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Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της 

Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οφείλει, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων που της αναγνωρίζει ο ιδρυτικός της νόμος, να παρακολουθεί θέματα δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, να φροντίζει για τη δημόσια ενημέρωση και να αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, να εξετάζει την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις του διεθνούς δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου εκφέροντας σχετική 

γνώμη προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Εξάλλου, μέσω της πρόσφατης Δήλωσης του Βελιγραδίου 

της 25.11.2015 υπήρξε σαφής δέσμευση μεταξύ των Εθνικών Θεσμών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

να καταδικάζουν και να αντιτίθενται δημόσια στην προσβολή των δικαιωμάτων των μεταναστών και των 

προσφύγων
1
. Η ΕΕΔΑ ως ο Εθνικός Θεσμός προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου αποδίδει 

ιδιαίτερη σημασία στον θεσμό της διεθνούς προστασίας και έχει εκδώσει σειρά σχετικών αποφάσεων 

(Δηλώσεις και Έκθεση με Συστάσεις), συνεχίζει δε να παρακολουθεί στενά τα ζητήματα της παροχής 

διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα
2
.  

Με αφορμή την τελευταία επείγουσα έκκληση της Διεθνούς Αμνηστίας
3
, η ΕΕΔΑ εκφράζει την ιδιαίτερη 

ανησυχία της για τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών και προσφύγων που ακόμη διαβιούν στον 

καταυλισμό του Ελληνικού και καλεί τις αρμόδιες αρχές να υλοποιήσουν άμεσα τις δεσμεύσεις τους και 

να μεταφέρουν τα στεγαζόμενα εκεί άτομα σε κατάλληλες δομές. Ήδη από τον Ιούνιο του 2016, η ΕΕΔΑ 

διαπίστωσε μετά από σειρά επισκέψεων σε έξι κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα
4
 σωρεία παραβιάσεων των 

                                                
1
 Ombudsman/National Human Rights Institutions Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Refugees and 

Migrants, «5. Condemn and oppose publicly the violation of migrants’ or refugees’ rights and encourage the spirit of tolerance 
and compassion for refugees and migrants, including ensuring their protection in reception centres and other accommodation 
facilities.» http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/belgrade_declaration_en.pdf  
2
 Βλ. Δήλωση ΕΕΔΑ για τις σοβαρές διαστάσεις που έχει λάβει το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα, 

16.3.2016, http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/prosfigiki_krisi.pdf,  Δημόσια Δήλωση ΕΕΔΑ για την τροπολογία 
που αλλάζει την σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών,17.6.2016, 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/Dimosia%20dilwsi%20EEDA.pdf, Έκθεση για τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα υπό το πρίσμα του Ν. 4375/2016, 25.4.2016,  
http://www.nchr.gr/images/pdf/EKTHESI_PROSFYGIKO.pdf     
3
 https://www.amnesty.gr/action/petitions/20736/gynaikes-kai-koritsia-se-megalo-kindyno-exaitias-ton-mi-asfalon-

kataylismon  
4
 Έκθεση ΕΕΔΑ:  «Οι συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων», Δεκέμβριος 

2016,  http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/kentra_filoxenias_autopsia.pdf  
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δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνή προστασία και των προσφύγων, ιδίως αναφορικά με τη μαζική και 

αδιάκριτη κράτησή τους στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την πρόσβασή τους σε διαδικασίες διεθνούς 

προστασίας καθώς και σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες διαμονής, υγείας και εκπαίδευσης. Επιπλέον, η ΕΕΔΑ 

εξέφρασε την αγωνία της για τα συνεχόμενα επεισόδια κυρίως στα κέντρα φιλοξενίας των νησιών του 

ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα, συχνά ανεξέλεγκτα, περιστατικά βίας που παρατηρούνται στα κέντρα 

φιλοξενίας της ενδοχώρας, τα οποία επιπλέον συμβάλλουν στην όξυνση φαινομένων ρατσισμού και 

ξενοφοβίας. 

Η ΕΕΔΑ καλεί και πάλι την Ελληνική Πολιτεία να τερματίσει άμεσα τη λειτουργία των μεγάλων κέντρων 

φιλοξενίας καθώς και ανεπίσημων δομών φιλοξενίας που δεν πληρούν ούτε τους ελάχιστους όρους 

αξιοπρεπούς διαμονής. Επιπλέον, υπενθυμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των κέντρων φιλοξενίας με ιατρικό 

και παραϊατρικό προσωπικό καθώς και με προσωπικό διοικητικής και κοινωνικής μέριμνας (διερμηνείς, 

πολιτισμικοί διαμεσολαβητές, κοινωνικοί λειτουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, προσωπικό καθαριότητας 

και υποστήριξης της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων) ενώ επισημαίνει την ανάγκη λήψης μέτρων 

για την προστασία των ευάλωτων ομάδων καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μεταναστών 

και προσφύγων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.  Τέλος, για την ασφάλεια όλων των διαμενόντων στα 

κέντρα φιλοξενίας, κρίνεται απολύτως αναγκαία η σταθερή παρουσία αστυνομικού προσωπικού.  

 

 


