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Προτάσεις για την �ροώθηση ενός σύγχρονου, 

α�οτελεσµατικού, �λαισίου �ροστασίας �ροσφύγων (ασύλου) 

στην ΕΛΛΑ∆Α 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Το νοµοθετικό και Cρακτικό Cλαίσιο Cροστασίας Cροσφύγων και 

αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, Cαρά τις θετικές εξελίξεις των ετών 1998 και 

1999, Cαρουσιάζει αδυναµίες Cου συνδέονται µε την έλλειψη µίας 

σύγχρονης, µακροCρόθεσµης µεταναστευτικής Cολιτικής µε την οCοία 

συνδέεται (αν και δεν υCάγεται άµεσα σε αυτή) η Cροστασία Cροσφύγων και 

αιτούντων άσυλο. Η Cροσφυγική Cροστασία στην Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη 

στιγµή στα Cρώτα στάδια της «ενηλικίωσής» της. Μέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 η χώρα µας αCοτελούσε ουσιαστικά Κράτος 

διευκόλυνσης µετεγκατάστασης Cροσφύγων, Κράτος δηλαδή αCό το οCοίο 

διέρχονταν οι Cρόσφυγες για να µεταβούν µε τη βοήθεια διεθνών 

οργανισµών σε χώρες του «δυτικού κόσµου» µε αναCτυγµένα Cρογράµµατα 

µετεγκατάστασης Cροσφύγων. ΕCίσης µέχρι τον Ιανουάριο του 1990 η 

αναγνώριση της Cροσφυγικής ιδιότητας ήταν δυνατόν να γίνει αCό το 

ελληνικό Κράτος αλλά και αCό το Γραφείο Αθηνών της ΄ΥCατης Αρµοστείας 

των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Ο ΟΗΕ διαδραµάτιζε µέχρι το 

1990 έναν εCικουρικό αλλά ιδιαίτερα ουσιαστικό ρόλο στον τοµέα της 

αναγνώρισης της Cροσφυγικής ιδιότητας, και ειδικά στην Cαροχή 

αCοτελεσµατικής, νοµικής και κοινωνικής, Cροσφυγικής Cροστασίας. 

Ο Cρώτος τυCικός νόµος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας Cου Cροέβλεψε 

µε ειδικές διατάξεις τη νοµική και κοινωνική Cροστασία αλλοδαCών 



 2 

Cροσφύγων ήταν ο Ν. 1975/1991 (ΦΕΚ Α’ 184, άρθρα 24-25). ΄Όµως, οι 

διατάξεις ασύλου στο νόµο αυτό ήταν κατά κύριο λόγο εξουσιοδοτικές, 

CαραCέµCοντας στην έκδοση Cροεδρικών διαταγµάτων και υCουργικών 

αCοφάσεων για την ουσιαστική ρύθµιση του ασύλου: ένα καθεστώς ατελούς 

νοµοθετικής Cρακτικής Cου συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Το σύγχρονο 

καθεστώς Cροσφυγικής Cροστασίας στην Ελλάδα, όσον αφορά κυρίως στη 

σχετική κρατική Cρακτική, έχει εCανειληµµένως δεχθεί ιδιαίτερα έντονη 

κριτική αCό διεθνείς και εθνικούς οργανισµούς Cροστασίας ανθρωCίνων 

δικαιωµάτων και Cροσφύγων (µεταξύ άλλων, αCό την ΄ΥCατη Αρµοστεία των 

Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το ∆ανικό Συµβούλιο για τους 

Πρόσφυγες, τη ∆ιεθνή Αµνηστία και το Ελληνικό Τµήµα της ∆ιεθνούς 

Αµνηστίας). Η κριτική αυτή ήταν και Cαραµένει βάσιµη, αφορώντας σε 

θεµελιώδη στοιχεία της ελληνικής Cρακτικής σχετικής µε τη νοµική και 

την κοινωνική Cροστασία των αιτούντων άσυλο και των Cροσφύγων.1 

ΠρέCει να τονιστεί ότι το φαινόµενο των Cροσφυγικών µετακινήσεων 

ιδίως αCό τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχει Cροσλάβει έναν 

διαφορετικό, ιδιαίτερα CερίCλοκο χαρακτήρα σε σχέση µε τις δεκαετίες 

1950-1990 (Cερίοδος των «κλασσικών Cροσφύγων»). Αυτό οφείλεται στις 

κοινωνικο-Cολιτικές µεταβολές στην ΕυρώCη και στα νέα διεθνή 

τεχνολογικά και οικονοµικά δεδοµένα Cου έχουν συµβάλλει σε µία Cολύ 

µεγαλύτερη ευχέρεια διασυνοριακών µετακινήσεων Cληθυσµών και ατόµων. 

Κράτη, όCως η Ελλάδα, Cου δεν έχουν µέχρι σήµερα αναCτύξει ένα 

ολοκληρωµένο νοµικό και υλικοτεχνικό Cλαίσιο Cροστασίας Cροσφύγων 

αναγκαστικά δυσλειτουργούν ερχόµενα αντιµέτωCα µε τη νέα αυτή 

Cραγµατικότητα. Το ελληνικό Κράτος, στο Cλαίσιο των υCοχρεώσεών του 

Cου Cηγάζουν αCό το διεθνές αλλά και αCό το υCό συνεχή εξέλιξη κοινοτικό 

δίκαιο, CρέCει να Cροβεί άµεσα σε µία εκ βάθρων αναθεώρηση και 

δηµιουργία ενός σύγχρονου νοµικού και Cρακτικού Cλαισίου Cροστασίας 

Cροσφύγων και αιτούντων άσυλο. Η δυσλειτουργία του θεσµού του ασύλου 

στην Ελλάδα µCορεί να εξαλειφθεί εάν το ελληνικό Κράτος καταστρώσει µία 

                                                 
1 Βλ. εCίσης ΄ΥCατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, AντιCροσωCεία 

στην Ελλάδα, Ετήσια ΄Εκθεση για την Προστασία των Προσφύγων στην Ελλάδα το 2000, 

Μάρτιος 2001. 
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ολοκληρωµένη �ολιτική ασύλου Cου θα βασίζεται σε ένα σύγχρονο σχετικό 

νοµοθετικό Cλαίσιο και ταυτόχρονα σε µία ∆ιοίκηση Cου θα αCαρτίζεται 

αCό εCαρκές και ικανό ανθρώCινο δυναµικό µε µία άρτια υλικοτεχνική 

υCοδοµή. Οι κάτωθι Cαρατηρήσεις και Cροτάσεις βασίζονται σε σχόλια και 

Cαρατηρήσεις Cου έγιναν κατά τη συνεδρίαση του Γ’ Τµήµατος της ΕΕ∆Α 

την 16.11.2000.2. 

 

Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Aνάληψη των αρµοδιοτήτων ασύλου α�ό το Υ�ουργείο 

Εσωτερικών. ∆εδοµένης της ανάληψης της διαχείρισης των θεµάτων Cου 

αφορούν στη µετανάστευση αλλοδαCών αCό το ΥCουργείο Εσωτερικών µε το 

Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α’ 91), κρίνεται σκόCιµη η µελλοντική µεταβίβαση και 

των θεµάτων του ασύλου στο ανωτέρω ΥCουργείο (αCό το ΥCουργείο 

∆ηµόσιας Τάξης [Υ∆Τ]), όCως συµβαίνει σε όλα τα Κράτη-Μέλη της 

ΕυρωCαϊκής Ένωσης. Αν και διαφορετικής φύσης, αλλοδαCοί µετανάστες 

και Cρόσφυγες έχουν Cολλά κοινά χαρακτηριστικά και µία Cαρόµοια 

«Cροβληµατική», γεγονός Cου εCιβάλλει την υCαγωγή των θεµάτων Cου 

αφορούν στις δύο αυτές κατηγορίες αλλοδαCών στην αρµοδιότητα ενός µόνο 

ΥCουργείου (Εσωτερικών). Αυτή η µεταβίβαση αρµοδιότητας κρίνεται 

αCαραίτητο να συνοδευτεί αCό τη δηµιουργία ενός ειδικού, ενισχυµένου 

Γραφείου Ασύλου, εCικουρούµενου αCό ένα Τµήµα Ε�ιστηµονικής ΄Ερευνας 

Cου θα στελεχωθεί αCό εµCειρογνώµονες, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή 

ενηµέρωση, βελτίωση και, κυρίως, αCοτελεσµατικότητα δράσης της 

ελληνικής ∆ιοίκησης στον τοµέα της Cροσφυγικής Cροστασίας. Η 

δηµιουργία του εCιστηµονικού αυτού τµήµατος µCορεί να συνδυασθεί µε 

την έναρξη της λειτουργίας του «Κέντρου Μελέτης της Μετανάστευσης» Cου 

CροβλέCει το άρθρο 73 του Ν. 2910/2001. 

2. ∆ηµιουργία ενός ολοκληρωµένου νοµοθετικού �λαισίου 

ασύλου. Η ελληνική νοµοθεσία Cου αφορά στην Cροστασία Cροσφύγων 

                                                 
2 Βλ. Εθνική ΕCιτροCή για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου, ΄Εκθεση 2000, Αθήνα, 2001, σελ. 

48.  
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αυτή τη στιγµή αCοτελείται αCό µία σειρά διατάξεων Cου βρίσκονται σε 

διάφορους τυCικούς νόµους και Cροεδρικά διατάγµατα. Κρίνεται ότι είναι 

σκόCιµο να καταρτισθεί ένας τυCικός νόµος, σύµφωνα µε το σχετικό 

CρότυCο άλλων ευρωCαϊκών Κρατών µε µακρά σχετική Cείρα, Cου θα 

ενσωµατώσει, αναθεωρηµένη, ολόκληρη την υCάρχουσα αCοσCασµατική 

Cροσφυγική νοµοθεσία. Ο νέος αυτός νόµος CρέCει να δηµιουργήσει ένα 

ολοκληρωµένο, σύγχρονο νοµοθετικό Cλαίσιο νοµικής και κοινωνικής 

Cροστασίας Cροσφύγων, βάσει των διεθνών και ευρωCαϊκών νοµικών 

υCοχρεώσεων της Ελλάδας. 

3. Νοµοτεχνική ατέλεια Π∆ 61/1999 (ΦΕΚ Α' 63): Το Π∆ 61/1999 

Cερί της διαδικασίας αναγνώρισης αλλοδαCού Cρόσφυγα κλC, στο άρθρο 2 

Cαρ. 6, και ο Ν. 2452/1996 (ΦΕΚ Α’ 283), στο άρθρο 1 Cου αναθεώρησε το 

άρθρο 25 του Ν. 1975/1991, έχουν θέσει, µάλλον αCό νοµοτεχνική αβλεψία, 

ως κριτήριο αναγνώρισης της Cροσφυγικής ιδιότητας την Cλήρωση αCό τον 

Cρόσφυγα των CροϋCοθέσεων του άρθρου 1Α της Σύµβασης της Γενεύης για 

τη Νοµική Κατάσταση των Προσφύγων (Ν∆ 3989/1959, ΦΕΚ Α’ 209), όCως 

τροCοCοιήθηκε αCό το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης (ΑΝ 389/1968, ΦΕΚ 

Α’ 125). Αντίθετα, ο Ν. 1975/1991, στο άρθρο 24 Cαρ. 1 εδ. (α) (Cερί 

αναγνώρισης της Cροσφυγικής ιδιότητας) αναφέρεται στο άρθρο 1 της 

ανωτέρω Σύµβασης, ό�ως είναι ορθότερο, λαµβάνοντας έτσι υCόψη και τις 

ρήτρες αCοκλεισµού της Σύµβασης (άρθρο 1 ∆, Ε, ΣΤ). Ιδιαίτερη σηµασία 

έχει η διάταξη του άρθρου 1 ΣΤ Cου αCοκλείει αCό την Cροσφυγική 

Cροστασία CρόσωCα για τα οCοία υCάρχουν σοβαροί λόγοι να Cιστεύει 

κάCοιος ότι έχουν διαCράξει εγκλήµατα, µεταξύ άλλων, κατά της ειρήνης, 

Cολέµου ή κατά της ανθρωCότητας, ή σοβαρό αδίκηµα του κοινού Cοινικού 

δικαίου. Η ανωτέρω νοµοτεχνική ατέλεια είναι σκόCιµο να θεραCευθεί 

νοµοθετικά στο άµεσο µέλλον. 

4. Ελευθερία κυκλοφορίας των �ροσφύγων και κράτηση 

αιτούντων άσυλο: (α) Η Ελλάδα δεν έχει άρει ακόµη την εCιφύλαξή της 

στο άρθρο 26 της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 για το Νοµικό Καθεστώς 

των Προσφύγων. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή τα συµβαλλόµενα Κράτη 

οφείλουν, κατ’ αρχήν, να εCιτρέCουν στους Cρόσφυγες Cου διαµένουν 
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νόµιµα στο έδαφός τους να κυκλοφορούν ελεύθερα και να αναγνωρίζουν σε 

αυτούς το δικαίωµα εCιλογής χώρου διαµονής. Στην Cράξη δεν έχει 

Cαρατηρηθεί Cεριορισµός της ελευθερίας κίνησης των αναγνωρισµένων 

Cροσφύγων στην Ελλάδα. Εντούτοις κρίνεται σκό�ιµη η άρση της ανωτέρω 

ε�ιφύλαξης α�ό το ελληνικό Κράτος. (β) Η διοικητική κράτηση αιτούντων 

άσυλο (στις Cερισσότερες CεριCτώσεις Cρόκειται Cερί αλλοδαCών υCό 

αCέλαση Cου υCοβάλλουν αίτηµα ασύλου µετά την έκδοση διοικητικής 

αCόφασης αCέλασης), είναι ένα αCό τα ακανθώδη θέµατα της Cρακτικής 

ασύλου στην Ελλάδα, κυρίως λόγω των συνθηκών Cου εCικρατούν στους 

χώρους κράτησης στη χώρα µας και της µακράς διάρκειας της κράτησης των 

ατόµων αυτών.3 Η ΄ΥCατη Αρµοστεία έχει χαρακτηρίσει τις συνθήκες 

κράτησης των Cαράνοµων αλλοδαCών «άθλιες»4 και έχει διαµαρτυρηθεί στις 

ελληνικές Αρχές για το ζήτηµα των «άθλιων συνθηκών κράτησης µε σκοCό 

την αCέλαση των Cαράνοµα εισελθόντων και διαµενόντων στην Ελλάδα 

αλλοδαCών, στους οCοίους Cεριλαµβάνονται οι αιτούντες άσυλο».5 ΠρέCει να 

τονιστεί ότι οι αιτούντες άσυλο, όCως και οι Cρόσφυγες, εξ ορισµού δεν 

ταυτίζονται µε τη γενική κατηγορία των αλλοδαCών µεταναστών και 

χρήζουν ιδιαίτερης µεταχείρισης αCό το Κράτος υCοδοχής.6 Αιτούντες 

άσυλο κατ’ αρχήν δεν CρέCει να βρίσκονται υCό κράτηση. H ΕΕ∆Α �ροτείνει 

τη νοµοθετική κατοχύρωση της ε�ίσ�ευσης της εξέτασης των αιτηµάτων 

ασύλου ατόµων υ�ό διοικητική κράτηση. 

5. «Ασφαλείς τρίτες χώρες» στη διαδικασία της ταχύρρυθµης 

διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων ασύλου: Το άρθρο 4 Cαρ. 1 του Π∆ 

                                                 
3 Βλ. σχετική Εισήγηση των Α’ και Γ’ Τµηµάτων της ΕΕ∆Α Cρος την Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α 

08.06.2001.  
4 ΄Ο.C. σελ. 9.  
5 Idem. Βλ. εCίσης Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια ΄Εκθεση 2000, Αθήνα 2001, σελ. 76-77. 
6 Βλ. άρθρο 11 της Πρότασης της ΕυρωCαϊκής ΕCιτροCής για την έκδοση Οδηγίας του 

Συµβουλίου της ΕυρωCαϊκής 'Ενωσης για τις ελάχιστες Cροδιαγραφές για τις διαδικασίες 

µε τις οCοίες τα κράτη µέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του Cρόσφυγα (Doc. 

500PC0578, 03.11.2000). Το άρθρο 11 CροβλέCει ρητά την αCαγόρευση της κράτησης 

αιτούντος άσυλο µε την αιτιολογία ότι η αίτησή του για Cαροχή ασύλου CρέCει να 

εξεταστεί (βλ. εCίσης τη σχετική Cαρ. 4 του Σχεδίου Πορισµάτων του Συµβουλίου της 

ΕυρωCαϊκής ΄Ενωσης για τις συνθήκες υCοδοχής αιτούντων άσυλο, Doc. 11585/00, 

04.10.2000). Βλ. εCίσης UN ECOSOC, Sub-Commission on Human Rights resolution 

2000/21, Detention of asylum-seekers, UN Doc. E/CN/4/SUB.2/RES/2000/21, 18 August 

2000, UNHCR Guidelines on applicable criteria and standards relating to the detention of 

asylum-seekers, 10.02.1999. 
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61/1999, σε συνδυασµό µε το άρθρο 25 Cαρ. 2 του Ν. 1975/1991 και το άρθρο 

2 του Ν. 2452/1996, CροβλέCει την κατά Cροτεραιότητα διαδικασία εξέτασης 

της αίτησης ασύλου εάν, µεταξύ άλλων, ο αιτών Cροέρχεται αCό τρίτη 

ασφαλή χώρα υCοδοχής, στο έδαφος της οCοίας δεν κινδυνεύει να υCοστεί 

δίωξη για κάCοιον, ή κάCοιους, αCό τους λόγους του άρθρου 1Α.2 της 

Σύµβασης της Γενεύης/Ν. Υόρκης, ούτε να εCαναCροωθηθεί στη χώρα 

υCηκοότητάς του ή συνήθους διαµονής του. Πρόκειται για µία διάταξη 

ζωτικής δικονοµικής σηµασίας για τους αιτούντες άσυλο αλλά ταυτόχρονα 

ιδιαίτερα ασαφούς λόγω του ότι η εφαρµογή της στην Cράξη στηρίζεται σε 

µία αξιολόγηση εκ µέρους της ∆ιοίκησης µίας σειράς νοµικο-Cολιτικών 

δεδοµένων Cου αφορούν σε τρίτες χώρες υCοδοχής και τα οCοία ο νόµος δεν 

Cροσδιορίζει, αλλά CαραCέµCει στα σχετικά Ψηφίσµατα του 1992 των 

ΥCουργών Μετανάστευσης της ΕυρωCαϊκής Ένωσης, και στα Πορίσµατα Νο. 

30 και 58 της Εκτελεστικής ΕCιτροCής της ΄ΥCατης Αρµοστείας του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες. Είναι σκόCιµο χάριν της ασφάλειας δικαίου να 

διατυCωθούν ρητά στο νόµο αντικειµενικά κριτήρια βάσει των οCοίων µία 

τρίτη χώρα µCορεί να χαρακτηριστεί ασφαλής για έναν αιτούντα άσυλο. 

Σηµειωτέον ότι σχετικά νέα, λεCτοµερή κριτήρια έχουν ήδη Cροταθεί αCό 

την ΕυρωCαϊκή ΄Ενωση στην Πρόταση της ΕυρωCαϊκής ΕCιτροCής για την 

έκδοση Οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες εγγυήσεις των 

Κρατών Μελών για την αναγνώριση και την άρση της Cροσφυγικής 

ιδιότητας.7 

6. Αιτούντες άσυλο σε ζώνες διερχοµένων λιµένος ή 

αερολιµένος: Αν και το άρθρο 4 Cαρ. 6 του Π∆ 61/1999 CροβλέCει µία 

υCερταχεία διαδικασία εξέτασης αιτηµάτων ασύλου CροσώCων Cου 

βρίσκονται στις ζώνες διερχοµένων λιµένος ή αερολιµένος, στην Cράξη η 

διαδικασία αυτή σε Cολλές CεριCτώσεις είναι µακράς διάρκειας. Αυτό το 

γεγονός εCιβάλλει τη δηµιουργία αCό τη ∆ιοίκηση ειδικών χώρων στις ζώνες 

διερχοµένων µε αξιοCρεCείς συνθήκες Cαραµονής των αιτούντων άσυλο, 

έτσι ώστε να υCάρχει Cράγµατι µία ταχεία αλλά δίκαιη εξέταση των 

                                                 
7 Doc. 500PC0578, 03.11.2000, άρθρα 18, 21 και Annex I. 
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σχετικών αιτήσεων.8  Οι αρχές εCίσης Cου λαµβάνουν αιτήσεις ασύλου στους 

χώρους αυτούς, ό�ως και σε όλες τις µεθοριακές �εριοχές, CρέCει να είναι 

κατάλληλα εκCαιδευµένες και να έχουν ενηµερωθεί Cλήρως για τη νοµική 

διαδικασία ασύλου Cου CρέCει να εφαρµοστεί.9 Λόγω της κρισιµότητας 

αυτής της αρχικής φάσης της διαδικασίας ασύλου η ∆ιοίκηση οφείλει να 

δώσει ιδιαίτερη Cροσοχή στην εκ�αίδευση και ε�ιµόρφωση όλου του 

�ροσω�ικού Cου έρχεται για Cρώτη φορά σε εCαφή µε τους αιτούντες άσυλο. 

Ειδικότερα, και σύµφωνα µε τη Σύσταση R (98) 15 (15.12.1998) της 

ΕCιτροCής ΥCουργών του Συµβουλίου της ΕυρώCης, η ∆ιοίκηση CρέCει να 

Cαρέχει ειδική εκCαίδευση στο CροσωCικό εκείνο Cου έχουν την 

αρµοδιότητα �αρα�οµ�ής των αιτούντων άσυλο στην αρµόδια αρχή. Το 

CροσωCικό αυτό CρέCει να εκCαιδεύεται, µεταξύ άλλων, σε θέµατα Cου 

αφορούν στην εθνική και διεθνή νοµοθεσία Cροστασίας Cροσφύγων και 

στους κανόνες διεθνούς Cροστασίας ανθρωCίνων δικαιωµάτων (Cαρ. 1 

Σύστασης R (98) 15). ΄Οσον αφορά στο CροσωCικό Cου είναι αρµόδιο για την 

�αραλαβή και την εξέταση αιτήσεων ασύλου, CρέCει να είναι εκCαιδευµένο 

στους ανωτέρω τοµείς Cου αναφέρθηκαν αλλά και σε θέµατα Cου αφορούν, 

µεταξύ άλλων, στην τεχνική συνεντεύξεων µε CρόσωCα διαφορετικής 

κουλτούρας και στην κατάσταση ανθρωCίνων δικαιωµάτων στις χώρες 

Cροέλευσης των αλλοδαCών (Cαρ. 2 Σύστασης R (98) 15). 

7. Κέντρα υ�οδοχής αιτούντων άσυλο: ΕCί σειρά δεκαετιών η 

Ελλάδα Cαραµένει µε ένα και µοναδικό, εντελώς ανεCαρκές, κρατικό κέντρο 

υCοδοχής αιτούντων άσυλο, στο Λαύριο, το οCοίο αCό το 1999 (Π∆ 266/1999, 

ΦΕΚ Α’ 217) υCάγεται διοικητικά στο ΥCουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Το 

κέντρο αυτό έχει µέγιστη δυνατότητα υCοδοχής 300 ατόµων αιτούντων 

άσυλο. Οι αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα τα έτη 1996, 1997, 1998, 1999 και 

2000 ήταν 1.640, 4.380, 2.953, 1.528 και 3.083 αντίστοιχα.10 Το αCοτέλεσµα 

αυτής της κατάστασης είναι να µένουν άστεγοι χιλιάδες αιτούντες άσυλο 

στην Ελλάδα κάθε χρόνο. ΄ΟCως είναι λογικό αCό τα δεδοµένα αυτά, 

                                                 

8 Βλ. Cαρ. 9, 16 και 17 της Σύστασης R (94) 5, 21.06.1994, της ΕCιτροCής ΥCουργών του 

Συµβουλίου της ΕυρώCης, όCου, µεταξύ άλλων, τονίζεται ότι η υCοδοχή των αιτούντων 

άσυλο στα σύνορα µιας χώρας CρέCει να γίνεται κάτω αCό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. 

9 Παρ. 6 ανωτέρω Σύστασης R (94) 5.  

10 Στατιστικά στοιχεία αCό την ΄ΥCατη Αρµοστεία, Αθήνα.  
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υφίσταται ε�ιτακτική ανάγκη δηµιουργίας και άλλων κέντρων υCοδοχής 

Cου θα εξασφαλίζουν την αξιοCρεCή διαβίωση των αιτούντων άσυλο στη 

χώρα µας. 

8. Ενηµέρωση αιτούντων άσυλο σχετικά µε τη διαδικασία 

εξέτασης των αιτηµάτων ασύλου: Το άρθρο 1 Cαρ. 6 του Π∆ 61/1999 

CροβλέCει ρητά την εCίδοση στον αιτούντα άσυλο αCό την αρµόδια για την 

εξέταση του αιτήµατός του ΥCηρεσία ενηµερωτικού φυλλαδίου σε γλώσσα 

Cου κατανοεί, σχετικό µε την διαδικασία ασύλου και τα δικαιώµατα και τις 

υCοχρεώσεις του. Στην �ράξη όµως έχει αναφερθεί η µη τήρηση της 

CαραCάνω διαδικασίας αCό τη ∆ιοίκηση. Το αρµόδιο ΥCουργείο CρέCει να 

δώσει ιδιαίτερη Cροσοχή στην �ρακτική τήρηση αυτής της ουσιώδους 

ενηµερωτικής διαδικασίας Cου CρέCει εCίσης να Cεριλαµβάνει την 

ενηµέρωση του αιτούντος άσυλο σε γλώσσα Cου ο ίδιος κατανοεί, Cριν αCό 

την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης ασύλου, σχετικά µε την 

ύCαρξη και λειτουργία της ΄ΥCατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες στην Ελλάδα και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Cου 

συνεργάζονται µε την ΄ΥCατη Αρµοστεία, ή άλλων �ε�ειραµένων Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων ειδικευµένων στην �αροχή νοµικής βοήθειας σε 

αιτούντες άσυλο και �ρόσφυγες.11 

9. ΄Ελλειψη κρατικών, εκ�αιδευµένων διερµηνέων σε όλους 

τους βαθµούς της διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων ασύλου: Ένα 

ακόµη χρονίζον, ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο της ελληνικής Cρακτικής 

ασύλου είναι η έλλειψη ε�ίσηµων, κρατικών διερµηνέων στις διαδικασίες 

εξέτασης αιτηµάτων ασύλου. Πρόκειται για ένα γεγονός Cου Cαραβιάζει τις 

στοιχειωδέστερες δικονοµικές αρχές ενός Κράτους ∆ικαίου και θεµελιώδεις 

αρχές του διεθνούς δικαίου ανθρωCίνων δικαιωµάτων. Το αρµόδιο 

ΥCουργείο CρέCει να µεριµνήσει εCειγόντως για τη δηµιουργία σώµατος 

                                                 
11 Βλ. εCίσης άρθρο 7 εδ. α και γ της Πρότασης της ΕυρωCαϊκής ΕCιτροCής, οC, Doc. 

500PC0578, 03.11.2000, και Παρ. 2 του Σχεδίου Πορισµάτων για τις συνθήκες υCοδοχής 

αιτούντων άσυλο, Συµβούλιο της ΕυρωCαϊκής ΄Ενωσης, Doc. 11585/00, 04.10.2000. 
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εξειδικευµένων κρατικών διερµηνέων ασύλου, διαθέσιµων σε όλη την 

εCικράτεια.12  

10. ∆ηµιουργία εξειδικευµένης οµάδας άµεσης δράσης 

ασύλου: Η ελληνική ∆ιοίκηση βρίσκεται Cολύ συχνά αντιµέτωCη µε 

καταστάσεις εισόδου µεγάλου αριθµού αιτούντων άσυλο στην ελληνική 

Cεριφέρεια, κατά κύριο λόγο, χωρίς να έχει τη δυνατότητα άµεσης δράσης 

και εξέτασης των σχετικών αιτηµάτων. Είναι σκόCιµο να δηµιουργηθεί µία 

εξειδικευµένη οµάδα άµεσης δράσης αCό το αρµόδιο ΥCουργείο έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται Cάντοτε η ταχεία, αCοτελεσµατική και δίκαιη εξέταση των 

αιτούντων άσυλο σε CεριCτώσεις µαζικής άφιξης αυτών των CροσώCων. 

11. Ο κανόνας της τριετούς υ�ηρεσίας των στελεχών του Υ∆Τ 

σε τµήµατα αλλοδα�ών: Σύµφωνα µε την µέχρι το Νοέµβριο 2000 

ισχύσασα νοµοθεσία οι υCάλληλοι των τµηµάτων αλλοδαCών του Υ∆Τ 

µετατίθεντο σε άλλα τµήµατα µετά το Cέρας τριετούς υCηρεσίας στα 

τµήµατα αλλοδαCών. ΕCρόκειτο Cερί ενός κανόνα Cου στην Cράξη 

εCιδρούσε αρνητικά στην αCοτελεσµατικότητα των στελεχών Cου 

ασχολούνταν µε αιτούντες άσυλο και Cρόσφυγες, µία ιδιαίτερη κατηγορία 

αλλοδαCών µε ιδιαίτερα αυξηµένες αCαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων των 

αρµόδιων στελεχών της ∆ιοίκησης. Καθ’ όσο διάστηµα η διαχείριση του 

ασύλου Cαραµένει στην αρµοδιότητα του Υ∆Τ είναι σκόCιµο να καθιερωθεί 

στην �ράξη εξαίρεση αCό τον υCηρεσιακό αυτόν κανόνα για όλα τα 

στελέχη του Υ∆Τ Cου ασχολούνται µε το άσυλο. 

12. ∆ηµιουργία Τµήµατος Εκ�αίδευσης Στελεχών Ασύλου: Το 

αρµόδιο CροσωCικό του ΥCουργείου Cου εξετάζει τα αιτήµατα ασύλου, σε 

κεντρικό και Cεριφερειακό εCίCεδο, Cρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια, 

CρέCει να είναι εξειδικευµένο και να υ�όκειται σε διαρκή ε�ιµόρφωση και 

ενηµέρωση.13 Είναι σκόCιµο να δηµιουργηθεί ειδικό Τµήµα ΕκCαίδευσης 

Στελεχών Ασύλου αCό το αρµόδιο ΥCουργείο έτσι ώστε να διασφαλισθεί η 

συνεχής ύCαρξη ικανών και αCοτελεσµατικών στελεχών Cου ασχολούνται µε 

                                                 
12 Βλ. εCίσης σχετικό άρθρο 7 εδ. β της Πρότασης της ΕυρωCαϊκής ΕCιτροCής, Doc. 

500PC0578, ό.C. 
13 Βλ. Σύσταση R (98) 15, 15.12.1998, της ΕCιτροCής ΥCουργών του Συµβουλίου της 

ΕυρώCης. 
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την εξέταση των αιτήσεων ασύλου και µε την Cροστασία Cροσφύγων.14 Το 

εκCαιδευτικό αυτό Τµήµα θα CρέCει να εξειδικεύεται σε θέµατα 

ψυχολογίας και εξέτασης αιτούντων άσυλο, δικαίου Cροσφύγων και 

αλλοδαCών και διεθνούς δικαίου Cροστασίας των δικαιωµάτων του 

ανθρώCου, και να έχει τη δυνατότητα να Cαρέχει διαρκή εκCαίδευση στα 

διοικητικά στελέχη. 

13. Το νοµικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο µε 

«υ�ηρεσιακά σηµειώµατα» του Υ∆Τ: Πρόκειται για µία ιδιαίτερη, 

εξαιρετικά �ροβληµατική, κατηγορία αιτούντων άσυλο του τύCου “res 

nullius” στην Ελλάδα διότι η ελληνική νοµοθεσία δεν CροβλέCει τί�οτε για 

το νοµικό καθεστώς αυτών των CροσώCων. Τα CρόσωCα αυτά δεν έχουν το 

δελτίο αιτούντος άσυλο, καθώς δεν έχουν Cεράσει αCό συνέντευξη αCό την 

αρµόδια Αρχή, αλλά τους έχει αCλώς γνωστοCοιηθεί µε το υCηρεσιακό 

σηµείωµα µία ηµεροµηνία συνέντευξης. Παραµένουν δε στη Cράξη µε το 

υCηρεσιακό σηµείωµα του Υ∆Τ για µία σειρά µηνών χωρίς ουδεµία 

�ροστασία των στοιχειωδών κοινωνικών, κυρίως, δικαιωµάτων τους, κατά 

Cαραβίαση στοιχειωδών κανόνων του σύγχρονου διεθνούς δικαίου 

ανθρωCίνων δικαιωµάτων. Το Cρόβληµα αυτό συνδέεται άµεσα στην Cράξη 

µε τη δυσλειτουργία της διαδικασίας ασύλου κυρίως στην ΥCοδιεύθυνση 

ΑλλοδαCών Αθήνας15 Cου έχει ως συνέCεια την Cολύµηνη αναµονή 

αιτούντων άσυλο µέχρις ότου υCοβληθούν σε συνέντευξη ασύλου αλλά και 

την Cολύµηνη Cαραµονή αιτούντων άσυλο σε µία κατάσταση αδιέξοδη λόγω 

των «υCηρεσιακών σηµειωµάτων», κατά Cαράβαση θεµελιωδών κανόνων 

Cροστασίας Cροσφύγων και ανθρωCίνων δικαιωµάτων. Είναι ε�είγουσα 

ανάγκη να εκλείψει το φαινόµενο των «υCηρεσιακών σηµειωµάτων». Εφόσον 

όµως αυτό δεν είναι εφικτό για λόγους �ου αφορούν στη δυσλειτουργία 

ορισµένων υ�ηρεσιών του Υ∆Τ, ο νοµοθέτης οφείλει να καλύψει αυτό το 

νοµικό κενό �ου υ�άρχει στην �ράξη του ασύλου στην Ελλάδα και να 

�ροβλέψει την �αροχή όλων των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων των 

                                                 
14 Βλ. σχετικό άρθρο 14 της Πρότασης της ΕυρωCαϊκής ΕCιτροCής, ό.C.  
15 Βλ. ΄ΥCατη Αρµοστεία, ΄Εκθεση 2000, ό.C., σελ. 6-7.  
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αιτούντων άσυλο και στα άτοµα αυτά �ου διαµένουν στην Ελλάδα µε τα 

«υ�ηρεσιακά σηµειώµατα» του Υ∆Τ. 

14. ∆ευτεροβάθµια εξέταση των αιτήσεων ασύλου: Σύµφωνα µε 

το άρθρο 3 Cαρ. 5 του Π∆ 61/1999 η (ενδικοφανής) Cροσφυγή κατά 

αCορριCτικής αCόφασης εCί αίτησης ασύλου εξετάζεται αCό τον ΥCουργό 

∆ηµόσιας Τάξης, ύστερα αCό γνώµη εξαµελούς εCιτροCής Cροσφυγών Cου 

αCοτελείται αCό το Νοµικό Σύµβουλο του Υ∆Τ, ως Cρόεδρο, και ως µέλη 

έναν υCάλληλο του ∆ιCλωµατικού Κλάδου του ΥCουργείου Εξωτερικών 

(ΥΠΕΞ), ένα Νοµικό Σύµβουλο του ΥΠΕΞ, έναν ανώτερο αξιωµατικό της 

Ελληνικής Αστυνοµίας, έναν εκCρόσωCο του ∆ικηγορικού Συλλόγου 

Αθηνών και τον Σύµβουλο Νοµικής Προστασίας της ΄ΥCατης Αρµοστείας 

του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Αν και η CαραCάνω εCιτροCή εξετάζει κατ' 

ουσία την υCόθεση του Cροσφεύγοντος αιτούντος άσυλο, ο ΥCουργός 

∆ηµόσιας Τάξης έχει αCό το νόµο το δικαίωµα να λάβει αCόφαση εCί της 

Cροσφυγής η οCοία να αντιτίθεται στην αCόφαση της ΕCιτροCής. Πρόκειται 

για µία νοµοθετική ρύθµιση Cου είναι σκόCιµο να αντικατασταθεί αCό 

διάταξη Cου να CροβλέCει, κατ' αρχήν, τη δεσµευτικότητα της αCόφασης της 

εCιτροCής Cροσφυγών εCί της υCουργικής αCόφασης. ECίσης, δεδοµένης 

της αυξηµένης Cαρουσίας εκCροσώCων της διοίκησης, και δη του Υ∆Τ Cου 

αCοφαίνεται εCί της αίτησης ασύλου και Cρωτοβάθµια, κρίνεται σκόCιµη, 

χάριν του κύρους και της αντικειµενικότητας των αCοφάσεων της ανωτέρω 

εCιτροCής, η συµµετοχή στην εCιτροCή Cροσφυγών και ενός εκCροσώCου 

ελληνικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ειδικευµένης σε θέµατα ασύλου 

όCως και ενός ανώτατου δικαστή ο οCοίος CρέCει να έχει τη θέση του 

Cροέδρου της εCιτροCής Cροσφυγών. 

15. Θεσµοθέτηση δικαστικής ε�ανεξέτασης της αίτησης 

ασύλου: Κρίνεται αCαραίτητη η θεσµοθέτηση και στην Ελλάδα, κατά τα 

ευρωCαϊκά δικαιικά CρότυCα, της δυνατότητας άσκησης έφεσης αCό τον 

αιτούντα άσυλο ενώCιον ειδικού δικαστικού οργάνου (Cχ ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου – ∆ιοικητικού Εφετείου). Η δικαστική αυτή Αρχή (Cου θα 

αντικαταστήσει την ανωτέρω εCιτροCή Cροσφυγών) θα CρέCει να έχει την 

αρµοδιότητα εξέτασης του αιτήµατος αυτού κατ' ουσία, ό�ως συµβαίνει σε 
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�ολλές ευρω�αϊκές χώρες.16 Η θεσµοθέτηση ενός τέτοιου δικαστικού 

οργάνου Cου θα ειδικεύεται στο δίκαιο ασύλου θα συµβάλει τα µέγιστα στη 

δηµιουργία µίας οµοιογενούς, σταθερούς (και δηµόσια �ροσβάσιµης, σε 

αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει σήµερα) ελληνικής νοµολογίας ασύλου, όCως 

ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕυρωCαϊκής Ένωσης µε ένα αναCτυγµένο 

νοµοθετικό και δικαιοδοτικό Cλαίσιο ασύλου. 

16. Νοµική συνδροµή αιτούντων άσυλο στα διοικητικά 

στάδια εξέτασης των αιτήσεων ασύλου: Κρίνεται σκόCιµο να 

θεσµοθετηθεί νοµοθετικά η ύCαρξη νοµικής συνδροµής σε αιτούντες άσυλο, 

α�ό την έναρξη της διαδικασίας ασύλου ενώ�ιον των διοικητικών αρχών, αCό 

δικηγόρους των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Cεριοχής όCου υCοβάλλεται η 

αίτηση ασύλου και αCό δικηγόρους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 

στην Αθήνα, όCου εξετάζονται οι Cροσφυγές κατά το άρθρο 3 Cαρ. 3 εC. του 

Π∆ 61/1999.17 

17. Ασυνόδευτοι ανήλικοι �ρόσφυγες και αιτούντες άσυλο: 

Πρόκειται για µία ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία Cροσφύγων/αιτούντων 

άσυλο για τους οCοίους ο Έλληνας νοµοθέτης οφείλει να θεσCίσει 

ειδικότερες διατάξεις Cου να CροβλέCουν την ειδική µεταχείριση και τη 

νοµική και κοινωνική Cροστασία των ασυνόδευτων ανήλικων Cροσφύγων, 

όCως CροβλέCεται, µεταξύ άλλων, αCό το άρθρο 4 του Ψηφίσµατος του 

Συµβουλίου της ΕυρωCαϊκής Ένωσης της 26ης Ιουνίου 1997 για τους 

ασυνόδευτους ανήλικους αCό τρίτες χώρες18 και αCό το άρθρο 10 της 

Πρότασης της ΕυρωCαϊκής ΕCιτροCής.19 Η µόνη σχετική διάταξη στην 

ελληνική νοµοθεσία ασύλου είναι αυτή του άρθρου 1 Cαρ. 4 του Π∆ 61/1999 

                                                 
16 Βλ. σχετικό άρθρο 38 Cαρ. 1-2 της Πρότασης της ΕυρωCαϊκής ΕCιτροCής, όC, Doc. 

500PC0578, 03.11.2000: Άρθρο 38: 1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε σε όλες τις υ�οθέσεις 

οι αιτούντες άσυλο να έχουν δικαίωµα �εραιτέρω �ροσφυγής σε δευτεροβάθµιο δικαστήριο. 2. 

Αν το όργανο ε�ανεξέτασης είναι διοικητικό ή οιονεί δικαστικό όργανο, τα κράτη µέλη 

µεριµνούν ώστε το δευτεροβάθµιο δικαστήριο να έχει την αρµοδιότητα εξέτασης των 

α�οφάσεων τόσο για �ραγµατικά όσο και για νοµικά ζητήµατα. Αν το όργανο ε�ανεξέτασης 

είναι δικαστικό όργανο, τα κράτη µέλη µ�ορούν να α�οφασίσουν ότι το δευτεροβάθµιο 

δικαστήριο �ρέ�ει να �εριορίζει την εξέτασή του σε νοµικά ζητήµατα. 
17 Βλ. εCίσης σχετική Εισήγηση Α’ και Γ’ Τµηµάτων στην Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α 25.06.2001 

(κείµενο αρ 7). 
18 OJ C 221, 19.07.1997, pp. 23-27. 
19 Ό.C, Doc. 500PC0578, 03.11.2000. Βλ. εCίσης σχετικές ειδικές Cαρ. 213-219 του 

Εγχειριδίου της ΄Υ�ατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τη ∆ιαδικασία και τα 

Κριτήρια Καθορισµού του Καθεστώτος των Προσφύγων, Γενεύη 1979. 
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και είναι ελλιCής διότι CροβλέCει αCλώς τον ορισµό του Εισαγγελέα 

Ανηλίκων ως Ειδικού Προσωρινού ΕCιτρόCου του ανήλικου αιτούντος 

άσυλο µέχρι την οριστική κρίση του σχετικού αιτήµατος ασύλου. Η σοβαρή 

έλλειψη κρατικής υCοδοµής για την υCοδοχή και φροντίδα ασυνόδευτων 

Cαιδιών αιτούντων άσυλο (των οCοίων ο αριθµός αυξήθηκε το 2000) στην 

Ελλάδα έχει εCίσης εCισηµανθεί αCό την ΄ΥCατη Αρµοστεία.20 Είναι 

σκόCιµο να υCάρξει νέα λεCτοµερής, ολοκληρωµένη νοµοθετική ρύθµιση 

για το θέµα αυτό, µε βάση τις ανωτέρω θέσεις των αρµόδιων οργάνων της 

ΕυρωCαϊκής Ένωσης, για την Cαροχή Cλήρους, αCοτελεσµατικής 

Cροστασίας στους ανήλικους αιτούντες άσυλο και Cρόσφυγες.21 

18. Κοινωνική υ�οστήριξη των �ροσφύγων και των 

αιτούντων άσυλο: Σύµφωνα µε την ΄ΥCατη Αρµοστεία «σηµαντικός 

αριθµός �ροσφύγων [στην Ελλάδα] ζει κοντά ή κάτω α�ό το όριο της 

φτώχειας…Οι ανάγκες των άστεγων �ροσφύγων ικανο�οιούνται 

α�ό…φιλανθρω�ικές µη κυβερνητικές οργανώσεις…Οι αρχές ε�ικαλούνται 

έλλειψη �όρων για να εξηγήσουν αυτήν την κατάσταση. ∆ιαφαίνεται όµως ότι 

διστάζουν να υιοθετήσουν σχετικά µέτρα φοβούµενες ότι η βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης των �ροσφύγων θα α�οτελέσει �όλο έλξης �ερισσότερων 

αιτούντων άσυλο. Λόγω των σκληρών συνθηκών διαβίωσης �ου αντιµετω�ίζουν 

οι �ρόσφυγες στην Ελλάδα, αρκετοί �ροσ�αθούν να φθάσουν σε άλλα Κράτη 

της ∆υτικής Ευρώ�ης µε την ελ�ίδα ότι θα βρουν ένα ευνοϊκότερο 

�εριβάλλον».22 Το άρθρο 23 της Σύµβασης του ΟΗΕ για το Καθεστώς των 

Προσφύγων 1951/1967 εCιβάλλει στις συµβαλλόµενες χώρες την υCοχρέωση 

να εCιφυλάσσουν στους Cρόσφυγες Cου βρίσκονται στο έδαφός τους 

µεταχείριση ίδια µε αυτή Cου έχουν οι υCήκοοι των χωρών αυτών, όσον 

αφορά στην Cρόνοια και συνδροµή Cου Cαρέχει το ∆ηµόσιο.23 . Στην Ελλάδα 

το Κράτος δεν έχει χορηγήσει Cοτέ οικονοµική βοήθεια σε άCορους 

Cρόσφυγες, σε αντίθεση Cρος την ανωτέρω διεθνή διάταξη (αυξηµένης 

                                                 
20 Βλ. ΄Εκθεση 2000, ό.C., σελ. 15. 
21 Βλ. εCίσης European Union, Annual Report on Human Rights – 2000, Doc. 11317/00, 

DG E IV, σελ. 20. 
22 Βλ. ΄Εκθεση 2000, ό.C., σελ. 10-11. 
23 Βλ. εCίσης Cαρ. 5 του Σχεδίου Πορισµάτων του Συµβουλίου της ΕυρωCαϊκής ΄Ενωσης για 

τις συνθήκες υCοδοχής των αιτούντων άσυλο, 04.10.2000, ό.C. 
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τυCικής ισχύος, σύµφωνα µε το άρθρο 28 Cαρ. 1 Σ). Κρίνεται σκόCιµο 

εCίσης οι αιτούντες άσυλο και Cρόσφυγες να αCολαµβάνουν σε µόνιµη βάση 

την Cροστασία Cου CροβλέCει το άρθρο 18 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α’ 236) 

Cου αφορά στη λήψη ειδικών µέτρων Cροστασίας ευCαθών Cληθυσµιακών 

οµάδων και οµάδων Cου τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το εδ. (β) 

της CαραCάνω «Cρογραµµατικής» διάταξης CροβλέCει την ένταξη των 

Cροσφύγων και των αιτούντων άσυλο στο Εθνικό Πρόγραµµα Προστασίας 

των ανωτέρω οµάδων και την Cαροχή σε αυτούς οικονοµικής και 

κοινωνικής, µεταξύ άλλων, αρωγής.24  

19. Εκ�αίδευση και διδασκαλία γλώσσας σε ανήλικους και 

ενήλικους �ρόσφυγες και αιτούντες άσυλο: Τα ανήλικα Cαιδιά των 

Cροσφύγων και των αιτούντων άσυλο έχουν άµεση Cρόσβαση στην 

Cρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκCαίδευση στην Ελλάδα. Πρόκειται για 

ένα αCό τα βασικά δικαιώµατα του Cαιδιού σύµφωνα µε το σύγχρονο διεθνές 

δίκαιο ανθρωCίνων δικαιωµάτων.25 Στις Cερισσότερες (αν όχι σε όλες τις) 

CεριCτώσεις Cροσφύγων και αιτούντων άσυλο η ελληνική γλώσσα δεν είναι 

γνωστή στα CρόσωCα αυτά. Για τον λόγο αυτό εCιβάλλεται ειδική 

νοµοθετική Cρόβλεψη για την ενίσχυση αCό το ΥCουργείο Παιδείας των 

ειδικών τµηµάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα ανήλικα Cαιδιά 

Cροσφύγων και αιτούντων άσυλο. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 

είναι σκόCιµο εCίσης να CροβλέCεται νοµοθετικά και για τους ενήλικους 

Cρόσφυγες χάριν της διευκόλυνσης Cροσαρµογής και δηµιουργικής ένταξής 

τους στην Ελλάδα ως χώρα υCοδοχής και Cροστασίας.26 

 

 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2001 

                                                 

24 Το ειδικό ζήτηµα της κοινωνικής Cροστασίας Cροσφύγων και αιτούντων άσυλο στην 

Ελλάδα βρίσκεται υCό εξέταση αCό τα συναρµόδια Β’ και Γ’ Τµήµατα της ΕΕ∆Α. 

25 Βλ. άρθρο 28 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, ΟΗΕ, 1989, Ν. 

2101/1992, ΦΕΚ Α' 192 και Cαρ. 9 του Σχεδίου Πορισµάτων του Συµβουλίου της 

ΕυρωCαϊκής ΄Ενωσης για τις συνθήκες υCοδοχής αιτούντων άσυλο, 04.10.2000, όC. 

26 Βλ. σχετική Cαρ. 4 του Προοιµίου της ΑCόφασης του Συµβουλίου της ΕυρωCαϊκής 

΄Ενωσης για την ίδρυση του ΕυρωCαϊκού Ταµείου Προσφύγων, OJ L 252/12, 06.10.2000. 


