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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

23 Μαϊου 2019 
 

 
 

Διεθνής Επιτροπή Νομικών (ICJ) και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες και τους Εκπατρισμένους (ECRE) κατά Ελλάδος 

 
Καταγγελία Υπ’Αριθ.173/2018 

 
 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, επιτροπή ανεξαρτήτων 
εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε βάσει του άρθρου 25  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη (εφεξής «η Επιτροπή»), κατά τη διάρκεια της 306ης συνεδρίασης της, με την 
εξής σύνθεση: 
 

 
Giuseppe PALMISANO, Πρόεδρος 
Karin LUKAS, Αντιπρόεδρος 
François VANDAMME, Αντιπρόεδρος 
Eliane CHEMLA, Γενική Εισηγήτρια 
Petros STANGOS  
József HAJDU 
Raul CANOSA USERA 
Barbara KRESAL 
Kristine DUPATE 
Aoife NOLAN 
Karin Møhl LARSEN 
Yusuf BALCI  
Ekaterina TORKUNOVA 
Tatiana PUIU 
 

Και με τη γραμματειακή υποστήριξη της Γραμματέως Henrik KRISTENSEN 
 
Αφού έλαβε υπόψιν της την από 23 Νοεμβρίου 2018 καταγγελία που υπεβλήθη στις 
30  Νοεμβρίου 2018 και έλαβε αριθμό 173/2018 κατά της Ελλάδος από τη Διεθνή 
Επιτροπή Νομικών (ICJ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους 
Εκπατρισμένους (ECRE) και φέρει την υπογραφή της Catherine Woollard, Γενικής 
Γραμματέως του ECRE και της Rosin Pillay, διευθύντριας του προγράμματος της ICJ 
για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, με την οποία ζητείται από την Επιτροπή να 
διαπιστώσει την αποτυχία της Ελλάδος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που 
απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη αναφορικά με τα δικαιώματα των 
αλλοδαπών ανηλίκων να λαμβάνουν κατάλληλη προστασία, κατά παράβαση των 
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όσων προβλέπονται στα άρθρα 7§10, 11 §§ 1 και 3, 13, 16, 17 και 31 §§1 και 2 του 
Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη-Ν.4359/2016 (εφεξής «του Χάρτη»). 
 
Αφού έλαβε υπόψιν της τις από 31 Ιανουαρίου 2019 υποβληθείσες παρατηρήσεις της 
Κυβέρνησης της Ελλάδος (εφεξής «η Κυβέρνηση») ως προς το παραδεκτό της 
καταγγελίας. 
 
Αφού έλαβε υπόψιν της την από 28 Φεβρουαρίου 2019 υποβληθείσα απάντηση της 
Διεθνούς Επιτροπής Νομικών (ICJ) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους 
Πρόσφυγες και τους Εκπατρισμένους (ECRE) αναφορικά με τις παρατηρήσεις της 
Κυβέρνησης της Ελλάδος 
 
Αφού έλαβε υπόψιν της τον Χάρτη και ιδίως τα Άρθρα 7§10, 11 §§ 1 και 3, 13, 16, 17 
και 31 §§1 και 2 αυτού, τα οποία έχουν ως εξής: 

 
 

Άρθρο 7 - Το δικαίωμα των παιδιών και των νέων ατόμων στην προστασία 
 

«Μέρος Ι 
7. Τα παιδιά και οι νέοι έχουν το δικαίωμα σε ειδική προστασία κατά των σωματικών και ηθικών 
κινδύνων στους οποίους εκτίθενται.» 
 
«Μέρος ΙΙ 
 

 Με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος των παιδιών και των νέων 
στην προστασία, τα Μέρη αναλαμβάνουν 
… 
10. να διασφαλίζουν ειδική προστασία από σωματικούς και ηθικούς κινδύνους, στους οποίους 
εκτίθενται τα παιδιά και οι νέοι, και, ιδίως, από τους κινδύνους που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα 
από την εργασία τους.» 

 
 

Άρθρο 11 - Το δικαίωμα στην προστασία της υγείας 
 
«Μέρος Ι 

11. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να επωφελείται από κάθε μέτρο που του δίνει τη δυνατότητα να 
απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας.» 
 
«Μέρος ΙΙ 
 
 Με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος στην προστασία της 
υγείας, τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λαμβάνουν, είτε απευθείας είτε σε συνεργασία με 

δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, κατάλληλα μέτρα, τα οποία, μεταξύ άλλων, αποσκοπούν: 
 
1. στην εξάλειψη, στο βαθμό που είναι δυνατό, των αιτίων που προκαλούν κακή υγεία` 
……… 
 3. στην πρόληψη, στο βαθμό που είναι δυνατό, των επιδημικών, ενδημικών και άλλων ασθενειών, 
καθώς και των ατυχημάτων.» 

 
 

Άρθρο 13 - Το δικαίωμα στην κοινωνική και ιατρική πρόνοια 
 
 «Μέρος Ι: 

 
13. Οποιοδήποτε άτομο που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους έχει το δικαίωμα στην κοινωνική και 
ιατρική πρόνοια.» 
 
«Μέρος ΙΙ: 
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Με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος στην κοινωνική και ιατρική 

πρόνοια, τα Μέρη αναλαμβάνουν: 
 
 1. να διασφαλίζουν ότι σε οποιοδήποτε άτομο που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους και αδυνατεί να 
τους εξασφαλίσει είτε με τις δικές του προσπάθειες είτε από άλλες πηγές, ιδιαίτερα από παροχές που 

χορηγούνται από ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, θα χορηγείται επαρκής συνδρομή, και, σε 
περίπτωση ασθένειας, η περίθαλψη που απαιτείται από την κατάσταση του` 
 
 2. να διασφαλίζουν ότι τα άτομα που λαμβάνουν τέτοια συνδρομή δεν υφίστανται, εξαιτίας αυτής, 
περιορισμούς στην άσκηση των πολιτικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων` 
 
 3. να προβλέπουν ότι όλα τα άτομα θα μπορούν να λαμβάνουν από τις κατάλληλες δημόσιες ή 

ιδιωτικές υπηρεσίες οποιαδήποτε συμβουλή και προσωπική βοήθεια μπορεί να χρειαστεί για την 
πρόληψη, την εξάλειψη ή την αντιμετώπιση προσωπικών ή οικογενειακών αναγκών` 
 
 4. να εφαρμόζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου, 
στη βάση της ισότητας ανάμεσα στους υπηκόους τους και τους υπηκόους των άλλων Μερών, που 
βρίσκονται νόμιμα στα εδάφη τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Κοινωνικής και Ιατρικής Αντιλήψεως που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 11 

Δεκεμβρίου 1953.» 

 
 

Άρθρο 16 - Το δικαίωμα της οικογένειας στην κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία 

 

«Μέρος Ι:  
16. Η οικογένεια, ως θεμελιώδες στοιχείο της κοινωνίας, έχει το δικαίωμα σε κατάλληλη κοινωνική, 
νομική και οικονομική προστασία για τη διασφάλιση της πλήρους ανάπτυξης της.» 
 
«Μέρος ΙΙ: 
Με σκοπό τη διασφάλιση των συνθηκών που απαιτούνται για την πλήρη ανάπτυξη της οικογένειας, η 

οποία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της κοινωνίας, τα Μέρη αναλαμβάνουν να προάγουν την 
οικονομική, νομική και κοινωνική προστασία της οικογενειακής ζωής με μέσα, όπως κοινωνικές και 
οικογενειακές παροχές, φορολογικές ρυθμίσεις, παροχή οικογενειακής στέγης, παροχές για τους 
νεόνυμφους, καθώς και άλλα κατάλληλα μέσα.» 

 

 

 
Άρθρο 17 - Το δικαίωμα των παιδιών και των νέων στην κοινωνική, νομική και οικονομική 
προστασία 

 
«Μέρος Ι:  
17. Τα παιδιά και οι νέοι έχουν το δικαίωμα σε κατάλληλη κοινωνική, νομική και οικονομική 
προστασία.» 

«Μέρος ΙΙ:  
 
Με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος των παιδιών και των νέων 
να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους 
και των σωματικών και πνευματικών τους ικανοτήτων, τα Μέρη αναλαμβάνουν, είτε άμεσα είτε σε 

συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα και 
απαραίτητα μέτρα που έχουν ως στόχο: 
 

 1. α. να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά και οι νέοι, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των γονιών τους, λαμβάνουν την πρόνοια, τη συνδρομή, την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση που χρειάζονται, ιδιαίτερα προβλέποντας την ίδρυση ή διατήρηση δομών και υπηρεσιών 
που κρίνονται ικανοποιητικές και επαρκείς για αυτό το σκοπό` 

 
 β. να προστατεύουν τα παιδιά και τους νέους από πράξεις αμέλειας, βίας ή εκμετάλλευσης` 
 
 γ. να παρέχουν προστασία και ειδική βοήθεια από το κράτος στα παιδιά και τους νέους που 
στερούνται προσωρινά ή οριστικά της υποστήριξης της οικογένειας τους` 
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2. να παρέχουν στα παιδιά και στους νέους δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

καθώς και να ενθαρρύνουν την τακτική φοίτηση στο σχολείο.» 
 
 

Αρθρο 31 - Το δικαίωμα στη στέγαση 

«Μέρος Ι: 
31. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στη στέγαση.» 
 
«Μέρος ΙΙ: 
Με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος των εργαζομένων στη 
στέγαση, τα Μέρη αναλαμβάνουν να λαμβάνουν μέτρα που αποσκοπούν: 
 

 1. να προάγεται η πρόσβαση σε ικανοποιητικού επιπέδου στέγαση` 
 
 2. να προλαμβάνεται και να μειώνεται ο αριθμός των αστέγων με σκοπό τη σταδιακή εξάλειψη του 
φαινομένου`» 
 

Σημείωμα του μεταφραστή: πρόκειται για εσφαλμένη απόδοση στην ελληνική του 
κειμένου της Συνθήκης, η οποία εμφιλοχώρησε στο ΦΕΚ τ.Α’ 5/20.01.2016, στο 
οποίο δημοσιεύθηκε ο Ν.4359/2016, για το λόγο αυτό παρατίθεται στην 
παρούσα μετάφραση το άρθρο του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη στην αγγλική γλώσσα, όπως περιλαμβάνεται αυτούσιο στην Απόφαση της 
Επιτροπής.  
 
Article 31 – The right to housing 

 
Part I: “Everyone has the right to housing.” 
Part II: “With a view to ensuring the effective exercise of the right to housing, 
the Parties undertake to take measures designed: 
 
1. to promote access to housing of an adequate standard; 
2. to prevent and reduce homelessness with a view to its gradual elimination;” 
 

 

Αφού έλαβε υπόψιν της το Χάρτη και τον Κανονισμό της Επιτροπής (εφεξής: «τον 
Κανονισμό»), ιδίως το άρθρο 36 αυτού, που έχει ως εξής: 
   
 Rule 36 – Immediate measures 

 

Άρθρο 36-Ασφαλιστικά μέτρα επείγοντος χαρακτήρα 
«1.Από της εκδόσεως της αποφάσεως που θα κρίνει μία συλλογική καταγγελία 
ως παραδεκτή ή σε κάθε μεταγενέστερο χρονικό σημείο διαρκούσης της 
διαδικασίας, πριν ή μετά την υιοθέτηση της απόφασης αναφορικά με το ουσία 
βάσιμο, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν αιτήσεως διαδίκου ή αυτεπαγγέλτως, να 
υποδείξει στους διαδίκους κάθε επείγον μέτρο η λήψη του οποίου φαίνεται 
απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μίας σοβαρής μη 
αναστρέψιμης βλάβης και  προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός 
σεβασμός των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη. 

 2.Σε περίπτωση αίτησης λήψης έκτακτων μέτρων εκ μέρους του οργανισμού που 
υπέβαλε την καταγγελία, αυτή θα πρέπει να εξειδικεύει τους όποιους λόγους, τις 
πιθανές συνέπειες εάν δεν ληφθούν τα έκτακτα μέτρα και τα αιτούμενα μέτρα. Ένα 
αντίγραφο της αίτησης θα διαβιβαστεί αμέσως στο υπεύθυνο Κράτος. Ο Πρόεδρος θα 
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ορίσει μία συγκεκριμένη ημερομηνία προκειμένου του υπεύθυνο Κράτος να υποβάλει 
γραπτώς τις απόψεις του επί του αιτήματος λήψης ασφαλιστικών μέτρων επείγοντος 
χαρακτήρα. 
3. Η απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με τα ανωτέρω μέτρα πρέπει να περιέχει 
θεμελίωση και να φέρει την υπογραφή του Προέδρου, του Εισηγητή και του 
Εκτελεστικού Γραμματέα. Η απόφαση κοινοποιείται στους διαδίκους. Η Επιτροπή 
δύναται να ζητήσει πληροφορίες από το υπεύθυνο Κράτος αναφορικά με την 
εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.» 

 
 

Αφού έλαβε υπόψιν της το από 1995 Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη (Ν.2595/1998) σχετικά με ένα σύστημα συλλογικών καταγγελιών 
(εφεξής: «το Πρωτόκολλο»)  
 
Αφού έλαβε υπόψιν της τον Κανονισμό, όπως αυτός υιοθετήθηκε στις 29 Μαρτίου 2004 
κατά την 201η συνεδρίαση  της Επιτροπής, και όπως αυτός τροποποιήθηκε για 
τελευταία φορά στις 26 Ιανουαρίου 2018  κατά την 297η συνεδρίαση της Επιτροπής 
(εφεξής: «τον Κανονισμό»), 
 
Κατόπιν συσκέψεως της στις 23 Μαϊου 2019 
 
Εκδίδει την ακόλουθη απόφαση, που κρίθηκε και αποφασίσθηκε κατά την ανωτέρω 
ημερομηνία: 
 
1. Η Διεθνής Επιτροπή Νομικών (ICJ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες και τους Εκπατρισμένους (ECRE) ισχυρίζονται ότι υφίστανται σοβαρές 
συστημικές ελλείψεις σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδος που απορρέουν 
από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και αυτές εντοπίζονται στη νομοθεσία, αλλά και 
στην σχεδιαζόμενη και εφαρμοζόμενη πολιτική, με αποτέλεσμα οι ασυνόδευτοι 
ανήλικοι τόσο στην νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα και οι ανήλικοι που 
ζουν στα νησιά και συνοδεύονται από τις οικογένειες τους να στερούνται των 
δικαιωμάτων τους σε στέγαση, υγεία, κοινωνική πρόνοια, φαρμακευτική περίθαλψη, 
εκπαίδευση, καθώς και κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία. Ειδικότερα, οι 
καταγγέλουσες οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι ανωτέρω ελλείψεις οδηγούν σε 
παραβίαση των Άρθρων 7§10 (δικαίωμα των παιδιών και των νέων να τυγχάνουν 
προστασίας), 11§§1 και 3 (δικαίωμα τους να προστατεύεται η υγεία τους), 13 
(δικαίωμα τους να έχουν πρόσβαση σε κοινωνική και φαρμακευτική πρόνοια), 16 
(δικαίωμα σε προσήκουσα κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία της 
οικογένειας), 17 (δικαίωμα των παιδιών και των νέων να τυγχάνουν προσήκουσας 
κοινωνικής, νομικής και οικονομικής προστασίας) και 31§§1 και 2 (δικαίωμα στη 
στέγαση) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. 
 
2.Οι οργανώσεις που συνυπογράφουν την καταγγελία περαιτέρω ζητούν, ενόσω 
διαρκεί η εξέταση της, να υποχρεωθεί η Ελλάδα να λάβει επείγοντα μέτρα 
κατ’εφαρμογή του άρθρου 36 του Κανονισμού της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 
περί «ασφαλιστικών μέτρων επείγοντος χαρακτήρα». Η Διεθνής Επιτροπή Νομικών 
(ICJ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εκπατρισμένους 
(ECRE) κατέθεσαν έγγραφα στα οποία υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαίο να 
υιοθετηθούν τα προαναφερθέντα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
σοβαρών μη επανορθώσιμων βλαβών και προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα 
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υπάρξει αποτελεσματικός σεβασμός των δικαιωμάτων που αναγνωρίζει ο 
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. Βεβαιώνουν ότι το να παραμείνουν ακόμη και για ένα 
μικρό χρονικό διάστημα στην κατάσταση αυτή που περιγράφει η αναφορά τα παιδιά 
αλλοδαπής υπηκοότητας, τα οποία βρίσκονται σε μία ιδιαιτέρως ευάλωτη κατάσταση, 
θα οδηγούσε σε μία ανεπανόρθωτη βλάβη και θα είχε ένα επιβλαβές και μη 
αναστρέψιμο αποτέλεσμα στην ανάπτυξη τους.  
 
3.Κατά την Διεθνή Επιτροπή Νομικών (ICJ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες και τους Εκπατρισμένους (ECRE) τα παιδιά αλλοδαπής υπηκοότητας των 
οποίων τα δικαιώματα είναι το θέμα της παρούσης καταγγελίας θα πρέπει άμεσα: 
-Να απομακρυνθούν από υπερπλήρη Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα 
ελληνικά νησιά και να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες δομές παροχής φιλοξενίας και 
παιδικής προστασίας 
-Να τους παρασχεθεί επαρκής στέγη ικανοποιητικής ποιότητας, ήτοι ασφαλής, χωρίς 
πλεονάζοντα πληθυσμό και με επαρκείς συνθήκες υγιεινής 
-Να τους παρασχεθεί φαγητό και νερό σε επαρκείς ποσότητες 
-Να τους παρασχεθεί επαρκής ιατρική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης 
ψυχιατρικής/ψυχολογικής φροντίδας και ενός υγιούς περιβάλλοντος για να ζουν 
- Να τους παρασχεθεί πρόσβαση σε δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 
Για τα ασυνόδευτα παιδιά θα πρέπει: 
-Να τους παρασχεθεί επίτροπος που θα προστατεύει τα συμφέροντα τους με 
αποτελεσματικό τρόπο 
-Να εκτιμηθεί το βέλτιστο συμφέρον τους και η ευαλωτότητα τους προ της λήψεως 
οποιουδήποτε μέτρου ή απόφασης τους αφορά 
-Να απομακρυνθούν από την κράτηση σε αστυνομικά τμήματα, προαναχωρησιακά 
κέντρα και ΚΥΤ, όπου τελούν υπό κράτηση προς το σκοπό της «προστατευτικής 
φύλαξης» τους και να διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση τους σε υπηρεσίες στέγασης 
κατάλληλες για την ηλικία τους.  
4.Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί αβάσιμο το αίτημα των οργανώσεων που 
υπογράφουν την καταγγελία περί λήψης έκτακτων μέτρων. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι 
στην πραγματικότητα έχουν υπάρξει βήματα που ελήφθησαν άμεσα και προσπάθειες 
που εξακολουθούν να γίνονται, σε συνεργασία με όλους τους σχετιζόμενους φορείς 
στο διεθνές, ευρωπαϊκό, διμερές και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
οι προκλήσεις που παρουσιάστηκαν υπό την άνευ προηγουμένου προσφυγική κρίση 
των προσφάτων ετών. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι έχουν τεθεί σε ισχύ νομοθετικά 
και πολιτικά μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των δικαιωμάτων των 
αλλοδαπών παιδιών, τονίζοντας ιδίως την πρόσφατη νομοθεσία  αναφορικά με την 
επιτροπεία ασυνόδευτων και αποχωρισμένων από τους γονείς τους παιδιών. Ωστόσο 
σημειώνει ότι η εφαρμογή τους είναι μία διαδικασία σε εξέλιξη, η οποία δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόμη.  
 
ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Ως προς το παραδεκτό της καταγγελίας 
 

5.Η Επιτροπή παρατηρεί ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου, το οποίο 
επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 18 Ιουνίου 1998 και τέθηκε σε ισχύ στο ανωτέρω 
κράτος στις 18 Αυγούστου 1998, η καταγγελία υπεβλήθη εγγράφως και αφορά τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα  7§10, 11 §§ 1 και 3, 13, 16, 17 και 31 §§1 και 2 του Χάρτη, 
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ρυθμίσεις τις οποίες η Ελλάδα αποδέχθηκε όταν επικύρωσε το Χάρτη στις 18 Μαρτίου  
2016. Η Ελλάδα δεσμεύεται από τις διατάξεις αυτές από ενάρξεως της ισχύος τους την 
1 Μαϊου 2016.  
 
6.Περαιτέρω, αναφέρονται ρητά οι νόμιμες βάσεις στην οποία στηρίζεται η καταγγελία.  
 
7.Η Επιτροπή σημειώνει ότι, σε συμφωνία με όσα ορίζονται στα άρθρα 1 β) και 3 του 
Πρωτοκόλλου, η Διεθνής Επιτροπή Νομικών (ICJ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για 
τους Πρόσφυγες και τους Εκπατρισμένους (ECRE) είναι διεθνείς μη κυβερνητικοί 
οργανισμοί που έχουν συμβουλευτικό καθεστώς στο Συμβούλιο της Ευρώπης. 
Συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των διεθνών μη κυβερνητικών οργανισμών που 
έχει συντάξει η Κυβερνητική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και οι 
οποίοι δικαιούνται να υποβάλουν αναφορές στην Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων.  
 
8.Η Επιτροπή έχει ήδη κρίνει ότι η Διεθνής Επιτροπή Νομικών (ICJ) διαθέτει ειδική 
αρμοδιότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου (υποθέσεις Διεθνούς 
Επιτροπής Νομικών κατά Πορτογαλίας, Καταγγελία Υπ’Αριθ. 1/1998, απόφαση επί 
του παραδεκτού της 10 Μαρτίου 1999, Διεθνούς Επιτροπής Νομικών κατά 
Δημοκρατίας της Τσεχίας, Καταγγελία Υπ’Αριθ. 148/2017, απόφαση επί του 
παραδεκτού της 13 Σεπτεμβρίου 2017). Η Επιτροπή επιβεβαιώνει εκ νέου την κρίση 
της αυτή, καθόσον ουδεμία αλλαγή έχει επισυμβεί μετά την ανωτέρω προγενέστερη 
απόφαση αναφορικά με την αρμοδιότητα της Διεθνούς Επιτροπής Νομικών (ICJ). 
 

9.Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι η αποστολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους 
Πρόσφυγες και τους Εκπατρισμένους (ECRE) είναι η θέσπιση δίκαιων και 
ανθρώπινων ευρωπαϊκών πολιτικών και πρακτικών ασύλου σε συμφωνία με τη διεθνή 
νομοθεσία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ECRE σχετίζεται με νομική έρευνα και 
εκπαίδευση στην εφαρμογή και ερμηνεία του δικαίου ασύλου της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ («ΧΘΔΕΕ») και συναφών εργαλείων του 
διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης της 
Γενεύης του 1951 και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σε 
αυτή τη βάση, η Επιτροπή εκτιμά ότι το ECRE διαθέτει ειδική αρμοδιότητα ώστε να 
νομιμοποιείται ενεργητικώς στην υποβολή συλλογικών καταγγελιών κατά την έννοια 
του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου.   
 
10.Η καταγγελία που υπεβλήθη για λογαριασμό της ICJ και του ECRE υπογράφεται 
αντιστοίχως από την Roisin Pillay, την Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του 
ICJ  και την  Catherine Woollard, Γενική Γραμματέα του ECRE, οι οποίες είναι 
αμφότερες εξουσιοδοτημένες επισήμως να υπογράφουν έγγραφα για λογαριασμό των 
οργανισμών αυτών και ειδικώς να υπογράφουν αναφορές σε διεθνείς μηχανισμούς 
ελέγχου εφαρμογής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 
11.Η Επιτροπή συνακόλουθα κρίνει ότι η αναφορά τελεί σε συμφωνία με το άρθρο 23 
του Κανονισμού της Επιτροπής. 
 
Ως προς το αίτημα της λήψης ασφαλιστικών μέτρων επείγοντος χαρακτήρα  
 
12.Η Επιτροπή υπογραμμίζει τον εξαιρετικό χαρακτήρα των ασφαλιστικών μέτρων 
επείγοντος χαρακτήρα. Η υιοθέτηση των προαναφερθέντων μέτρων πρέπει να 
παρίσταται «αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μίας σοβαρής και 



- 8 - 

 

ανεπανόρθωτης βλάβης και προκειμένου να διαφυλαχθεί ο αποτελεσματικός 
σεβασμός των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη 
(άρθρο 36§1 του Κανονισμού της Επιτροπής), στο βαθμό που «ο σκοπός και στόχος 
του Χάρτη, ο οποίος συνιστά ένα εργαλείο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
είναι να προστατεύει τα δικαιώματα όχι μόνο θεωρητικά, αλλά επίσης και στην πράξη.» 
(απόφαση Διεθνούς Επιτροπής Νομικών κατά Πορτογαλίας, Αναφορά Υπ’Αριθ. 
1/1999, απόφαση επί της ουσίας της 9 Σεπτεμβρίου 1999, παρ.32). 
 
13.Οποιοδήποτε αίτημα για λήψη τέτοιων μέτρων πρέπει να θεμελιώνεται σε μία 
κατάσταση όπου ξεκάθαρα τα πρόσωπα τα οποία αφορά η καταγγελία βρίσκονται σε 
κίνδυνο σοβαρής ανεπανόρθωτης απώλειας ή βλάβης δικαιωμάτων (υπόθεση 
Διάσκεψης Ευρωπαϊκών Εκκλησιών κατά Ολλανδίας, Αναφορά Υπ’Αριθ.90/2013, 
απόφαση επί λήψεως εκτάκτων μέτρων της 25 Οκτωβρίου 2013 παρ.2, υπόθεση 
Οργάνωσης για την Προστασία όλων των Παιδιών (APPROACH) ΕΠΕ κατά Βελγίου,  
Αναφορά Υπ’Αριθ. 98/2013, απόφαση επί λήψεως εκτάκτων μέτρων της 2 Δεκεμβρίου 
2013 παρ.2). 
 
14.H Επιτροπή επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις οργανώσεις που υπέβαλαν την 
καταγγελία, εξαιτίας έλλειψης παροχής φιλοξενίας σε συνδυασμό με τοποθέτηση σε 
υπερπλήρεις δομές φιλοξενίας και/ή  τοποθέτηση σε κράτηση, παιδιά αλλοδαπής 
υπηκοότητας στερούνται ενός προστατευτικού πλαισίου στην Ελλάδα και συνεπεία 
αυτού υπόκεινται σε συνθήκες που είναι επιβλαβείς και υπολειπόμενες αυτών που θα 
έπρεπε.  Διεθνείς και εθνικοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών αναφέρουν ότι όλες οι παροχές που αφορούν στοιχειώδη 
φροντίδα και συγκεκριμένα στέγαση, φαγητό, νερό, ηλεκτρική ενέργεια και παροχές 
υγείας είναι ανεπαρκείς. Η απουσία τέτοιων παροχών έχει σοβαρές περαιτέρω 
συνέπειες στην υγιεινή, την υγεία και την πρόσβαση σε υπηρεσίες σωματικής και 
ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της νοσοκομειακής περίθαλψης και της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Περιπτώσεις παιδιών που υποφέρουν από 
επανειλημμένα κρούσματα της ίδιας σωματικής ή ψυχικής πάθησης αποδεικνύουν ότι 
οι συνθήκες διαβίωσης συνιστούν ξεκάθαρα παράγοντα χειροτέρευσης και, 
πιθανότατα, τη γενεσιουργό αιτία της συγκεκριμένης ασθένειας.  Η ανεπάρκεια των 
υπηρεσιών συνδυάζεται με μείωση στον αριθμό των επαγγελματιών υγείας που 
εργάζονται με παιδιά αλλοδαπής υπηκοότητας, κάτι που σημαίνει ότι τα παιδιά θα 
πρέπει να περιμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ή, ακόμη χειρότερα, να μη 
λαμβάνουν καν ιατρική αγωγή για τα συμπτώματα που εμφανίζουν. Οι αναφερθείσες 
συνέπειες περιλαμβάνουν παιδιά που κάνουν κακό στον εαυτό τους, ακόμη και 
απόπειρες αυτοκτονίας. Περαιτέρω, εγείρονται επείγουσες ανησυχίες για ζητήματα 
παιδικής προστασίας σε τέτοιου είδους ακατάλληλα περιβάλλοντα διαβίωσης που 
λειτουργούν πέρα από το όριο της χωρητικότητας τους, όπου επίσης διαβιώνουν 
αμφότερα τα φύλα και άσχετοι με τους ανηλίκους ενήλικες. Αναφορές για σεξουαλικά 
εγκλήματα, βίαιες επιθέσεις, παρενόχληση και διαπόμπευση σε στρατόπεδα σε 
ελληνικά νησιά καταδεικνύουν τις αρνητικές επιπτώσεις των συνθηκών διαβίωσης επί 
του δικαιώματος των παιδιών για μια ασφαλή διαβίωση.     
 
15.Η Κυβέρνηση θεωρεί αβάσιμο το αίτημα των οργανισμών για την υιοθέτηση 
ασφαλιστικών μέτρων επείγοντος χαρακτήρα, ωστόσο αδυνατεί να διασκεδάσει τις 
σοβαρές ανησυχίες που αφορούν τη σοβαρότητα και το κατεπείγον της κατάστασης 
που προκύπτει από την αναφορά.  
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16.Υπό το φως του Άρθρου 36 του Κανονισμού της Επιτροπής η Επιτροπή εκτιμά ότι 
οι ανήλικοι αλλοδαποί τα δικαιώματα των οποίων αποτελούν το θέμα της καταγγελίας 
βρίσκονται προφανώς σε κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης που αφορά τις ζωές τους. 
 
17.Υπό τις συνθήκες αυτές, η Επιτροπή εκτιμά ως απαραίτητο να υποδείξει τη λήψη 
ασφαλιστικών μέτρων επείγοντος χαρακτήρα.  
 
18.Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή, επί τη βάσει της εισήγησης που 
παρουσιάστηκε από την Aoife NOLAN και με απροκατάληπτη επί της ουσίας κρίση επί 
της καταγγελίας 
 
 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 
 
Ζητά από τον Εκτελεστικό Γραμματέα, με βάση το άρθρο 7§1 του Πρωτοκόλλου, να 
κοινοποιήσει την παρούσα απόφαση στους οργανισμούς που υπέβαλαν την 
καταγγελία και στο Κράτος το οποίο αφορά, να την γνωστοποιήσει στα συμβαλλόμενα 
μέρη του Πρωτοκόλλου και στα Κράτη που έχουν την ιδιότητα που αναφέρεται στο 
Μέρος IV Άρθρο Δ παρ.2 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 
1996 (Ν.4359/2016) και να τη δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης.  
 
Καλεί την Κυβέρνηση της Ελλάδος να καταθέσει γραπτές προτάσεις επί της ουσίας 
της καταγγελίας έως 31 Ιουλίου 2019.  
 
 Καλεί την Διεθνή Επιτροπή Νομικών (ICJ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες και τους Εκπατρισμένους (ECRE) να υποβάλουν τη γραπτή απάντησή 
τους επί των προτάσεων της Ελλάδας εντός καταληκτικής προθεσμίας που θα οριστεί. 
 
 Καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη του Πρωτοκόλλου και τα Κράτη που έχουν την ιδιότητα 
που αναφέρεται στο Μέρος IV Άρθρο Δ παρ.2 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη να κοινοποιήσουν έως 31 Ιουλίου 2019 κάθε παρατήρηση που 
τυχόν επιθυμούν να υποβάλουν. 
 
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 13 ΕΝΑΝΤΙ 1 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΥΙΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 
 

 
-Η ελληνική κυβέρνηση να υιοθετήσει όλα τα μέτρα που μπορούν να συμβάλουν προς 
το σκοπό της αποφυγής σοβαρής, ανεπανόρθωτης βλάβης στην ακεραιότητα των 
μεταναστών ανηλίκων που τελούν σε κίνδυνο για τη ζωή τους και την φυσική και ηθική 
ακεραιότητα τους και ιδίως:  
-να διασφαλίσει το διορισμό επιτρόπου ήδη από τη στιγμή του εντοπισμού 
ασυνόδευτου ή αποχωρισμένου από τους γονείς του παιδιού χρήζοντος διεθνούς 
προστασίας, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος επιτροπείας 
-να διασφαλίσει τη χρήση εναλλακτικών της κράτησης λύσεων για τους ανήλικους 
μετανάστες και ιδίως ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που βρίσκονται σε αστυνομικά 
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τμήματα, προαναχωρησιακά κέντρα και Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) θα 
έχουν άμεση πρόσβαση σε στέγαση κατάλληλη για την ηλικία τους 
-να εξασφαλίσει την πρόσβαση τους σε φαγητό, νερό, εκπαίδευση και κατάλληλη 
στέγαση 
-να εξασφαλίσει την πρόσβαση τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ιδίως 
διασφαλίζοντας την παρουσία επαγγελματιών υγείας σε αριθμό ικανό να αντιμετωπίσει 
τις ανάγκες των παιδιών, τα δικαιώματα των οποίων αποτελούν το περιεχόμενο της 
παρούσας καταγγελίας 
Και 
-Να διασφαλίσει ότι σε όλες τις συναρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες θα γνωστοποιηθεί η 
παρούσα απόφαση  

(τίθενται υπογραφές) 
Aoife NOLAN 

Εισηγήτρια 
Giuseppe PALMISANO 

Πρόεδρος 
Henrik KRISTENSEN 
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