
Ενημερωτικό Σημείωμα 

 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμου | Παρατηρήσεις Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών 

Ρατσιστικής Βίας 

 

I. Μεθοδολογια 

1. Ανάγκη επέκτασης της ερμηνείας των αιτιών περί ύπαρξης/αύξησης του ρατσισμού:  

✓ σοβαρή έλλειψη αντίστοιχης παιδείας και πολιτικών ουσιαστικής ένταξης και αποδοχής της 

ετερότητας,  

✓ αύξηση ρατσιστικής ρητορικής στον επίσημο πολιτικό λόγο και τα ΜΜΕ,  

✓ μη επαρκής εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας 

και δη της οργανωμένης.   

2. Αναθεώρηση κάποιων αναφορών στα στοιχεία του Δικτύου. 

3. Πρόταση απαλοιφής το όρου «μίσους» από τον ορισμό του ρατσιστικού εγκλήματος. 

4. Ολοκληρωμένη παράθεση των όρων: σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτότητα, έκφραση και 

χαρακτηριστικά φύλου. 

5. Διόρθωση αναφοράς στον νόμο περί νομικής αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. 

6. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα ευρήματα της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την 

αναμόρφωση των διατάξεων του οικογενειακού δικαίου. 

7. Πρόταση για ανάλυση των εκφάνσεων του φαινομένου του ρατσισμού με βάση επίκαιρες 

μελέτες/έρευνες.  

8. Προσθήκη στη βιβλιογραφία της EU Strategy on victims' rights. 

9. Προσθήκη στους ορισμούς του όρου «ξενοφοβία» και απαλοιφή αναφορών στο Ισραήλ σε ό,τι 

αφορά την ανάλυση του όρου «αντισημιτισμός».  

10. Ανάλυση του φαινομένου της υπο-αναφορικότητας και του τρόπου αντιμετώπισης του (π.χ. 

Victimisation Survey από ΕΛΣΤΑΤ.). 

 

II. Δράσεις | Άξονες: Γενικές Παρατηρήσεις 

 

1. Ανάγκη ενίσχυσής δράσεων που προωθούν την αποτελεσματική καταπολέμηση των 

διακρίσεων και την προώθηση της ίσης και απρόσκοπτης πρόσβασης του συνόλου του 

πληθυσμού (ανεξαρτήτως εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, χρώματος, γενεαλογικών 

καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή 

χαρακτηριστικών φύλου) σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας και στέγασης.  

2. Με βάση τον επίκαιρο παράγοντα του COVID19, προώθηση δράσεων που επιτρέπουν της 

απρόσκοπτή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση του συνόλου του πληθυσμού σε υπηρεσίες 

εκπαίδευσης, υγείας και στέγασης.   



3. Οι ομάδες εργασίας με την ΚτΠ, συναρμόδιους φορείς και ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς 

παρουσιάζονται ως ενεργές, ενώ τουλάχιστον σε αυτές που συμμετέχει το Δίκτυο δεν έχει 

υπάρξει ενεργοποίηση τους τουλάχιστον από το 2019. 

4. Σημαντική ανάγκη για περαιτέρω δράσεις συντονισμού και υλοποίησης για την προστασία και 

την υποστήριξη θυμάτων ρατσιστικής βίας | Πιθανή ελλιπής συμμόρφωση με τις συστάσεις του 

Ε.Δ.Δ.Α. για την υπόθεση Sakir.  

5. Απουσία δράσεων από φορείς και υπουργεία που εμπλέκονται καθοριστικά στην αντιμετώπιση 

των εκφάνσεων του ρατσισμού και την υποστήριξη θυμάτων ρατσιστικής βίας έμμεσα ή άμεσα 

(π.χ. Υπουργείο Υγείας, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης). 

6. Ανάγκη περαιτέρω εστίασης στις δράσεις για την βελτίωση εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου 

για την ρητορική μίσους. 

7. Ενίσχυση του συστήματος αξιολόγησης των δράσεων: Προβλέπεται μόνο το εσωτερικό σύστημα 

αξιολόγησης του εκάστοτε υπουργείου.  

8. Ανάγκη περαιτέρω δράσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και την εμπιστοσύνη στις αρχές 

αλλά και σε ένα ενιαίο και αποτελεσματικό μηχανισμό καταγραφών περιστατικών ρατσιστικής 

βίας. 

9. Ανάγκη εγγυήσεων για τη μακροχρόνια εφαρμογή των δράσεων.  

 

III. Δράσεις | Άξονες: Ειδικές Παρατηρήσεις 

 

1. Υπουργείο Δικαιοσύνης: 

✓ Δράση «Προώθηση της εκπαίδευσης δικαστών και εισαγγελέων αναφορικά με το ρατσιστικό 

έγκλημα»: Προτείνεται η ενσωμάτωσης του άξονα της ρητορικής μίσους στα εν λόγω 

σεμινάρια.  

✓ Δράση «Παρακολούθηση Εφαρμογής της «Συμφωνίας Συνεργασίας για την αντιμετώπιση των 

ρατσιστικών εγκλημάτων στην Ελλάδα» χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων το πλαίσιο σχετικά 

με το πως υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί η δράση. Ανάγκη επανεκκίνησης της 

Ομάδας Εργασίας για τον συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση των ρατσιστικών 

εγκλημάτων. 

✓ Δράση «Συμφωνία συνεργασίας για τη βελτίωση της καταγραφής και της διατήρησης 

δεδομένων σχετικά με τα ρατσιστικά εγκλήματα» χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων το πλαίσιο 

σχετικά με το πως υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί η δράση. Ανάγκη επανεκκίνησης 

της Ομάδας Εργασίας για τον συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση των 

ρατσιστικών εγκλημάτων. 

✓ Δράση «Διάχυση της εγκυκλίου της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για το ρατσιστικό 

έγκλημα» προτείνεται η υιοθέτηση δράσης σχετικά με την παρακολούθηση της διάχυσης και 

ενημέρωσης ως προς την υλοποίηση της Εγκυκλίου του Αρείου Πάγου. 

✓ Δράση «Καταγραφή και επεξεργασία των περιστατικών ρατσιστικής βίας» προτείνεται η 

προσθήκη περαιτέρω δράσεων ή υπο-δράσεων, όπως: (1) Δημοσιοποίηση των ποιοτικών και 

ποσοτικών τάσεων αναφορικά με τα περιστατικά ρατσιστικής βίας, με βάση τα ευρήματα 

του εθνικού μηχανισμού καταγραφής και αντιμετώπισης περιστατικών ρατσιστικής βίας 

καθώς και την εξέλιξη των σχετικών περιστατικών σε επίπεδο εισαγγελικών αρχών και 

δικαστηρίου. (2) Κοινοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες των σχετικών συμπερασμάτων, 



προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό σχετικών 

δράσεων/παρεμβάσεων. 

✓ Δράση «Προώθηση της εκπαίδευσης δικαστών και εισαγγελέων αναφορικά με το ρατσιστικό 

έγκλημα». Προτείνεται (1) η προσθήκη θεματικής ρητορικής μίσους (2) η εγγύηση για 

διαχρονικότητα της δράσης (όπως και ενδεικτικά στη δράση για την προστασία των 

δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΙ+).  

✓ Στη δράση «Επανεκτύπωση και διάχυση του φυλλαδίου με τίτλο «Η Δημόσια Διοίκηση 

απέναντι στο ρατσιστικό έγκλημα»: Προτείνεται να προηγηθεί δράση αξιολόγησης της ήδη 

υπάρχουσα διάχυσης, προκειμένου με βάση τα ευρήματα να καθοριστεί η νέα διάχυση του 

φυλλαδίου. 

✓ Άλλες προτεινόμενες δράσεις για Υπουργείο Δικαιοσύνης:  

• Διάχυση των πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης αδείας διαμονής για 

ανθρωπιστικούς λόγους με βάση το άρθρο 19Α του ν. 4251/2014, όπως προστέθηκε με 

το άρθρο 8 παρ. 25 του ν. 4332/2015. 

• Διάχυση των πληροφοριών σχετικά με την προστασία από την έκδοση απόφασης 

επιστροφής (δηλαδή η μη σύλληψη του καταγγέλλοντος παράτυπα διαμένοντος) με 

βάση το άρθρο 41 παρ. 1 περ. ζ' του ν. 3907/2011 που προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ. 

6 περ. β' του ν. 4332/2015. 

• Δημιουργία επιχειρησιακού σχεδίου και πρωτοκόλλου για τον συντονισμό των 

υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων ρατσιστικής βίας βάσει του Ν. 4478/2017 και δη 

ανήλικων θυμάτων, καθώς και για την προστασία τους από τη δευτερογενή 

θυματοποίηση.   

• Ενίσχυση και επέκταση του ορισμού Ειδικών Εισαγγελέων για το Ρατσιστικό Έγκλημα 

για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ρατσιστικών εγκλημάτων. 

• Πρόβλεψη για την προστασία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

• Διασφάλιση παροχής διερμηνείας στο θύμα, σε όλα τα στάδια τόσο για την καταγραφή 

και διερεύνηση του ρατσιστικού εγκλήματος, όσο και για την παροχή υπηρεσιών προς 

το θύμα/Λήψη μέτρων για την προστασία και την αποτροπή στοχοποίησης του 

διερμηνέα. 

• Διασφάλιση νομικής βοήθειας για τα θύματα ρατσιστική βίας καθώς και υποστήριξης 

καθ’ όλη την πορεία της καταγγελίας – Εκπαίδευση μέσω δικηγορικών συλλόγων των 

επαγγελματιών που θα κληθούν να υποστηρίξουν την εν λόγω δράση.  

• Ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών για την απρόσκοπτη εφαρμογή του νόμου περί 

νομικής αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και αξιολόγηση της πορείας της εν λόγω 

δράσης και της αποτελεσματικότητας.  

• Δια-τομεακή δράση: Πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης για τα πρόσωπα που καλούνται 

να εξετάσουν ή να συνδράμουν θύματα σεξουαλικής βίας, βίας λόγω φύλου ή 

ενδοοικογενειακής βίας. 

  



2. Ελληνική Αστυνομία: 

 

✓ Δράση «Ειδικές Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας»: Πέραν των ήδη θετικών 

βημάτων που έχουν γίνει, προτείνονται:  

• Πρόβλεψη για την ενίσχυση και κατάλληλη στελέχωση των Τμημάτων Αντιμετώπισης 

Ρατσιστικής Βίας.  

• Υιοθέτηση δράσεων σε σχέση με τη συνεχή εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας και 

σταδιακά του συνόλου της ΕΛΑΣ σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή της 

ισχύουσας νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του ρατσιστικού εγκλήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Δεν υπάρχει σχετική δράση στον άξονα αντιμετώπισης ρατσιστικού εγκλήματος, αλλά 

στον άξονα «Ευαισθητοποίηση –Ενημέρωση». Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. 

• Υιοθέτηση δράσης διαρκούς ενημέρωσης όλων των αστυνομικών σχετικά με την 

υποχρέωση συνδρομής των θυμάτων, παρέμβασης για τη διάσωσή τους και μέριμνας 

για την ενημέρωσή τους και παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες καθώς και για 

θεσμική πρόβλεψη σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης αδείας διαμονής για 

ανθρωπιστικούς λόγους και για την προστασία από την έκδοση απόφασης 

επιστροφής. 

• Ενημέρωση για την ανάγκη επιτάχυνση της διαδικασίας ταυτοποίησης αλλοδαπού 

χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα ως θύματος ρατσιστικής βίας ή ουσιώδους μάρτυρα, 

προκειμένου να συντμηθεί κατά το ελάχιστο δυνατό ο περιορισμός της ελευθερίας του.  

• Υιοθέτηση δράσης για την ειδική ενημέρωση ως προς τις υπάρχουσες δομές 

υποστήριξης των θυμάτων και τον τρόπο διασύνδεσης τους με αυτές. 

• Εκπαίδευση ως προς την ενημέρωση και πρώτη επαφή με θύματα ρατσιστικών 

εγκλημάτων, ώστε η ενημέρωση μέσω φυλλαδίου σε γλώσσα που καταλαβαίνει το θύμα 

να μην αντικαθιστά την ενημέρωση από εξειδικευμένο προσωπικό.  

• Συνεχής αξιολόγηση της ανταπόκρισης του σώματος ως προς την Εγκύκλιο «Η 

αντιμετώπιση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων κατά την 

αστυνομική δράση» (8/11/2014). 

• Έκδοση ειδικής εγκυκλίου για την αξιοπρεπή μεταχείριση ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 

προκειμένου οι αστυνομικοί να έχουν σαφείς οδηγίες και να αποφεύγεται η 

δευτερογενής θυματοποίηση.  

• Ενημέρωση για την προστασία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

εγγύηση της ασφάλειας των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα και των μελών της 

κοινωνίας των πολιτών. 

 

✓ Δράση «Λειτουργία Ειδικής Τηλεφωνικής Γραμμής «11414» και ηλεκτρονικής φόρμας 

καταγγελιών στην ιστοσελίδα www.astynomia.g»: Πέραν των ήδη θετικών βημάτων που έχουν 

γίνει, για την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας της ανταπόκρισης, προτείνεται η προσθήκη 

δράσης που θα επιλύει τα υπάρχοντα επιχειρησιακά εμπόδια π.χ. παροχή διερμηνείας κατά 

την κλήση στην εν λόγω τηλεφωνική γραμμή, όταν χρειάζεται. 

 

✓ Δάση «Καταγραφή και επεξεργασία των περιστατικών ρατσιστικής βίας »: Βλ. σε σχετικό πεδίο 

στις δράσεις του Υπ. Δικαιοσύνης για σχετικά σχόλια. 

 

✓ Άλλες προτεινόμενοι άξονες για δράσεις για την Ελληνική Αστυνομία: 

• Η κατάρτιση δράσεων για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών 

ρατσιστικής βίας με θύτες αστυνομικούς. Π.χ. Διεξαγωγή ειδικών εκπαιδευτικών 

http://www.astynomia.g/


προγραμμάτων για την πλαισίωση της διερεύνησης το ρατσιστικού εγκλήματος και της 

προστασίας του θύματος ή πέραν της ανάλυσης που αναφέρεται παραπάνω. 

• Η δημοσιοποίηση των σχετικών στοιχείων των καταγγελιών κατά αστυνομικών, ιδίως της 

πορείας των καταγγελιών, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η διαφάνεια και η 

εμπιστοσύνη των θυμάτων στην ΕΛ.ΑΣ. 

• Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, διεξαγωγή δράσεων για την 

κατανόηση του σεβασμού του πολίτη ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής 

καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού 

προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. 

 

 

3. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: 

Επιπλέον των ήδη υπαρχόντων δράσεων προτείνεται η κατάρτιση δράσεων με βάση τους παρακάτω 

άξονες:  

✓ Καταπολέμηση της ενδοσχολικής ρατσιστικής, ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας με την 

έμπρακτη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των συλλόγων γονέων και 

κηδεμόνων. 

✓ Κατανόηση και διαχείριση περιστατικών βίας με ρατσιστικό, ομοφοβικό και τρανσφοβικό 

κίνητρο από τη σχολική κοινότητα και διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες - Ενημέρωση ως 

προς τη διαδικασία καταγγελίας και διερεύνησης ρατσιστικών περιστατικών στη σχολική 

κοινότητα – Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου και διάχυση κατ’ έτος με επικαιροποίηση. 

✓ Σεξουαλική αγωγή στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με σκοπό την άρση 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων σχετικά με την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό και τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και ασφαλούς σχολικού 

περιβάλλοντος – Δράσεις ενίσχυσης της αντίληψης της σχολικής κοινότητας για το σεβασμό στον 

αυτοπροσδιορισμό.  

✓ Αναφορικά με τη διασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης και την εξάλειψη οποιαδήποτε 

μορφής διακρίσεων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση τονίζεται η ανάγκη 

κατάρτισης δράσεων που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών προσφύγων, 

αιτούντων άσυλο και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Πέραν των δράσεων που αναφέρονται παραπάνω και όσων προτείνονται από το Δίκτυο ανά αρμόδιο 

Υπουργείο, κρίνεται αναγκαία η συμπερίληψη και άλλων δράσεων από άλλα Υπουργεία και φορείς 

που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας, αλλά και άλλων 

εκφάνσεων του ρατσισμού. 

 

4. Υπουργείο Υγείας και Ιατρικοί Σύλλογοι: 

✓ Συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλα συναρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή 

του Ν. 4478/2017, ιδίως ως προς τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων κατά το άρθρο 66 στοιχ. (γ), 

την ενημέρωση των θυμάτων για τις υπάρχουσες υπηρεσίες και διασύνδεση τους με αυτές, μέσω 

της κοινωνικής υπηρεσίας των νοσοκομείων.  



✓ Ενημέρωση και επιμόρφωση του ιατρικού προσωπικού ως προς τους πολιτισμικούς παράγοντες 

της διαχείρισης θυμάτων ρατσιστικής βίας, αλλά και τις ειδικές περιστάσεις σε σχέση με θύματα 

ΛΟΑΤΚΙ – Ενημέρωση σχετικά με το σεβασμό στον αυτοπροσδιορισμό.  

✓ Στο πλαίσιο δράσεων κατά των διακρίσεων, ανάληψη δράσεων με στόχο την διασφάλιση 

απρόσκοπτης πρόσβαση στο σύστημα υγείας ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού 

προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και  σχετική ενημέρωση του 

ιατρικού προσωπικού. 

 

5. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών:   

Δεδομένης της πάγιας διαπίστωσης του Δικτύου για περιστατικά – κυρίως λεκτικής βίας αλλά όχι μόνο 

– από εργαζόμενους σε ΜΜΜ, προτείνονται:  

✓ Εκπόνηση οδηγού για τους εργαζομένους στα ΜΜΜ (συμπεριλαμβανομένων των ΚΤΕΛ) για την 

κατανόηση των υποχρεώσεων σεβασμού κάθε επιβάτη ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής 

ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού 

προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. 

✓ Πρόβλεψη ειδικών σχετικών ρητρών στις συμβάσεις παραχώρησης δρομολογίων, καθώς και 

δημιουργία μηχανισμού διερεύνησης των περιστατικών στα οποία εμπλέκονται υπάλληλοι.  

✓ Πρόβλεψη αναλογικών πειθαρχικών ποινών για παράβαση της υποχρέωσης σεβασμού κάθε 

επιβάτη ανεξαρτήτως χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, 

θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. 

 

6. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας: 

✓ Επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση διοικήσεων και δημοσιογράφων, συντακτών και 

παρουσιαστών ηλεκτρονικών, έντυπων και τηλεοπτικών ΜΜΕ, αναφορικά με την 

ειδησεογραφική κάλυψη εγκλημάτων μίσους, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και τον τερματισμό (ανα)παραγωγής αρνητικών στερεοτύπων για συγκεκριμένες πληθυσμιακές 

ομάδες, μέσω της διοργάνωσης ειδικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και της έκδοσης 

κατευθυντήριων οδηγιών. 

✓ Ως προς τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) αποτελεσματική 

ενίσχυση των μηχανισμών εντοπισμού περιπτώσεων παραγωγής ή αναπαραγωγής ρατσιστικού 

λόγου από τα ΜΜΕ, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε εκδήλωση ρατσιστικών περιστατικών, 

καθώς και επιβολής σχετικών κυρώσεων.  

 

7. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις ενδέχεται να 

τροποποιηθούν/συγκεκριμενοποιηθούν με βάση τις δράσεις που απέστειλε το Υπουργείο και 

αναμένονται να ενσωματωθούν σε ύστερο χρόνο): 

Ανάληψη πολιτικών και μέτρων – σε πολλές περιπτώσεις δια-τομεακών - που μπορούν να 

συμβάλουν αποτελεσματικά στην αποφυγή διακρίσεων:  



✓ Στην υποδοχή, ένταξη και πρόσβαση αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών σε βασικές 

υπηρεσίες όπως υγεία, στέγαση, εκπαίδευση, εργασία.  

✓ Ειδικά στην παρούσα περίοδο, με αφορμή τα εκάστοτε μέτρα περιορισμού λόγω COVID19, 

διασφάλιση της μη λειτουργίας των εν λόγω μέτρων περιορισμού ως εμπόδια για την πρόσβαση 

στις ανωτέρω υπηρεσίες καθώς και σε άλλες υπηρεσίες όπως η πρόσβαση στο άσυλο.  

✓ Πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των κοινωνικών εντάσεων, που με τη σειρά τους δημιουργούν 

πρόσφορο έδαφος για ξενοφοβικές εκδηλώσεις και ρατσιστική συμπεριφορά. 

 

 

8. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:  

Πέραν των υπαρχόντων δράσεων του Υπουργείου Εργασίας, προτείνεται η κατάρτιση δράσεων με 

βάση τους εξής άξονες: 

✓ Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του ρατσιστικού εγκλήματος (δια-τομεακή δράση), 

ολοκληρωμένη και αποτελεσματική παρέμβαση προστασίας των θυμάτων ρατσιστική βίας με 

θύτες εργοδότες – Ενημέρωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την άμεση συνδρομή, 

υποστήριξη και προστασία των θυμάτων καθώς και τον ενδελεχή έλεγχο εργασιακών συνθηκών 

σε ανάλογες περιπτώσεις. Οι εν λόγω παρεμβάσεις προτείνονται σε συνέχεια της διαπίστωσης 

του Δικτύου, με βάση τα περιστατικά που έχει καταγράψει, ότι ιδίως για τις επιθέσεις από 

εργοδότες κατά εργαζομένων αλλοδαπών με ή χωρίς χαρτιά, η «αλλοδαπότητα» σε συνδυασμό 

με την εργασιακή εξάρτηση φαίνεται να ενισχύει στους εργοδότες την απόφαση να διαπράξουν 

εγκληματικές πράξεις, στις οποίες πιθανόν δεν θα προέβαιναν αν ο εργαζόμενος δεν ήταν 

αλλοδαπός. 

✓ Αναφορικά με την αντιμετώπιση των διακρίσεων, εφόσον δεν έχει προβλεφθεί, εμπλοκή της 

Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων σε δράσεις προώθησης 

της ισότητας σε άξονες όπως η εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία και πρόνοια, καθώς και 

καταπολέμηση της έμφυλης βίας,  με βάση την διαπίστωση ότι οι έμφυλες διακρίσεις καθώς και 

η έμφυλη βία σε πολλές περιστάσεις συνδυάζεται και με ρατσιστικά κίνητρα.  

 

 

IV. Δράσεις | Άξονες: Αξιολόγηση 

Το σχέδιο δράσης προβλέπει ρητά μόνο εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης των δράσεων ανά Υπουργείο-

Φορέα Υλοποίησης. Παράλληλα, εντοπίζεται αναφορά σε ομάδα εργασίας η οποία μεταξύ άλλων 

φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τις δράσεις για την αντιμετώπιση του ρατσιστικού 

εγκλήματος ευρύτερα, αλλά δεν αποσαφηνίζεται επαρκώς το πλαίσιο λειτουργίας της (π.χ. τρόπος 

λειτουργίας της, μεθοδολογία αξιολόγησης, περαιτέρω χρήσεις των συμπερασμάτων από την 

αξιολόγηση κλπ.) ή υπό ποια σκέπη θα λειτουργεί και που θα αναφέρεται. Προτείνεται, με στόχο την 

αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των δράσεων και τον ορθότερο επανασχεδιασμό τους, εφόσον 

χρειάζεται: 

✓ Εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης: Να ζητείται, πέραν του αριθμού, και η γεωγραφική διασπορά 

των εμπλεκόμενων φορέων και των αρχών που ενημερώνονται/εκπαιδεύονται.  

• Με τον τρόπο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα η αξιολόγηση της δράσης να γίνεται ανά 

γεωγραφική περιοχή, άρα πιο εστιασμένη αξιολόγηση. 



• Θα επιτρέπεται η σύγκριση  ανάμεσα στα εν λόγω δεδομένα και τα αντίστοιχα που προκύπτουν 

από την γεωγραφική κατανομή της ποσοτικής ανάλυσης των καταγγελιών για το ρατσιστικό 

έγκλημα. 

✓ Εξωτερικό σύστημα αξιολόγησης: Η ομάδα εργασίας για την αντιμετώπιση του ρατσιστικού 

εγκλήματος (ή κάποια άλλη σχετική ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς – μέλη του ΕΣΡΜ) αφού συγκεντρώσει τόσο τις εκθέσεις εσωτερικής 

αξιολόγησης, όσο και την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των καταγεγραμμένων ρατσιστικών 

εγκλημάτων, της πορείας τους, αλλά και της πρόσβασης των θυμάτων στις υπηρεσίες ή/και σε 

καθεστώς προστασίας, προχωρά σε συγκριτική αξιολόγηση των δράσεων με το αποτέλεσμα τους.  

Παράδειγμα: Δράση προώθηση της εκπαίδευσης Αστυνομίας (ή και Εισαγγελικών Αρχών) αναφορικά με 

το ρατσιστικό έγκλημα | Αξιολόγηση με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά γεωγραφική περιοχή 

| Σύγκριση με τα ποσοτικά στοιχεία των καταγγελιών που δέχτηκε και υποστήριξε η Αστυνομία 

τοπικά, την πορεία των καταγγελιών σε εισαγγελικό επίπεδο καθώς και την πρόσβαση των θυμάτων 

σε υποστηρικτικές υπηρεσίες. Καθοριστικής σημασίας η ύπαρξη ενός survey victimisation, του οποίου 

τα ευρήματα θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση, ως δείκτης της υπο-αναφορικότητας ανά γεωγραφική 

περιοχή.   

 

 

V. Δράσεις | Άξονες: Συνέπεια με τις συστάσεις του ΕΕΔΑ για υπόθεση Sakir 

 

✓ Όσον αφορά την κράτηση: Αν και υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του θύματος ή 

του ουσιώδους μάρτυρα ρατσιστικού εγκλήματος με την παροχή άδειας διαμονής για 

ανθρωπιστικούς λόγους (βλ. παραπάνω) όσο και για την προστασία από την επιστροφή, όταν 

δεν διαθέτουν νομικό καθεστώς στη χώρα, το Δίκτυο με αφορμή την πρόσφατη υποβολή 

υπομνήματος για την υπόθεση Sakir και με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του από τις 

καταγραφές που έχουν έρθει σε γνώση του, διαπιστώνει ότι η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου 

είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ η διαδικασία για την προστασία θύματος και μάρτυρα 

εξαιρετικά αργή. Παράδειγμα: Ορισμένα από τα θύματα του περιστατικού ρατσιστικής βίας που 

καταγράφθηκε από το Δίκτυο το 2018 και έλαβε χώρα στην Πλ. Σαπφούς στη Λέσβο που είναι 

επίσης πολιτικοί διάδικοι στη σχετική ποινική διαδικασία, υπέβαλαν αίτηση, ήδη από το 

καλοκαίρι του 2018, για πρόσβαση σε ατομική αξιολόγηση, για τις ειδικές ανάγκες προστασίας 

και πρόσβασης τους σε υπηρεσίες, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 4478/2017. Ωστόσο, μέχρι 

σήμερα (2020) δεν υπάρχει καμία σχετική εξέλιξη/ενημέρωση για την πορεία του αιτήματος 

τους.  

✓ Όσον αφορά τη διερεύνηση: Αν και η θεσμική κατοχύρωση για την διερεύνηση του ρατσιστικού 

κινήτρου στα αρχικά στάδια της έρευνας αλλά και η αναγνώριση του ως επιβαρυντική περίσταση 

στη δικαστική απόφαση είναι κατοχυρωμένα, με βάση υποθέσεις που έχουν έρθει σε γνώση του 

Δικτύου, μετά από πρόσφατη έρευνα, με αφορμή τo υπόμνημα του για την υπόθεση Sakir, 

διαπιστώνεται είτε ότι το δικαστήριο αναγνωρίζει το ρατσιστικό κίνητρο χωρίς να κάνει χρήση 

του σχετικού άρθρου για την επιβαρυντική περίσταση, είτε δεν λαμβάνεται υπόψη η υποχρέωση 

διερεύνησης του ρατσιστικού κινήτρου στο αρχικό στάδιο της ποινικής διαδικασίας, 

προκειμένου να αποτελέσει ζήτημα κατά την επακόλουθη δικαστική διαδικασία. 

Επομένως, κρίνεται σημαντική η εστίαση δράσεων σε αυτούς τους δύο πυλώνες προκειμένου να 

καλύπτει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης τις συστάσεις του ΕΕΔΑ.  


