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Α�όφαση για τη συνέχιση ναρκών κατά �ροσω�ικού α�ό την Ελλάδα 

σε �αραµεθόριες �εριοχές  

 

 

Α(όφαση της Ολοµέλειας της Εθνικής Ε(ιτρο(ής της 30/10/2003 ε(ί του 4ου 

θέµατος  της ηµερήσιας διάταξης: Ζητήµατα �ου ανακύ�τουν α�ό τη συνέχιση χρήσης 

ναρκών σε �αραµεθόριες �εριοχές  

 

  Η Ε(ιτρο(ή σε Ολοµέλεια, 

  Αφού έλαβε υ(όψη τη σχετική εισήγηση του Ε(ιστηµονικού Συνεργάτη της 

Νίκου Σιταρό(ουλου, η ο(οία είχε α(οσταλεί ταχυδροµικώς (ρο της συζήτησης σε όλα 

τα µέλη της Ε(ιτρο(ής, (ροχώρησε στη συζήτηση ε(’ αυτής.  

  Μετά γενική συζήτηση ε(ί του θέµατος, 

Α(εφάσισε οµοφώνως ότι καλεί την ελληνική Πολιτεία να (ροβεί στην άµεση 

εκκαθάριση των (εδίων ναρκών κατά (ροσω(ικού (ου υ(άρχουν στην Ελλάδα, στην 

καταστροφή των α(οθηκευµένων ναρκών κατά (ροσω(ικού και στην α(όλυτη α(οφυγή 

χρησιµο(οίησής τους στο µέλλον, ό(ως ε(ιβάλλει η Σύµβαση της Οτάβας. 

Η Πρόεδρος ανέ(τυξε ε(ι(ροσθέτως την (αρακάτω (ρόταση: «Η Πρόεδρος 

συµφωνεί µε την (ρόταση της εισήγησης για την κατ’ εφαρµογή των διεθνών συµβάσεων 

α(οµάκρυνσης των ναρκών. Την εµβάλλουν όµως σε (ροβληµατισµό δύο σκέψεις. Η 

(ρώτη, ότι το Γενικό Ε(ιτελείο Ενό(λων ∆υνάµεων α(αιτεί την εφαρµογή της 

α(οµάκρυνσης των ναρκών υ(ό τον όρο της αµοιβαιότητας. Η δεύτερη, ότι δεδοµένου 

του (ολύ µεγάλου αριθµού των το(οθετηµένων ναρκών, η εξουδετέρωση και η 

α(οµάκρυνσή τους θα α(αιτήσει (ολύ χρόνο. 

Όσον αφορά την (ρώτη σκέψη, η (ροστασία δικαιωµάτων του ανθρώ(ου, δεν 

α(αιτεί αµοιβαιότητα, η ο(οία, ωστόσο, αφενός ουσιαστικά εξυ(ηρετεί την ισότητα και 
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αφετέρου είναι φανερό ότι σε θέµατα Εθνικής Ασφάλειας ε(ηρεάζει την στρατιωτική 

ηγεσία. Η δεύτερη σκέψη, ασχέτως της (ρώτης, δεν ε(ιτρέ(εται να αγνοηθεί. Έτσι η 

Πρόεδρος καταλήγει στην (ρόταση, ώσ(ου να (ραγµατο(οιηθεί η (λήρης εκκαθάριση 

της (εριοχής  α(ό νάρκες, να γίνει σηµατοδότηση σαφής ((.χ. εικόνες µε νεκροκεφαλές 

και εκρήξεις) κατά µήκος της σχετικής συνοριακής γραµµής, ώστε να µ(ορούν να 

(ροφυλαχθούν, κατά το δυνατό, οι εισερχόµενοι στην (εριοχή, ιδίως οι 

λαθροµετανάστες.» 

Μετά συζήτηση, γενοµένης ψηφοφορίας, η (ρόταση της Προέδρου έλαβε 12 

ψήφους κατά και 4 ψήφους υ(έρ, άρα α(ερρίφθη. 

 

 

Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2003 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όροφος), 10674 Αθήνα, τηλ: 210 7233221-2; 210 7233216; 

 φαξ: 210 7233217; e-mail: info@nchr.gr, website: www.nchr.gr 

 

Η συνέχιση χρήσης ναρκών κατά �ροσω�ικού α�ό την Ελλάδα σε 

�αραµεθόριες �εριοχές∗∗∗∗ 

 

1. Η Ελλάδα συντηρεί ναρκο(έδια στα βόρεια σύνορά της µε την Τουρκία και τη 

Βουλγαρία. Ναρκοθετηµένες (εριοχές στην ΄Η(ειρο και στη Μακεδονία, α(ό την ε(οχή 

του εµφυλίου (ολέµου, έχουν υ(οστεί εκκαθαρίσεις α(ό το Υ(ουργείο Άµυνας. Το 

σύνολο των ναρκών κατά (ροσω(ικού (ου διαθέτει η Ελλάδα το 2003 ανέρχεται σε 

1.078.557. Σύµφωνα µε υ(άρχοντα στοιχεία, µεταξύ του 1994 και του 2002 ο µέσος όρος 

θυµάτων α(ό εκρήξεις ναρκών στην Ελλάδα ανήλθε σε οκτώ, ενώ οι σχετικοί θάνατοι 

α(ό το 1990 έως τα µέσα του 2002 ήταν εξήντα τέσσερις. Μόνο το 2003 ο αριθµός των 

νεκρών ανήλθε στους δέκα. ΄Ενας µεγάλος αριθµός αυτών των θυµάτων είναι 

ε(ανειληµµένα µετανάστες και (ρόσφυγες (ου (ροσ(αθούν να εισέλθουν στην Ελλάδα 

α(ό την Τουρκία ή τη Βουλγαρία.1 

Σύµφωνα µε διεθνείς εµ(ειρογνώµονες, αν και ο (αγκόσµιος αριθµός των ναρκών 

στα µέσα της δεκαετίας του 1990 ανήλθε στα 100 εκατοµµύρια σε 64 χώρες, σκοτώνοντας 

κατά µέσο όρο 30 άτοµα την ηµέρα και τραυµατίζοντας (άνω α(ό 35 

(συµ(εριλαµβανοµένων (ολιτών), η χρήση ναρκών κατά (ροσω(ικού σήµερα είναι 

χρονοβόρα, δα(ανηρή και ε(ικίνδυνη, µε ελάχιστη (ολεµική-στρατιωτική αξία.2 

2. Η Ελλάδα κύρωσε µε το Ν. 2999/2002 τη Σύµβαση για την Α(αγόρευση της 

Χρήσης, Α(οθήκευσης, Παραγωγής και Μεταφοράς Ναρκών κατά Προσω(ικού και για 

την Καταστροφή τους (1997, «Σύµβαση της Οτάβας»), αλλά κατέθεσε το έγγραφο 

                                                 
∗ Εισηγητής: Νίκος Σιταρό(ουλος, Ε(ιστηµονικός Συνεργάτης της ΕΕ∆Α. Η εισήγηση αυτή έγινε κατό(ιν 

σχετικής (ρότασης της Προέδρου της ΕΕ∆Α κ. Αλίκης Γιωτο(ούλου-Μαραγκο(ούλου. 
1 Βλ. International Campaign to Ban Landmines, Report on Greece – 2003, www.icbl.org, ∆ιεθνής 

Αµνηστία – Ελληνικό Τµήµα, ∆ελτίου Τύ(ου, 29.09.2003. 
2 Α. Roberts, R. Guelff (eds), Documents on the Laws of War, Oxford, Oxford University Press, 2000, 3rd 

edition, 645. 
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κύρωσης στον ΟΗΕ στις 25.09.2003,3 αναµένοντας την ταυτόχρονη κατάθεση του 

ανάλογου εγγράφου α(ό την Τουρκία.  

Η Σύµβαση της Οτάβας α(οτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό νοµοθετικό έργο του 

ΟΗΕ και ενός µεγάλου αριθµού Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (υ(ό την οµ(ρέλα της 

International Campaign to Ban Landmines). ΄Ενας α(ό τους κύριους στόχους της είναι 

«η (αύση του (όνου και των θυµάτων (ου (ροκαλούν οι νάρκες κατά (ροσω(ικού (ου 

σκοτώνουν ή ακρωτηριάζουν εκατοντάδες άτοµα κάθε εβδοµάδα, κυρίως αθώους και 

ανυ(εράσ(ιστους (ολίτες και ειδικά (αιδιά, εµ(οδίζουν την οικονοµική ανά(τυξη και 

αναδόµηση [και] ε(ηρεάζουν αρνητικά τον ε(ανα(ατρισµό (ροσφύγων και εσωτερικά 

εκτο(ισµένων (ροσώ(ων…».4 

3. Ως εκ τούτων, η ΕΕ∆Α 

(α) Χαιρετίζει την α(ό 25.09.2003 κατάθεση α(ό την Ελλάδα στον ΟΗΕ του 

εγγράφου κύρωσης της Σύµβασης της Οτάβα.  

(β) Ταυτόχρονα εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία της για τη συνεχιζόµενη ύ(αρξη 

ναρκο(εδίων και ανθρώ(ινων θυµάτων, ιδίως στα ναρκο(έδια της (εριοχής του Έβρου, 

κατά (αραβίαση της Σύµβασης της Οτάβας αλλά και του διεθνούς δικαίου δικαιωµάτων 

του ανθρώ(ου (ου ε(ιβάλλει στα κράτη την υ(οχρέωση σεβασµού του δικαιώµατος στη 

ζωή όλων ανεξαιρέτως των (ροσώ(ων και την κατ’ αρχήν υ(οχρέωση α(οχής α(ό 

ενέργειες (ου θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώ(ινη ζωή,  (ρόληψης και (ροστασίας της 

(άρθρο 2 και 13ο Πρωτόκολλο ΕΣ∆Α, άρθρο 6 ∆ιεθνούς Συµφώνου Ατοµικών και 

Πολιτικών ∆ικαιωµάτων).  

(γ) Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η ύ(αρξη ναρκών στην (εριοχή 

του ΄Εβρου, (εριοχή (ου συνιστά κατεξοχήν χώρο εισόδου (ροσφύγων και αιτούντων 

άσυλο,  στην (ράξη εµ(οδίζει µε το χειρότερο δυνατό τρό(ο την (ρόσβαση αιτούντων 

άσυλο στη χώρα µας, κατά (αραβίαση, µεταξύ άλλων, του άρθρου 14 της Οικουµενικής 

∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ(ου και του άρθρου 31 της Σύµβασης για το 

Καθεστώς των Προσφύγων (1951). 

 

                                                 
3 www.icbl.org/news/2003/410.php. 
4 Προοίµιο της Σύµβασης, υ(οσ. 2, 648. 
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(δ) Καλεί την ελληνική Πολιτεία να (ροβεί στην άµεση εκκαθάριση των (εδίων 

ναρκών κατά (ροσω(ικού (ου υ(άρχουν στην Ελλάδα, στην καταστροφή των 

α(οθηκευµένων ναρκών κατά (ροσω(ικού και στην α(όλυτη α(οφυγή χρησιµο(οίησής 

τους στο µέλλον, ό(ως ε(ιβάλλει η Σύµβαση της Οτάβας. 

 

 

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2003 

 


