµατικής εµπειρίας σε τοµείς συγγενείς προς την
αποστολή της Επιτροπής, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζονται επαρκή
εχέγγυα ανεξαρτησίας. Το γεγονός ότι η Επιτροπή εδρεύει στο Υπουργείο
∆ικαιοσύνης δεν θα πρέπει να θέτει εν αµφιβόλω την ανεξαρτησία της
λειτουργίας της. Η ανεξαρτησία µιας Επιτροπής πρέπει να κρίνεται επί τη
βάσει των αποφάσεών της και όχι των κτηρίων στα οποία αυτή
συνεδριάζει. Άλλωστε, δεν θα πρέπει να παροράται ότι η Επιτροπή εξετάζει
καταγγελίες µεταξύ ιδιωτών. Παράπονα κατά της ∆ιοίκησης εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη και της Επιθεώρησης Εργασίας,
(νόµος 3304/2005).
Σχετικά µε την απασχόληση των Ροµά (παρ. 44), προφανώς έχει
εµφιλοχωρήσει σύγχυση µεταξύ του αριθµού των 500 ατόµων που έχουν
επωφεληθεί του Προγράµµατος Επιχορήγησης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
του Ο.Α.Ε.∆. και του ποσού των 20,000 ευρώ που σύµφωνα µε το
Πρόγραµµα αυτό χορηγείται σε έκαστο δικαιούχο. Πράγµατι, 1340 Ροµά
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έχουν µέχρι σήµερα συµµετάσχει σε προγράµµατα προώθησης
απασχόλησης, ενώ 2860 έχουν ωφεληθεί από δράσεις κατάρτισης.

της

Σε ό, τι αφορά τους αλλοδαπούς εργάτες (παρ. 49), θα πρέπει να
σηµειωθούν τα ακόλουθα: στους χαµηλόµισθους µετανάστες που
απασχολούνται στον αγροτικό τοµέα εφαρµόζεται η Εθνική Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας, η οποία καλύπτει όλους τους εργαζοµένους και
καθορίζει τον κατώτατο µισθό. Μνεία θα πρέπει να γίνει επίσης και στο
Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης για την οµαλή προσαρµογή και
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην
Ελληνική Επικράτεια-Πρόγραµµα “Εστία”. Το εν λόγω πρόγραµµα
εκτείνεται στο διάστηµα 2007-2013 και χωρίζεται σε έξι (6) λειτουργικά
υποπρογράµµατα, τα οποία περιλαµβάνουν τόσο την ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώµης και τον περιορισµό φαινοµένων περιθωριοποίησης,
ρατσισµού και ξενοφοβίας, όσο και την παροχή συµβουλευτικής
υποστήριξης προς υπηκόους τρίτων χωρών. Επιπλέον, τη διευκόλυνση της
πρόσβασής τους στην απασχόληση, την εκπαίδευση, τη στέγαση, την υγεία
και τις πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και σε άλλες υπηρεσίες.
Οι δράσεις του προγράµµατος Εστία αφορούν σε όλους ανεξαιρέτως τους
αλλοδαπούς οι οποίοι βρίσκονται νόµιµα εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα.
Ως προς το Πρόγραµµα στεγαστικής δανειοδότησης Ελλήνων
Τσιγγάνων που υλοποιείται από την Πολιτεία (παρ.69-73), επί συνόλου
7.331 δικαιούχων κατά το χρόνο της επίσκεψης, 5.896 οικογένειες είχαν
προχωρήσει στην έναρξη εκταµίευσης του χορηγούµενου κεφαλαίου.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η εκταµίευση των χορηγούµενων δανείων γίνεται
µε ευθύνη των ίδιων των δικαιούχων κατόπιν εύρεσης της κατοικίας της
επιλογής τους, ο αριθµός των επωφελούµενων που, κατά το χρόνο
σύνταξης της Έκθεσης, είχαν προχωρήσει στην αξιοποίηση ουσιαστικά του
δανείου, δεν πρέπει να συγχέεται µε τυχόν αβελτηρία της ∆ιοίκησης ως
προς το παρεχόµενο δικαίωµα. Για το λόγο αυτό, η χρήση του όρου
«received» κατά την αναφορά στο συνολικό αριθµό των επωφελούµενων
του Προγράµµατος, οι οποίοι πλέον της έγκρισής τους ως δικαιούχων
στεγαστικής συνδροµής προχώρησαν και στην εκταµίευση του δανείου
τους (ήτοι disburse), δεν απεικονίζει επαρκώς τη διαδικασία υλοποίησης
του Προγράµµατος. Επίσης, στο πλαίσιο κατασκευής οικισµού προσωρινής
διαβίωσης στη Μεσσήνη, χρηµατοδοτούµενου από το Υπουργείο
Εσωτερικών, τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας και τους ∆ήµους
Καλαµάτας και Μεσσήνης, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή 66 σπιτιών, ενώ
βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή περισσότερων κατόπιν επέκτασης της
κλίµακας του υλοποιούµενου έργου.
Γενική αναφορά γίνεται στο πλαίσιο της Έκθεσης περί της υπόνοιας
παρατυπιών κατά την επιλογή ή τον προσδιορισµό των πραγµατικών
επωφελούµενων (παρ. 72), κατά τρόπο που δεν λαµβάνεται επαρκώς
υπόψη η αναφερθείσα τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου. Θα
πρέπει να σηµειωθεί έτσι ότι το Πρόγραµµα στεγαστικής δανειοδότησης
έχει αποκλειστικά µία οµάδα – στόχο (Έλληνες Ροµά που στερούνται
επαρκούς στέγης, ανεξαρτήτως θρησκεύµατος). Τα κριτήρια επιλεξιµότητας
προβλέπονται ρητά, κατά τρόπο εξαντλητικό και δεσµευτικό στα άρθρα 2,
3 και 4α της αριθµ.33165/23-06-2006 ΚΥΑ, ενώ η συνδροµή αυτών
ελέγχεται βάσει επίσηµων διοικητικών εγγράφων και πιστοποιητικών για
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την αξιολόγηση της ανάγκης στεγαστικής συνδροµής. Περαιτέρω, στο
πλαίσιο της υφιστάµενης διαδικασίας υλοποίησης του Προγράµµατος
στεγαστικής δανειοδότησης (µε τη συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης σε
τοπικό επίπεδο µε συµµετοχή Ροµά και κοινωνικών λειτουργών), µε την
αποφυγή θέσπισης επιπλέον προϋποθέσεων συνδροµής της φυλετικής
καταγωγής, διασφαλίζεται η προστασία από την πιθανή εφαρµογή
πολλαπλών διακρίσεων. Λαµβάνοντας υπόψη και την αντικειµενική
αδυναµία πιστοποίησης της καταγωγής Ροµά, στο πλαίσιο ανεπίσηµων
µέχρι σήµερα καταγγελιών για δικαιούχους εκτός της οµάδας των Ροµά δεν
προσκοµίστηκαν στοιχεία που θα καθιστούσαν εφικτή την όποια
διερεύνησή τους, ενώ ακόµα και κατά την άσκηση των προβλεπόµενων
ένδικων βοηθηµάτων, οι σχετικές καταγγελίες για µη επιλέξιµους
δικαιούχους δεν στοιχειοθετήθηκαν επαρκώς. Τούτων ρηθέντων, η χρήση
του όρου «κακοδιαχείριση», έναντι του χρησιµοποιούµενου «παρατυπίες»
απεικονίζει µε µεγαλύτερη επάρκεια το ζήτηµα της επιλεξιµότητας καθώς
δεν αφορά στη συνδροµή απλώς της καταγωγής Ροµά, αλλά σε όσους Ροµά
στερούνται επαρκούς στέγασης.
Αναφορικά µε την πρόσβαση των µεταναστών και προσφύγων στο
εθνικό σύστηµα υγείας (παρ. 77-83), κατά το 2008 αναλήφθηκε δράση
προς καταπολέµηση των διακρίσεων και διευκόλυνση της πρόσβασης
προσφύγων και µεταναστών σε δηµόσια νοσηλευτήρια. Το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης έθεσε σε εφαρµογή το Κοινοτικό Πρόγραµµα
«Πρόοδος», στόχος του οποίου είναι η πληροφόρηση προσφύγων και
µεταναστών για την πρόσβαση στο δηµόσια σύστηµα υγείας και η
ευαισθητοποίηση του προσωπικού υγείας.
Ο ισχυρισµός ότι µέλη της Νοµοθετικής και ∆ικαστικής Εξουσίας
(παρ. 80, 91, 92) συχνά προβαίνουν σε «ρατσιστικές ή αντισηµιτικές
δηλώσεις» είναι αθεµελίωτος και ως εκ τούτου απαράδεκτος. Όπως είχαµε
την ευκαιρία να επισηµάνουµε και στην τρίτη έκθεση, «οι πληροφορίες που
φθάνουν στην ECRI από διάφορες πηγές και περιλαµβάνονται σε αυτήν την
έκθεση ενίοτε δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα σχετικά µε την
πολιτική µη διάκρισης των κρατικών Αρχών.»
Καθήκον των δικαστών και εισαγγελέων είναι η εφαρµογή του
Νόµου. Το άρθρο 87 του Συντάγµατος διαλαµβάνει ότι οι δικαστές είναι
προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητοι κατά την ενάσκηση των
καθηκόντων τους. Υπόκεινται µόνο στο Σύνταγµα και τους Νόµους.
Υπέχουν πειθαρχική ευθύνη σύµφωνα µε το νόµο 1756/1988 και ποινική
ευθύνη για ποινικά αδικήµατα και παραλείψεις. Υποθέσεις κακοδικίας
άγονται ενώπιον των δικαστηρίων σύµφωνα µε το άρθρο 99 του
Συντάγµατος και το νόµο 693/1977. Συνεπώς, σε περίπτωση
συγκεκριµένης καταγγελίας, αυτή θα πρέπει να φθάσει στις αρµόδιες Αρχές
προς διερεύνηση.
Ως προς τη ρατσιστική βία (παρ. 82), το περιστατικό του Μαρτίου
2005 δεν θα πρέπει να αποδοθεί σε φυλετικά κίνητρα, αλλά µάλλον στο
γεγονός ότι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες διεθνώς συχνά συνοδεύονται από
συγκρούσεις µεταξύ οπαδών.
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Σχετικά µε το Ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ράσης για τους Ροµά (παρ.
99), θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι, σε αντίθεση µε άλλα στεγαστικά
προγράµµατα, πρόκειται για το αποτέλεσµα διαρκούς παρακολούθησης και
προσαρµογών στις ανάγκες της συγκεκριµένης πληθυσµιακής οµάδας,
σύµφωνα µε τις πρόνοιες της ισχύουσας νοµοθεσίας. Τα στατιστικά
στοιχεία τα οποία συνελέγησαν µε τη συναίνεση των ενδιαφεροµένων,
σύµφωνα
µε
την
Κοινή
Υπουργική
Απόφαση
33165/2006,
παρουσιάστηκαν στην Έκθεση Προόδου για το 2008. Στην έκθεση αυτή
γίνεται επίσης αναφορά και στη συµµετοχή εκπροσώπων Ροµά στη
διαδικασία
παρακολούθησης
και
υλοποίησης
των
στεγαστικών
προγραµµάτων, µέσω της Επιτροπής για την Κοινωνική Ένταξη των
Ελλήνων Ροµά σε εθνικό επίπεδο και των Επιτροπών Αξιολόγησης ∆ανείων
σε τοπικό επίπεδο.
Το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης για τους Ροµά υιοθετήθηκε
ως συνεπής στρατηγική θετικών πολιτικών και δράσεων µέσα στο πλαίσιο
του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη. Το Ολοκληρωµένο
Σχέδιο ∆ράσης, ως εργαλείο κυρίως πολιτικής και όχι χρηµατοδότησης,
σχεδιάστηκε επί τη βάσει προτάσεων των Ροµά περί τα τέλη της δεκαετίας
του 1990 και σε συνεργασία µε τις τοπικές Αρχές.
Θα θέλαµε να αναγνωρίσουµε στο στάδιο αυτό τη σηµασία των
συστάσεων της ECRI σχετικά µε την παρακολούθηση και υλοποίηση του
Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων
Ροµά.
Σε σχέση µε την προστασία και προώθηση της θρησκευτικής
ελευθερίας στην Ελλάδα (παρ. 103-110), χρήσιµο θα ήταν να εκτεθεί το
νοµικό υπόβαθρο επί του οποίου εδράζεται η κείµενη νοµοθεσία.
Η ελληνική δικαιϊκή τάξη, ως έχει σήµερα, συγκαταλέγεται µεταξύ
των παλαιοτέρων στην Ευρώπη, καθώς χρονολογείται ήδη από το 1822 και
είναι ως εκ τούτου σύγχρονη των νοµικών συστηµάτων του Βελγίου και
των Κάτω Χωρών και προγενέστερη εκείνων της Ιταλίας, της Γερµανίας,
καθώς επίσης και των περισσοτέρων τροποποιήσεων του Συντάγµατος των
Η.Π.Α. Ο Άρειος Πάγος συνεδριάζει αδιαλείπτως από το 1835. Η Ελλάδα
λειτουργεί συνταγµατικά από το 1843. Θα έπρεπε να αναµένει, λοιπόν,
κανείς, ότι ένα τέτοιο δικαιϊκό περιβάλλον, ως το εν λόγω, θα είχε
παραγάγει µέχρι σήµερα συνεπή νοµολογία στα περισσότερα κοινωνικά
ζητήµατα, κάτι το οποίο πράγµατι συνέβη. Η ανάγκη εν προκειµένω για
καινούργια νοµοθεσία, τόσο στο συγκεκριµένο ζήτηµα, όσο και σε άλλα,
δεν είναι στην Ελλάδα τόσο κρίσιµη, όσο είναι στα νέα κράτη τα οποία
προέκυψαν στην ανατολική Ευρώπη και τη Βαλκανική µετά το 1989. Οι
συνήθεις νοµικές και δικαστικές διαδικασίες, τις οποίες βρίσκει κανείς σε
όλα τα κράτη της ∆ύσης, απαντώνται και στην Ελλάδα.
Το Άρθρο 13 του Συντάγµατος εγγυάται την θρησκευτική ελευθερία
και εντέλλεται την Πολιτεία να αναλαµβάνει δράση για την υπεράσπιση των
θρησκευτικών ελευθεριών. Η πάγια συνταγµατική πρακτική ήδη από το
1822, τα νοµοθετήµατα του Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και ένα
σηµαντικό µέρος της νοµολογίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου

68

της Επικρατείας συνθέτουν τη νοµική βάση για την προστασία της
θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα.
Προκειµένου να αρθεί µια σηµαντική πλάνη εν προκειµένω, δέον
όπως συγκρατηθούν τα ακόλουθα: Προβάλλεται συχνά, ότι απαγορεύεται ο
προσηλυτισµός, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 2 του Συντάγµατος. Οι
νόµοι 1363/1938 και 1672/1939, οι οποίοι προέβλεπαν δίωξη για
προσηλυτισµό, έχουν προ πολλού περιπέσει σε αχρησία-αποτελούν αυτό
που στη γαλλική νοµική πρακτική προσδιορίζεται ως απηρχαιωµένη
διάταξη. Εν πάση περιπτώσει, η νοµολογία του Αρείου Πάγου έχει
καταστήσει σαφές ότι το άρθρο 13 αναφέρεται σε δόλια µέσα
προσηλυτισµού ποινικής απαξίας, όπως λ.χ. ο εξαναγκασµός, η δωροδοκία,
η κατάχρηση της κοινωνικής ή επαγγελµατικής θέσης, η παραβίαση του
οικιακού ασύλου κ.λπ. Η αυτή ερµηνεία ακολουθείται και από το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (υποθέσεις Κοκκινάκη,
Λαρίσση κατά Ελλάδας).
Εν σχέσει προς την επιρροή της Εκκλησίας της Ελλάδας στην
καθηµερινή ζωή, η Πολιτεία πράγµατι καλύπτει µέρος του ετήσιου
προϋπολογισµού αυτής. Αυτό, ουσιαστικά, αποτελεί ανταµοιβή για τις
τεράστιες εκτάσεις που η Εκκλησία παραχώρησε στο Κράτος στα τέλη της
δεκαετίας 1920, προκειµένου να στεγασθούν 1,9 εκατοµµύρια Ελλήνων
προσφύγων της Μικράς Ασίας. ∆εδοµένης της αξίας της γης που
παραχωρήθηκε τότε, η αποπληρωµή βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη. Ως εκ
τούτου, η συγκεκριµένη διευθέτηση διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και δεν
συνιστά κανενός είδους ευνοϊκή διάκριση υπέρ της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Όπως είναι προφανές, δεν είναι λογικό να αναµένουν οφέλη από το
διακανονισµό αυτό (ο οποίος έχει µείνει γνωστός ως ∆ιακανονισµός του
1928) µέρη τα οποία δεν είναι συµβαλλόµενα σε αυτόν.
Η σχέση µεταξύ Εκκλησίας και Κράτους τελειώνει λίγο-πολύ κάπου
εδώ. Ασφαλώς, η Εκκλησία της Ελλάδος απολαµβάνει ιδιαίτερου κύρους
µεταξύ ευρέων τµηµάτων της ελληνικής κοινωνίας, τόσο για ιστορικούς
λόγους, όσο και χάριν της απλής εξήγησης, ότι η πλειοψηφία του
Ελληνικού Λαού είναι συνδεδεµένη µε την Εκκλησία αυτή. Ωστόσο, µετά το
δεύτερο ήµισυ του περασµένου αιώνα, η Εκκλησία και το Κράτος έχουν
κατ’ ουσίαν οριοθετήσει τα πεδία των αρµοδιοτήτων τους.
Ο ισχυρισµός ότι η Εκκλησία έχει λόγο σε διορισµούς δηµοσίων
υπαλλήλων είναι οπωσδήποτε υπερβολικός. Υποχρέωση της Πολιτείας
σήµερα είναι να συµπεριφέρεται ως εργοδότης ίσων ευκαιριών. Στην
πράξη, τόσο ο δηµόσιος τοµέας, όσο και ο στρατός ήσαν ακόµα και πριν
από το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο ανοικτοί σε µέλη όλων των δογµάτων και
αρκετοί στρατηγοί, ναύαρχοι, πρεσβευτές και κρατικοί αξιωµατούχοι
ακολουθούσαν πίστη διαφορετική της Ορθόδοξης (κυρίως ρωµαιοκαθολική
και, σε µικρότερο βαθµό, εβραϊκή), χωρίς αυτή να γίνει γνωστή εάν οι ίδιοι
δεν το είχαν επιλέξει.
Ως προς τη φρασεολογία που υιοθετεί η έκθεση για την υποτιθέµενη
επιρροή της Εκκλησίας της Ελλάδας, διακρίνεται σοβαρή πολιτισµική
προκατάληψη κατά του ευρωπαϊκού πολιτισµού, όπως αυτός εκφράσθηκε
ιστορικά ανατολικά της Αδριατικής Θάλασσας.
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Θα πρέπει επίσης να λεχθεί ότι ο όρος «Religious Minority Groups
(Θρησκευτικές Μειονοτικές Οµάδες)» τον οποίον χρησιµοποιεί η έκθεση,
αµφισβητείται έντονα ακόµα και από τις ίδιες τις θρησκευτικές κοινότητες,
καθώς, ειδικώς όταν αποδίδεται στην ελληνική, κρίνεται πολιτικά
ακατάλληλος. Ορθότερος και αποδεκτός από όλες τις πλευρές είναι ο όρος
«Θρησκεύµατα πλην Ορθοδόξων».
Σε ό, τι αφορά τη «µακεδονική» κοινότητα και γλώσσα (παρ. 111120), θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι µικρός αριθµός ανθρώπων στην
Ελληνική Μακεδονία, κυρίως στο νοµό Φλώρινας, µιλούν στην
οικογενειακή και καθηµερινή ζωή, πέραν της ελληνικής γλώσσας µια
σλαβική διάλεκτο, η οποία παρουσιάζει οµοιότητες µε τη γλώσσα που
οµιλείται στη γειτονική πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας. ∆ιασυνοριακές επαφές, όπως ο τουρισµός και το εµπόριο,
κρατούν αυτή τη διάλεκτο ζωντανή, όπως συµβαίνει και µε τα ελληνικά
που οµιλούνται στο νότιο τµήµα της π.Γ.∆.Μ. Όλοι όσοι µιλούν στην
Ελλάδα αυτή τη διάλεκτο είναι δίγλωσσοι (σλαβικά/ελληνικά).
Υποκειµενικές κρίσεις ή αντιλήψεις ορισµένων εκ των ανωτέρω ατόµων
στερούµενες αντικειµενικής βάσης και κριτηρίων, ότι είναι «µακεδονικής»
εθνοτικής καταγωγής δεν στοιχειοθετούν αφ’ εαυτών αντίστοιχη
υποχρέωση της Ελλάδας να αναγνωρίσει επισήµως αυτήν την οµάδα ως
«µειονότητα» και να εξασφαλίσει στα µέλη της ειδικά µειονοτικά
δικαιώµατα, πέραν των δικαιωµάτων που ήδη αναγνωρίζονται από τις
διεθνείς συµβάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Επιπλέον, η χρήση εκ
µέρους τους του όρου «µακεδονικός» ως δηλωτικού χωριστής εθνοτικής
οµάδας δηµιουργεί σύγχυση µε τα 2,5 εκατοµµύρια Ελλήνων που
προσδιορίζουν εαυτούς ως Μακεδόνες υπό γεωγραφική / πολιτισµική
έννοια.
Σε κάθε περίπτωση, ακόµα και εάν µια οµάδα στην Ελλάδα δεν
αναγνωρίζεται
ως
µειονότητα
δικαιούµενη
ειδικών
µειονοτικών
δικαιωµάτων, τα άτοµα είναι ελεύθερα να δηλώνουν ότι ανήκουν σε
χωριστή εθνοτική ή πολιτισµική οµάδα, χωρίς να αντιµετωπίζουν κανενός
είδους επίπτωση από αυτή τους τη δήλωση. Επιπλέον, τα εν λόγω άτοµα
απολαµβάνουν πλήρως όλων των αστικών, πολιτικών, κοινωνικών,
οικονοµικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων που αναγνωρίζονται από τις
διατάξεις του εσωτερικού και διεθνούς δικαίου. Τόσο η δικαστική εξουσία,
όσο και η ∆ιοίκηση υποχρεούνται να εφαρµόζουν αυτές τις διατάξεις.
Άτοµα που θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώµατά τους µπορούν να
προσφύγουν στα ελληνικά δικαστήρια και τα αρµόδια διεθνή όργανα, όπως
προβλέπεται από τις σχετικές συνθήκες οι οποίες δεσµεύουν την Ελλάδα.
Προς επίρρωση
παραδείγµατα:
-
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των

ανωτέρω

παρατίθενται

τα

ακόλουθα

Υπάρχει στην Ελλάδα πολιτικό κόµµα, το οποίο ισχυρίζεται ότι
εκπροσωπεί τη «µακεδονική µειονότητα». Αυτό το κόµµα λειτουργεί
ελεύθερα και συµµετέχει απρόσκοπτα στις εκλογές. Ένα από τα
ηγετικά του στελέχη είναι δηµόσιος υπάλληλος και, ανεξάρτητα από
τις πολιτικές του δραστηριότητες και απόψεις, εργάζεται για την
Ελληνική Πολιτεία.

-

Σλαβόφωνοι οργανώνουν τακτικά στη Φλώρινα πολιτιστικές
εκδηλώσεις και εορτές, στις οποίες δύναται να συµµετάσχει
οιοσδήποτε, περιλαµβανοµένων των υπηκόων της γειτονικής
π.Γ.∆.Μ.

Όλοι είναι ελεύθεροι να διακηρύσσουν την καταγωγή τους, να
οµιλούν τη γλώσσα τους, να ασκούν τη θρησκεία τους και να τηρούν τα
ιδιαίτερα έθιµα και παραδόσεις τους.
Συµπερασµατικά, όλοι οι διαβιούντες στην ελληνική επικράτεια
απολαµβάνουν πλήρους προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
ελευθεριών, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εθνικής καταγωγής, γλώσσας,
θρησκεύµατος ή πολιτικής προτίµησης.
Εξάλλου, σε ό, τι αφορά την υλοποίηση µέτρων συµφιλίωσης, η
Ελληνική Πολιτεία, προκειµένου να θεραπεύσει επουλώσει δια παντός τις
πληγές του Εµφυλίου Πολέµου, προχώρησε σε αποκατάσταση της
ιθαγένειας και επιστροφή της δηµευθείσας περιουσίας ατόµων ελληνικής
καταγωγής τα οποία εγκατέλειψαν τη χώρα µετά από αυτήν την
τραυµατική ιστορική εµπειρία. Ωστόσο, οιοσδήποτε έχει τη δυνατότητα,
ανεξαρτήτως της εθνοτικής του καταγωγής, να εγείρει ενώπιον των
ελληνικών δικαστηρίων κάθε αξίωση περιουσιακής ή άλλης φύσης,
σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του δικαίου.
Ως προς τους αιτούντες άσυλο (παρ. 131), θα πρέπει να σηµειωθεί
ότι αυτοί δεν κρατούνται. Εντούτοις, ακόµα και κατά τη διάρκεια της
κράτησης ένεκα παράνοµης εισόδου, κάθε αλλοδαπός δύναται να υποβάλει
αίτηση ασύλου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αιτών παραµένει υπό κράτηση,
η αίτησή του ωστόσο εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Σε κάθε περίπτωση, η
κράτηση αλλοδαπών και αιτούντων άσυλο (οι οποίοι είχαν αρχικά
συλληφθεί για παράνοµη είσοδο), σε συνέχεια διοικητικής απόφασης για
απέλαση, υπόκειται, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, τόσο σε δικαστικό
(Πρωτοδικείο) όσο και σε διοικητικό (Υπουργείο Εσωτερικών) έλεγχο,
ούτως ώστε να διασφαλισθεί η δυνατότητα άρσης της κράτησης, σε
περίπτωση που τα ανωτέρω όργανα κρίνουν ότι οι λόγοι που επέβαλλαν
την κράτηση δεν υφίστανται πλέον.
Αναφορικά µε τις υπηρεσίες διερµηνείας και νοµικής υποστήριξης για
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο (παρ. 131-132), έχει σηµειωθεί αξιόλογη
πρόοδος σε αρκετά σηµεία εισόδου µέσω προγραµµάτων του Υπουργείου
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία έχουν ανατεθεί σε Μ.Κ.Ο. και
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων και τον
κρατικό προϋπολογισµό.
Συγκεκριµένα, δύο προγράµµατα παροχής νοµικής υποστήριξης (από
το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Οικουµενικό
Πρόγραµµα Προσφύγων) και ένα υπηρεσιών διερµηνείας (από τη ΜΚΟ
«Κλίµακα») σε αιτούντες άσυλο υλοποιήθηκαν το 2008 στην Αθήνα,
σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής του Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους
Πρόσφυγες (διαχειριστής του οποίου στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύµφωνα µε το νόµο 3613/2007.
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Επιπλέον, στο ίδιο πλαίσιο υλοποιήθηκε πρόγραµµα το οποίο
προέβλεπε την παροχή νοµικών υπηρεσιών στους αιτούντες άσυλο στα
σηµεία εισόδου µέσα από επισκέψεις νοµικών εµπειρογνωµόνων, ενώ άλλο
πρόγραµµα το οποίο έλαβε χώρα το 2008 στη Λέσβο, ένα από τα κύρια
σηµεία εισόδου, αφορούσε στην παροχή νοµικών υπηρεσιών σε αιτούντες
άσυλο στο κέντρο κράτησης της Παγανής. Εξάλλου, ένα πρόγραµµα
παροχής νοµικών υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο σε σηµεία εισόδου, το
οποίο ολοκληρώθηκε το Μάιο 2009 και ήταν εντεταγµένο στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων, υλοποιήθηκε στη Θράκη, τη Σάµο, τη
Λέσβο και τη Λέρο από τις Μ.Κ.Ο. ΠΡΑΞΙΣ, Οικουµενικό Πρόγραµµα
Προσφύγων και Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες.
∆ράση έχει επίσης αναληφθεί για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε
αιτούµενους άσυλο στα σηµεία εισόδου και τα κυριότερα κέντρα κράτησης,
όπως φερ’ ειπείν το πρόγραµµα το οποίο ολοκληρώθηκε το Μάιο 2009 από
το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων και το οποίο προέβλεπε τον
άµεσο έλεγχο των αφικνουµένων και τον εντοπισµό των ευπαθών
περιπτώσεων. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων, παρόµοια
προγράµµατα πρόκειται να υλοποιηθούν υπό την επίβλεψη του Υπουργείου
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά το τρέχον έτος 2009 και το 2010.
Ως προς τη συνεργασία των κρατικών Αρχών µε Μ.Κ.Ο. σε ζητήµατα
ασύλου (παρ. 136), θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψη ότι οι περισσότερες
δράσεις, οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Προσφύγων και τον κρατικό προϋπολογισµό, υλοποιούνται από Μ.Κ.Ο.,
των οποίων ο ρόλος στο σχεδιασµό και την εκτέλεση των συναφών
πολιτικών είναι προφανώς ιδιαιτέρως κρίσιµος για το Υπουργείο Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η άδεια για πρόσβαση των Μ.Κ.Ο. σε κέντρα κράτησης αιτούντες
άσυλο δίδεται είτε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, είτε από τις
τοπικές αστυνοµικές διευθύνσεις.
Αναφορικά µε τη µετανάστευση, ο τεράστιος όγκος των ανθρώπων
που καθηµερινά φθάνουν στην ελληνική επικράτεια θα πρέπει να ληφθεί
οπωσδήποτε υπ’όψη. Σε κάθε περίπτωση, τα τέκνα ανιθαγενών τα οποία
γεννιούνται στην Ελλάδα αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια(παρ. 153) .
Εν σχέσει προς τον αντισηµιτισµό (παρ. 167-171), η ένσταση εν
προκειµένω είναι ότι δεν προκύπτει από το κείµενο της έκθεσης η
πραγµατικότητα ότι τα περιστατικά αντισηµιτισµού στην Ελλάδα είναι κατ’
ουσίαν σπάνια και ότι σχεδόν πάντοτε αποτελούν εκδηλώσεις όχι
αντισηµιτικού συναισθήµατος, αλλά εφηβικής παραβατικότητας (π.χ.
φθορές σε κρατικά ή θρησκευτικά µνηµεία).
Η έκθεση επαινεί την καινοτόµο προσέγγιση του Υπουργείου
Παιδείας για την καταπολέµηση αυτού του συγκεκριµένου φαινοµένου,
ωστόσο θα µπορούσε να περιλάβει και κάποια αναφορά, η οποία θα
κατεδείκνυε το σποραδικό χαρακτήρα και την τυχαία και απροσχεδίαστη
φύση αυτών των πράξεων. Η Ελλάδα, άλλωστε, παρουσιάζει τις λιγότερες
αντισηµιτικές πράξεις στην Ευρώπης, τη στιγµή µάλιστα που καµία από
αυτές δεν αφορά σε φυσική βία.
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Αναφορικά µε τη γραπτή ή προφορική έκφραση αντισηµιτικών
συναισθηµάτων, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων
αφορά περιθωριακά άτοµα και Μ.Μ.Ε. - τα ίδια που γοητεύονται από πάσης
φύσης ασυναρτησίες. Το γεγονός ότι ορισµένα δηµόσια πρόσωπα κατά
καιρούς δανείζονται φρασεολογία αυτής της αισθητικής είναι οπωσδήποτε
µεµπτό, σίγουρα όµως όχι ενδεικτικό της ελληνικής πολιτικής ζωής και
κοινωνίας.
Νοµικά µέτρα για την καταστολή της δυνατότητας έκφρασης
ανάρµοστων ιδεών σταθµίζονται σε νοµικούς κύκλους. Ωστόσο, θα πρέπει
να συγκρατηθεί ότι η φιλελεύθερη ελληνική νοµοθεσία περί ελευθερίας της
έκφρασης και ελευθεροτυπίας εισήχθη αµέσως µετά την πτώση της
δικτατορίας των Συνταγµαταρχών - µια περίοδος κατά την οποία τέτοιες
ελευθερίες είχαν περιορισθεί σηµαντικά – και ως εκ τούτου χαίρει
εντυπωσιακής και οµόφωνης αποδοχής µεταξύ όλων των στρωµάτων της
κοινωνίας.
Περαιτέρω, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εφαρµογή της ποινικής
αντιρατσιστικής νοµοθεσίας (Νόµος 927/1979) εµπίπτει στην αποκλειστική
αρµοδιότητα των δικαστικών αρχών, χωρίς καµία κυβερνητική παρέµβαση.
Είναι σηµαντικό ότι, σε µια από τις υποθέσεις που αναφέρονται στην παρ.
16 της Έκθεσης, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε τον Ιούλιο του
2009 , «αναίρεση υπέρ του νόµου», η οποία αναµένεται να δώσει στον
Άρειο Πάγο την ευκαιρία να χαράξει κατευθυντήριες γραµµές ως προς την
ερµηνεία του Νόµου 927/1979.
Ως απτό δείγµα της ευαισθησίας της Ελλάδας απέναντι στα θύµατα
του Ολοκαυτώµατος, η Ελληνική Προεδρία Ο.Α.Σ.Ε. 2009 ανέλαβε τη
δηµοσίευση έκδοσης µε θέµα τους «Έλληνες στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου». Η
έκδοση παρουσιάστηκε στην τελετή µνήµης για τους Έλληνες – θύµατα
του Ολοκαυτώµατος (17.06.2009). Επιπλέον, το 2008 υπεγράφη ελληνοπολωνική συµφωνία για τη δηµιουργία εντός του 2009 µόνιµης ελληνικής
έκθεσης στο µνηµείο και το µουσείο Άουσβιτς-Μπιρκενάου.
Αναφορικά µε τα ΜΜΕ (παρ. 183-184) πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Ν.
3592/2007 για «την συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων µέσων
ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις» εκδόθηκε, προκειµένου να παρέχει τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για την λειτουργία των τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών σταθµών. Ο εν λόγω νόµος είναι προϊόν µακράς
διαβούλευσης
µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας/Γενικής
Γραµµατείας Ενηµέρωσης της Ελλάδας και των αρµοδίων υπηρεσιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διήρκεσαν πέραν των έξι µηνών και
διεξήχθησαν µε τον πλέον εποικοδοµητικό και παραγωγικό τρόπο. Μία
σειρά κριτηρίων έχει ληφθεί υπόψη, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι
επιχειρήσεις ΜΜΕ λειτουργούν σε υψηλό επίπεδο, διασφαλίζοντας
παράλληλα θεµελιώδη δικαιώµατα των επαγγελµατιών και των
καταναλωτών. Υπό αυτήν την έννοια, η κατοχύρωση της πολυφωνίας, η
οικονοµική βιωσιµότητα, η ποιότητα του προγράµµατος, οι τεχνικές
προδιαγραφές, η ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης
περιλαµβάνονται µεταξύ των κριτηρίων για την αδειοδότηση. Πρέπει επίσης
να ληφθεί υπόψη και το ότι οι συχνότητες συνιστούν δηµόσιο αγαθό, το
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οποίο θα πρέπει να προστατευτεί προσεκτικά και µε γνώµονα πάντοτε το
δηµόσιο συµφέρον.
Συγκεκριµένα, οι διατάξεις του ως άνω νόµου δεν εµποδίζουν τα
τοπικά και περιφερειακά µέσα να αποκτήσουν άδεια, η οποία χορηγείται σε
επίπεδο νοµού ή περιφέρειας. (άρθρο 8). Οι διατάξεις του νόµου για το
ελάχιστο καταβεβληµένο κεφάλαιο (µε διάκριση µεταξύ ενηµερωτικών και
µη ενηµερωτικών µέσων) την πληθυσµιακή αναλογία (σύµφωνα µε την
τελευταία απογραφή) και /ή την απασχόληση συγκεκριµένου αριθµού
προσωπικού, συγκαταλέγονται µεταξύ των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί
για να εγγυηθούν την οικονοµική βιωσιµότητα, την ποιότητα του
προγράµµατος, την επαγγελµατική επάρκεια και καλύτερες εργασιακές
συνθήκες, ενώ παράλληλα σέβονται τις εθνικές και διεθνείς ρυθµίσεις και
ανταποκρίνονται σε πάγια συνδικαλιστικά αιτήµατα των εργαζοµένων του
χώρου. Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες εργασίας στο χώρο έχρηζαν
βελτίωσης, ενώ παράλληλα είναι πασιφανές ότι η δύναµη των µέσων
συνεπάγεται και την ύπαρξη ευθύνης από µέρους τους.
Με αυτές τις διατάξεις πιστεύουµε ότι οι επιχειρήσεις ΜΜΕ θα
προσαρµοστούν σε µία σειρά υποχρεώσεων και επαγγελµατικών προτύπων
λειτουργίας, έναντι του προσωπικού και του ακροατηρίου τους, όπως
συµβαίνει και σε άλλα κράτη. Οι σοβαροί επαγγελµατίες δεν έχουν τίποτε
να φοβηθούν από τη συµµόρφωση προς τις ελάχιστες προϋποθέσεις τις
οποίες θεσπίζει η νοµοθεσία για τα ΜΜΕ. Προκειµένου δε να υπάρξει
επαρκής χρόνος προσαρµογής στο νέο νοµοθετικό πλαίσιο δόθηκε στις
επιχειρήσεις περίοδος χάριτος ενός χρόνου.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το καθεστώς της αδειοδότησης
που προβλέπεται στο νέο νοµοθετικό πλαίσιο είναι πλήρως συµβατό µε το
κοινοτικό δίκαιο, δεδοµένου ότι πρόκειται για τη χρήση ενός δηµόσιου
αγαθού από επιχειρήσεις που αποσκοπούν στο οικονοµικό κέρδος. Το
γεγονός αυτό άλλωστε συνεπάγεται σειρά υποχρεώσεων, όπως έναρξη
εργασιών, φορολογικές δηλώσεις ενώπιον των αρµοδίων οικονοµικών
Υπηρεσιών του κράτους κλπ., συµφώνως και προς τα προβλεπόµενα σε
άλλα κράτη.
Το νοµικό πλαίσιο για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση που
προβλέπεται στο Ν. 3592/2007 ανταποκρίνεται στη θεµελιώδη αρχή της
ισότητας που κατοχυρώνεται µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, και
διασφαλίζει την πολυφωνία στην ενηµέρωση και στην πληροφόρηση, την
αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, την
ποιοτική στάθµη των προγραµµάτων, καθώς και τη διαφάνεια και τον υγιή
ανταγωνισµό.
Ως προς την υποχρέωση εκποµπής στην ελληνική ως κύρια-και όχι
ως αποκλειστική- γλώσσα εκποµπής, ειλικρινά δεν βλέπουµε πως η διάταξη
αυτή έρχεται σε αντίθεση µε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ή διεθνή διάταξη.
Αντιθέτως, καµιά άλλη γλώσσα εκποµπής, είτε κοινοτική, είτε
«µειονοτική», δεν αποκλείεται, ενώ ο γλωσσικός πλουραλισµός και η
πολιτιστική πολυµορφία έχουν µε το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα επαρκή
χώρο να αναπτυχθούν.
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