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«Εφαρμόηοντασ τα Εναλλακτικά Μζτρα τθσ 
Διοικθτικισ  Κράτθςθσ ςτθν Ελλάδα» 

Κείμενο πολιτικισ του ΕΣΠ 

«Δεν υπάρχει κανζνα εμπειρικό ςτοιχείο ότι θ κράτθςθ 

 αποτρζπει τθν παράτυπθ μετανάςτευςθ ι αποκαρρφνει  

τθν κατάκεςθ αιτιματοσ για άςυλο. Παρά τισ όλο και πιο  

αυςτθρζσ πολιτικζσ που ειςιχκθςαν τα τελευταία είκοςι  

χρόνια παγκοςμίωσ, ο αρικμόσ των παράτυπων αφίξεων  

δεν μειώκθκε» 

  

François Crépeau, Ειδικόσ Ειςθγθτισ των ΟΗΕ για τα δικαιώματα των μεταναςτών   

UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, 2 April 2012, 

A/HRC/20/24. 

 

Σο Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Πρόςφυγεσ δθμοςιεφει κείμενο πολιτικισ που 

αποςκοπεί ςτθν προϊκθςθ και εφαρμογι των εναλλακτικϊν μζτρων ζναντι τθσ 

διοικθτικισ κράτθςθσ πολιτϊν τρίτων χωρϊν ςτθν Ελλάδα. Η πρόταςθ του ΕΠ 

αποςκοπεί ςτο να ςκιαγραφιςει ζνα ςυνεκτικό πλαίςιο για τθν εφαρμογι των 

εναλλακτικϊν μζτρων ςτθν Ελλάδα και να αποτελζςει μια χριςιμθ βάςθ για τθν 

ανάπτυξθ εναλλακτικϊν τθσ κράτθςθσ μζτρων ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα. 

Επίςθμεσ εκκζςεισ διεκνϊν οργανιςμϊν και αξιόπιςτων φορζων τθσ κοινωνίασ των 

πολιτϊν ζχουν ιδιαίτερα τα προθγοφμενα χρόνια επικρίνει τθν εφαρμογι από τισ 

ελλθνικζσ αρχζσ μιασ πολιτικισ γενικευμζνθσ, ςυςτθματικισ και αδιάκριτθσ 

κράτθςθσ πολιτϊν τρίτων χωρϊν και αιτοφντων άςυλο ςε ςυνκικεσ που πολλζσ 

φορζσ δεν πλθροφν τισ βαςικζσ προχποκζςεισ (ςτάνταρντσ). Η εφαρμογι τθσ 

πολιτικισ αυτισ, ζχει οδθγιςει ςε ςοβαρζσ παραβιάςεισ των δικαιωμάτων του 

ανκρϊπου, όπωσ αυτζσ ζχουν αποτυπωκεί ςε δεκάδεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ 

του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, εκκζτοντασ διεκνϊσ τθ 

χϊρα. Σαυτόχρονα, όπωσ ζχει τεκμθριωκεί θ πολιτικι αυτι αποτζλεςε μια πολιτικι 

δυςανάλογα ακριβι και ταυτόχρονα αναποτελεςματικι ακόμθ και ωσ προσ τουσ 

ςκοποφσ για τουσ οποίουσ ςχεδιάςτθκε (αποτροπι / αφξθςθ επιςτροφϊν).  

ιμερα, και λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μετακίνθςθ των ευρωπαϊκϊν κρατϊν ςε όλο 

και πιο περιοριςτικά μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ του κυρίωσ προςφυγικοφ 

φαινομζνου, είναι ορατόσ ο κίνδυνοσ για τθ γενίκευςθ πολιτικϊν ςυςτθματικισ και 

παρατεταμζνθσ κράτθςθσ. ε αυτό το πλαίςιο θ προϊκθςθ των εναλλακτικϊν 

Ολόκλθρο το κείμενο είναι διακζςιμο εδϊ.  

http://www.refworld.org/docid/502e0bb62.html,
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/press-releases-announcements/item/download/232_545fa372149da9382f2adf5cdaca2a17
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μζτρων αντί τθσ κράτθςθσ για μεταναςτευτικοφσ λόγουσ, μπορεί να αποτελζςει ζνα 

ςθμαντικό αντίβαρο ςτθν εφαρμογι περιοριςτικϊν πρακτικϊν, οι οποίεσ 

ςυνδζονται με ςοβαρζσ παραβιάςεισ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου.  ε αυτιν 

τθν προςπάκεια μπορεί να εγγραφεί και το κείμενο πολιτικισ που δθμοςιεφει το 

Ελλθνικό υμβοφλιο για τουσ Πρόςφυγεσ.   

Σο κείμενο πολιτικισ «Εφαρμόηοντασ τα Εναλλακτικά Μζτρα τθσ διοικθτικισ 

Κράτθςθσ ςτθν Ελλάδα» επιχειρεί να ανιχνεφςει τουσ λόγουσ τθσ μζχρι και ςιμερα 

μθ εφαρμογισ εναλλακτικϊν μζτρων τθσ κράτθςθσ, να προςδιορίςει τα αναγκαία 

βιματα τθσ Διοίκθςθσ για τθν εφαρμογι τουσ ςτθν Ελλάδα, τισ αναγκαίεσ 

προχποκζςεισ κακϊσ και τθσ εγγυιςεισ που πρζπει να τα ςυνοδεφουν. Σο κείμενο 

βαςίηεται ςτθ μελζτθ μιασ ςειράσ αυξανόμενων διεκνϊν πθγϊν και παραδειγμάτων 

εφαρμογισ εναλλακτικϊν μζτρων, ςε ςτοιχεία που χορθγικθκαν από τισ αρμόδιεσ 

αρχζσ, ςτθν ανταλλαγι ςχετικισ εμπειρίασ και κζςεων με αρμόδιουσ φορείσ και 

φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, κακϊσ και ςτθν εμπειρία τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ 

του Ελλθνικοφ υμβουλίου για τουσ Πρόςφυγεσ από τθν υποςτιριξθ ατομικϊν 

περιπτϊςεων διοικθτικά κρατουμζνων προςϊπων που χριηουν διεκνοφσ 

προςταςίασ. 

Σο ςχζδιο του κειμζνου πολιτικισ που δθμοςιεφει το Ελλθνικό υμβοφλιο για τουσ 

Πρόςφυγεσ τζκθκε ςε δθμόςια διαβοφλευςθ ςτο πλαίςιο ςτρογγυλισ τράπεηασ, 

που διοργανϊκθκε ςτισ 17 Δεκεμβρίου 2015 ςτον Δικθγορικό φλλογο Ακθνϊν, με 

τθ ςυμμετοχι των αρμόδιων κρατικϊν φορζων, του υνθγόρου του Πολίτθ και τθσ 

Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, κακϊσ και φορζων τθσ κοινωνίασ 

των πολιτϊν. τθ ςτρογγυλι τράπεηα, μεταξφ άλλων,  ςυμμετείχαν οι:  

 Μάρκοσ Παπακωνςταντισ, επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του Αν. Τπουργοφ 

Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ αρμόδιου για κζματα 

μεταναςτευτικισ πολιτικισ, 

 Ελζνθ πακανά, Νομικι φμβουλοσ του Γενικοφ Γραμματζα Πλθκυςμοφ και 

Κοινωνικισ υνοχισ,  

 Αλζξανδροσ Αγγελόπουλοσ, Σμθματάρχθσ του τμιματοσ Διαχείριςθσ 

Εγκαταςτάςεων Κράτθςθσ και Επιςτροφϊν, Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομία, Κλάδοσ 

Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ υνόρων, Διεφκυνςθ Δίωξθσ Παράνομθσ 

Μετανάςτευςθσ, (θ ειςιγθςθ εδϊ) 

 Ιωακείμ Καλαμάρθσ, Τπθρεςία Αςφλου,  

 Αλζξανδροσ Αρβανιτίδθσ, Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ,  

 Κωνςταντίνοσ Γεωργιάδθσ, Πάρεδροσ Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ, 

 Χρφςα Χατηι, ειδικόσ επιςτιμονασ ςτο υνιγορο του Πολίτθ, υντονίςτρια τθσ 

Ομάδασ Επιςτροφϊν (θ ειςιγθςθ εδϊ) 

 Γιϊργοσ Δαφνισ, Associate Legal Expert Υπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ 

Πρόςφυγεσ - Γραφείο Ελλάδασ,  

http://www.gcr.gr/index.php/el/news/press-releases-announcements/item/download/233_6269b1609fa7ce6fca1400e1053db89b
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/press-releases-announcements/item/download/234_9a3ac315021cfad3a9bbafec5f0dc56f
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 Λία Γϊγου, Ερευνιτρια/Ελλάδα και Κφπροσ, Διεκνισ Αμνθςτία Λονδίνο,  

 Junita Calder, Regional Coordinator for Middle East & North Africa (MENA) and the 

Africa Region, International Detention Coalition,  

 Μαρία Καλδάνθ, κοινωνικι λειτουργόσ ΜΚΟ Άρςισ.    

 Ευαγγελία Καρδαμάκθ, δικθγόροσ ΜΚΟ Οικουμενικό Πρόγραμμα Προςφφγων,   

 Ευδοκία Κουβαρά, δικθγόροσ ΜΚΟ Μετάδραςθ,  

 Όλγα Παπαδιϊτθ, δικθγόροσ ΜΚΟ PRAKSIS, 

 πφροσ Ριηάκοσ, δικθγόροσ ΜΚΟ Αίτθμα, 

 Αναςτάςιοσ Τφαντισ, κοινωνικόσ λειτουργόσ ΜΚΟ Γιατροί του Κόςμου,  

Τουσ ευχαριςτοφμε όλουσ κερμά για τθν ςυμμετοχι τουσ, τισ παρατθριςεισ τουσ  και τθν 

ςθμαντικι ςυμβολι τουσ.  

 

Σζλοσ, για τθν εκπόνθςθ του κειμζνου πολιτικισ πραγματοποιικθκαν ςυναντιςεισ ι/και 

τθλεφωνικι επικοινωνία για τθν ανταλλαγι κζςεων, γνϊςθσ και εμπειρίασ από το πεδίο, με 

τουσ κ.κ. Μ. Κωςτάρθ (Διευκυντισ Διεφκυνςθσ Δίωξθσ Παράνομθσ Μετανάςτευςθσ, 

ΑΕΑ/Κλάδοσ Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ υνόρων), Α. Αγγελόπουλο (Σμθματάρχθσ 

Διεφκυνςθσ Δίωξθσ Παράνομθσ Μετανάςτευςθσ, ΑΕΑ/Κλάδοσ Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ 

υνόρων),  Χ. Χατηι (ειδικόσ επιςτιμονασ ςτο  υνιγορο του Πολίτθ – υντονίςτρια τθσ 

Ομάδασ Επιςτροφϊν), Ελ. Μάρκου (ειδικόσ επιςτιμονασ ςτο υνιγορο του Πολίτθ), Γ. 

Δαφνι (Associate Legal Expert - Υπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, Γραφείο 

Ελλάδασ), Ν. Κουλοφρθ (εγκλθματολόγοσ, επίκουροσ κακθγθτισ Σμιμα Κοινωνικισ 

Διοίκθςθσ και Πολιτικισ Επιςτιμθσ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ), E. Ohtani 

(International Detention Coalition), J. Phelps (Detention Action), Μ. Καηάκου (δικθγόροσ, 

ΜΚΟ ΜΕΣΑδραςθ), Ε. Κουβαρά (δικθγόροσ, ΜΚΟ ΜΕΣΑδραςθ), Όλ. Παπαδιϊτθ (δικθγόροσ, 

ΜΚΟ PRAKSIS) τουσ οποίουσ επικυμοφμε να ευχαριςτιςουμε δθμόςια και από τθ κζςθ 

αυτι για τθ διακεςιμότθτα τουσ, τθ ςυνεργαςία και τθ ςυμβολι τουσ.  

Ενδεικτικά και μεταξφ άλλων ςτο κείμενο του ΕΠ υπογραμμίηεται ότι:   

 θ διοικθτικι κράτθςθ ςυνδζεται, όταν δεν τθροφνται οι ςτοιχειϊδεισ νόμιμεσ 

προχποκζςεισ, με ςοβαρζσ παραβιάςεισ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου, 

προκαλεί ςοβαρζσ βλάβεσ ςτθν ςωματικι και ψυχολογικι υγεία των πολιτϊν 

τρίτων χωρϊν ςτουσ οποίουσ επιβάλλεται το μζτρο και αυξάνει τθ 

δυςπιςτία τουσ απζναντι ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ μετανάςτευςθσ και 

του αςφλου και ςυνακολοφκωσ δυςχεραίνει τθν ςυμμόρφωςθ με τισ 

αποφάςεισ που λαμβάνονται ςτο πλαίςιο αυτοφ. 

 ςθμαντικά εμπειρικά ςτοιχεία καταδεικνφουν μεταξφ άλλων ότι τα 

εναλλακτικά τθσ κράτθςθσ μζτρα: εγγυϊνται τθν ευθμερία και τον ςεβαςμό 

των δικαιωμάτων του ανκρϊπου, εξαςφαλίηουν μεγαλφτερο βακμό 

ςυμμόρφωςθσ ςτισ διαδικαςίεσ ςχετικά με το κακεςτϊσ παραμονισ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαδικαςίασ αςφλου και τθσ διαδικαςίασ 

απομάκρυνςθσ) και  είναι λιγότερο δαπανθρά από τθν κράτθςθ.  
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 Κάκε πολιτικι για το άςυλο και τθ μετανάςτευςθ, προκειμζνου να είναι 

αποτελεςματικι, οφείλει να βαςίηεται ςε αξιόπιςτα ςτοιχεία και όχι ςε 

υποκζςεισ ςχετικά με τθν ενδεχόμενθ ςυμπεριφορά μια ομάδασ. Π.χ θ 

βαςικι υπόκεςθ ότι θ αυςτθροποίθςθ των πολιτικϊν κράτθςθσ κα αυξιςει 

τθν αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ επιςτροφϊν και κα αποκαρρφνει 

νζεσ ειςόδουσ, δεν επιβεβαιϊκθκε από τα διακζςιμα ςτατιςτικά ςτοιχεία  

για τθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ.  

 Οι πολιτικζσ για το άςυλο και τθ μετανάςτευςθ, κα πρζπει να ςχεδιαςτοφν 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εμπειρία όλων των φορζων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο, να υπόκεινται ςε δθμόςιο ζλεγχο και να 

προβλζπεται θ δυνατότθτα αξιολόγθςθσ και επαναςχεδιαςμοφ μετά από μια 

περίοδο δοκιμαςτικισ εφαρμογισ. Για τθν εφαρμογι των εναλλακτικϊν 

μζτρων τθσ κράτθςθσ είναι επιπλζον αναγκαίο να προβλεφκεί μια 

διαδικαςία για τθν εξατομικευμζνθ αξιολόγθςθ κάκε περίπτωςθσ 

(individual assessment), προκειμζνου τα ατομικά χαρακτθριςτικά του κάκε 

προςϊπου (π.χ. ευαλωτότθτεσ, όπωσ προβλιματα υγείασ, θλικία κτλ.), που 

ενδζχεται να υποβλθκεί ςε μζτρο κράτθςθσ ι εναλλακτικό μζτρο τθσ 

κράτθςθσ να μποροφν να λθφκοφν υπόψθ από το αρμόδιο διοικθτικό 

όργανο που είναι υπεφκυνο για τθν λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Παρά το 

γεγονόσ ότι θ εξατομικευμζνθ εκτίμθςθ κάκε περίπτωςθσ, αποτελεί 

υποχρζωςθ των ελλθνικϊν αρχϊν με βάςθ τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία, 

τζτοια διαδικαςία δεν εφαρμόηεται ςτθν πράξθ.  

 Η επιτυχία ενόσ εναλλακτικοφ μζτρου απαιτεί τθ ςυνδρομι οριςμζνων 

προχποκζςεων, οι οποίεσ διαςφαλίηουν τθν απόλαυςθ βαςικϊν 

δικαιωμάτων από το πρόςωπο ςτο οποίο εφαρμόηεται και τθν αντιμετϊπιςθ 

του με αξιοπρζπεια. Η διαςφάλιςθ αυτϊν των προχποκζςεων αποτελεί 

αναγκαίο όρο για να οικοδομθκεί θ εμπιςτοςφνθ του προςϊπου προσ το 

ςφςτθμα αςφλου και ςυνολικά διαχείριςθσ τθσ μετανάςτευςθσ. Σζτοιεσ 

προχποκζςεισ είναι θ εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ, θ 

παροχι ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ και ςυνδρομισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ, θ παροχι νομικισ ςυνδρομισ, θ δίκαιθ και αποτελεςματικι 

διαδικαςία απόφαςθσ ςχετικά με το κακεςτϊσ παραμονισ του και τζλοσ θ 

φπαρξθ εγγυιςεων ςχετικά με το ίδιο το επιβλθκζν εναλλακτικό μζτρο. 

Μόνο εφόςον ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ αντιλαμβάνεται τθν εφαρμοηόμενθ 

διαδικαςία ωσ δίκαιθ (και υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτι είναι ςτθν 

πραγματικότθτα δίκαιθ), μπορεί να επιτευχκεί θ λιψθ ςυνειδθτϊν 

αποφάςεων και υψθλά ποςοςτά ςυμμόρφωςθσ. θμειϊνεται τζλοσ ότι 

πολλζσ από αυτζσ τισ προχποκζςεισ ςυνιςτοφν ιδθ κετικζσ υποχρεϊςεισ των 

ελλθνικϊν αρχϊν, αυτό που καταρχιν απαιτείται είναι θ ςυνάρκρωςθ τουσ 
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ςτο πλαίςιο ενόσ ςυνεκτικοφ και αποτελεςματικοφ ςχεδίου για τθν 

εφαρμογι των εναλλακτικϊν μζτρων τθσ κράτθςθσ.  

 Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι κάκε απόφαςθ των αρμόδιων αρχϊν ιδίωσ ςε ό,τι 

αφορά τισ πιο ευάλωτεσ περιπτϊςεισ πολιτϊν τρίτων χωρϊν, τουσ 

αςυνόδευτουσ ανιλικουσ και τισ οικογζνειεσ με παιδιά, οφείλει να 

διαςφαλίηει το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ και ότι αυτό δεν μπορεί να 

επιτευχκεί με τθν επιβολι μζτρου κράτθςθσ, κα πρζπει να υπάρξουν άμεςεσ 

πρωτοβουλίεσ για τθν προςταςία των παιδιϊν. Μεταξφ αυτϊν κα πρζπει να 

απαγορευτεί ςτο νόμο θ κράτθςθ αςυνόδευτων παιδιϊν (ιδθ το 1/3 των 

κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ δεν εφαρμόηει μζτρα κράτθςθσ εισ βάροσ 

αςυνόδευτων), και οικογενειϊν με παιδιά. Λφςεισ κα πρζπει να 

αναηθτθκοφν για τθν προςωρινι φιλοξενία των αςυνόδευτων παιδιϊν μζχρι 

τθν παραπομπι τουσ ςε κατάλλθλεσ δομζσ φιλοξενίασ, ςφμφωνα και με τισ 

προτάςεισ του υνθγόρου του Πολίτθ και τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ 

για τουσ Πρόςφυγεσ και να αξιολογθκοφν παραδείγματα λειτουργίασ 

μεταβατικϊν (transit) δομϊν φιλοξενίασ που υλοποιοφν φορείσ τθσ 

κοινωνίασ των πολιτϊν. Καλζσ πρακτικζσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ, οικογζνειεσ 

με παιδιά ςτεγάηονται ςε κανονικά διαμερίςματα που παρζχει το κράτοσ 

προσ το ςκοπό αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθν ολιςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ κάκε 

περίπτωςθσ κα πρζπει να μελετθκοφν ςοβαρά, ιδίωσ λαμβανόντασ υπόψθ 

τα υψθλά ποςοςτά επιτυχίασ που καταγράφονται ςτο πλαίςιο των 

πρακτικϊν αυτϊν.  

 ε ό,τι αφορά τουσ αιτοφντεσ άςυλο, πρζπει να επιςθμανκεί ότι τα 

ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου ςτθν Ελλάδα καταδεικνφουν 

εξαιρετικά υψθλά ποςοςτά ςυμμόρφωςθσ ςτισ υποχρεϊςεισ που τουσ 

επιβάλλονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ αςφλου και ιδίωσ ςτισ 

υποχρεϊςεισ εμφάνιςθσ τουσ ενϊπιον των αρμόδιων αρχϊν (για τθν 

ανανζωςθ εγγράφων, τθ διεξαγωγι ςχετικισ ςυνζντευξθσ κτλ.), τα οποία για 

το ζτοσ 2015 κυμαίνονται περί του 80%, παρά τισ διαπιςτωμζνεσ 

ανεπάρκειεσ των ςυνκθκϊν υποδοχισ των αιτοφντων άςυλο ςτθν Ελλάδα 

και τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που διαμορφϊκθκαν ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ 

δευτερογενοφσ μετακίνθςθσ. Αυτό το ςτοιχείο κα πρζπει να λθφκεί ςοβαρά 

υπόψθ για το ςχεδιαςμό ςτοχευόμενων πολιτικϊν για τουσ αιτοφντεσ άςυλο 

και δθμιουργεί εφλογα ερωτθματικά κατά πόςο θ κράτθςθ των αιτοφντων 

άςυλο είναι αναγκαία και επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ.  

Το Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Πρόςφυγεσ διοργανώνει ςειρά εκπαιδευτικών ςεμιναρίων 

(training) ςτθν Θεςςαλονίκθ (24/2/2016) και ςτθν Ακινα (29/2 και 4/3/2016 με κζμα τθν 

«Εφαρμογι των εναλλακτικών μζτρων τθσ κράτθςθσ ςτθν Ελλάδα».  
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Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε ςτελζχθ τθσ Διοίκθςθσ που διαχειρίηονται ηθτιματα πολιτών 

τρίτων χωρών (ΕΛ.ΑΣ., Υπθρεςία Αςφλου, Υπθρεςία Πρώτθσ Υποδοχισ), Διοικθτικοφσ 

Δικαςτζσ, ςτελζχθ διεκνών οργανιςμών, ανεξάρτθτων φορζων, μθ-κυβερνθτικών 

οργανώςεων, δικθγόρουσ κακώσ και ερευνθτζσ με ενδιαφζροντα ςτα ςυναφι πεδία. 

Στισ 25/2/16 αντίςτοιχο ςεμινάριο κα διεξαχκεί για τουσ ςπουδαςτζσ τθσ Εκνικισ Σχολισ 

Δικαςτών.  

Το κείμενο πολιτικθσ και τα ςεμινάρια του ΕΣΠ αποτελοφν μέροσ ςχετικοφ 

προγράμματοσ που ςτηρίζεται από το European Programme for Integration and 

Migration (EPIM), μια ςυλλογικθ πρωτοβουλία του Network of European 

Foundations. 

 

http://www.gcr.gr/index.php/el/action/gcr-projects/2015/item/493
http://www.gcr.gr/index.php/el/action/gcr-projects/2015/item/493

