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Παρατηρήσεις της ΕΕ∆Α σχετικά µε τη διαδικασία Ασύλου των 

�ροσφύγων και ζητήµατα εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας1 

 

 

 

Η ΕΕ∆Α Aαρακολούθησε σε όλη την διάρκεια του 2007 ως σήµερα τις 

εξελίξεις στα θέµατα ερµηνείας και εφαρµογής της νοµοθεσίας στα θέµατα 

ασύλου. Οι Aαρατηρήσεις Aου ακολουθούν Aροέρχονται αAό µελέτη και 

Aαρακολούθηση των Aρακτικών Aου ακολουθούνται αAό συνεργάτες του 

Συνηγόρου του Πολίτη, του Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) 

και της ΎAατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 

(ΥΑΗΕΠ) και καταδεικνύουν σοβαρές δυσλειτουργίες του συστήµατος όAως 

αυτό εφαρµόζεται αAό τις Αρχές. Όσον αφορά την ΥΑΗΕΠ, AρέAει να 

σηµειωθεί, ότι έχει ληφθεί ιδιαιτέρως υA’ όψη µας η Aρόσφατη έκθεσή της µε 

τίτλο «Άσυλο στην ΕυρωAαϊκή Ένωση: Μία Μελέτη για την Εφαρµογή της 

Οδηγίας2 για την Αναγνώριση», η οAοία εξέτασε την κατάσταση σε Aέντε χώρες, 

µεταξύ των οAοίων και η Ελλάδα. Το Γ’ Τµήµα της ΕΕ∆Α αAοφάσισε να 

Aροχωρήσει σε λεAτοµερή «χαρτογράφηση» των Aροβληµάτων και να εAιστήσει 

την Aροσοχή της ηγεσίας του ΥAουργείου Εσωτερικών. 

                                                 
1 Το εν λόγω κείµενο εισήγησης υιοθετήθηκε οµοφώνως κατά τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας της 

17.01.2008, έ$ειτα α$ό εισήγηση του Γ΄ Τµήµατος της ΕΕ∆Α. Εισηγήτρια: κα Α. Αργυρο$ούλου-

Χρυσοχοΐδου, Προεδρεύουσα του Γ΄ Τµήµατος της ΕΕ∆Α, κα Λ. Μ$ολάνη, Ε$ιστηµονική 

Συνεργάτις της ΕΕ∆Α. 
2 Πρόκειται για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ για θέσAιση ελάχιστων αAαιτήσεων για την 

αναγνώριση και καθεστώς των υAηκόων τρίτων χωρών ή των αAάτριδων ως Aροσφύγων ή ως 

AροσώAων Aου χρήζουν διεθνούς Aροστασίας για άλλους λόγους. Η Aροθεσµία συµµόρφωσης 

των Κρατών-Μελών µε την Οδηγία ήταν η 10η Οκτωβρίου 2006. Η Ελλάδα ακόµα δεν έχει 

ενσωµατώσει την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο.  
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1. Εκκρεµείς Αιτήσεις 

 

Το 2006 το Aοσοστό αναγνώρισης καθεστώτος Aροσφύγων και 

εAικουρικής Aροστασίας ήταν 1,22%. Μέχρι τον ΣεAτέµβριο του 2007 είχαν 

υAοβληθεί 20,051 αιτήµατα ασύλου, αAό τα οAοία 18,377 έχουν υAοβληθεί 

στην Αθήνα. Έχει χορηγηθεί άσυλο σε 23 AεριAτώσεις και ανθρωAιστικό 

καθεστώς σε 59 AεριAτώσεις. ΑAό τις AαραAάνω 23 AεριAτώσεις, το άσυλο έχει 

χορηγηθεί κυρίως µετά αAό αίτηση σε β’ βαθµό, διότι άσυλο µετά αAό αίτηση σε 

α’ βαθµό σε Aολύ σAάνιες AεριAτώσεις χορηγείται. Αυτό µαρτυρεί την έλλειψη 

αAοφασιστικότητας και Aρωτοβουλίας αAό µέρους των οργάνων Aου εξετάζουν 

το αίτηµα ασύλου, δεδοµένου ότι δεν υAάρχουν στοιχεία ότι, το µέχρι 

Aρόσφατα, αρµόδιο ΥAουργείο ∆ηµόσιας Τάξης έχει δώσει τέτοιες εντολές. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2006 αAό τις 3,248 αAοφάσεις Aου αφορούσαν 

αιτούντες αAό το Ιράκ, Σουδάν, Αφγανιστάν, Σοµαλία και Σρι Λάνκα µόνο σε 20 

AεριAτώσεις δόθηκε εAικουρική Aροστασία. ΑAό τις 1,756 αAοφάσεις Aου 

αφορούσαν αιτούντες αAό το Ιράκ καµία δεν αναγνώρισε καθεστώς Aρόσφυγα ή 

εAικουρική Aροστασία, δηλαδή Aοσοστό 0% τη στιγµή µάλιστα Aου η Σουηδία 

για την ίδια AερίAτωση εAιδεικνύει Aοσοστό 55%. ΕAιAλέον, κατά το Aρώτο 

τετράµηνο του 2007 αAό τις 1,915 αAοφάσεις Aου ελήφθησαν σε σχέση µε 

αιτούντες άσυλο αAό το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Σοµαλία τη Σρι Λάνκα και το 

Σουδάν κανένας δεν αναγνωρίστηκε ως Aρόσφυγας ούτε και θεωρήθηκε ότι 

χρειάζεται εAικουρική Aροστασία.  

ΣυνέAεια αυτών των χαµηλών αριθµών είναι ότι έχουν συσσωρευθεί 

21,000 αιτήσεις οι οAοίες AρέAει να εξετασθούν σε β’ βαθµό αAό την ΕAιτροAή 

Προσφυγών, η οAοία συνεδριάζει 2 φορές την εβδοµάδα και στην καλύτερη 

AερίAτωση εξετάζει 150 Aροσφυγές την φορά! Είναι Aροφανές ότι ο χρόνος Aου 

χρειάζεται για την εξέταση των αιτηµάτων µε αυτούς τους ρυθµούς συνιστά 

άρνηση της Αρχής να εξετάσει τα αιτήµατα, µε ό,τι αυτό συνεAάγεται. 

ΕAιAλέον, δεν είναι δυνατό να υAοστηριχθεί ότι µAορούν να εξεταστούν µε τη 

δέουσα Aροσοχή και σηµασία 150 Aροσφυγές σε µία συνεδρίαση.  
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Προτείνεται αAό την ΕΕ∆Α να ληφθούν τα ακόλουθα µέτρα: 

 

Α.  Να αυξηθεί η χορήγηση ασύλου σε αιτήµατα Aου υAοβάλλονται σε α΄ βαθµό 

εφόσον υAάρχουν οι AροϋAοθέσεις. Στην συνέντευξη συνιστάται να 

συµµετέχει στέλεχος µε εξειδικευµένες γνώσεις, ως σύµβουλος. 

Β. Να τροAοAοιηθεί η σύνθεση της ΕAιτροAής Προσφυγών (αAό εξαµελής να 

γίνει 3µελής ή 4µελής) και να συνεδριάζει καθηµερινά, κατά τρόAο Aου να 

εγγυάται ουσιαστικά το δικαίωµα ακρόασης, τουλάχιστον µέχρις ότου 

εξετασθούν οι 21,000 εκκρεµείς υAοθέσεις. 

 

2. ∆ιερµηνείς 

 

ΠροβλέAεται ότι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας οι αιτούντες άσυλο 

AρέAει να βοηθούνται αAό διερµηνέα έτσι ώστε να Aληροφορούνται τα 

δικαιώµατα τους και να µAορούν να εξηγήσουν τους λόγους Aου εAικαλούνται 

στις Αρχές. Έχει διαAιστωθεί ότι η διερµηνεία Aου Aαρέχεται αAό το 

ΥAουργείο είναι Aληµµελής. ∆εν υAάρχει αρκετός αριθµός διερµηνέων ικανών 

να µεταφράζουν τόσο αAό την γλώσσα του αιτούντος στα Ελληνικά όσο και 

αντίστροφα, γεγονός Aου δηµιουργεί Aολύ σοβαρά Aροβλήµατα. Το ΥAουργείο 

εξέδωσε φυλλάδιο µε οδηγίες στους αιτούντες σε 5 γλώσσες Aου διανέµεται στα 

σηµεία εισόδου και στα κρατητήρια (µέχρι σήµερα έχουν διανεµηθεί 75,000 

φυλλάδια), αλλά αυτό δεν είναι εAαρκές. Πολλοί αAό τους αιτούντες είναι 

αγράµµατοι ή εν Aάση AεριAτώσει µη εξοικειωµένοι µε τον γραAτό λόγο και 

έχουν ανάγκη αAό Aροφορικές διευκρινίσεις. ΕAίσης υAάρχουν Aολλές 

AεριAτώσεις αιτούντων άσυλο Aου µιλούν µόνον διαλέκτους µη κατανοητές αAό 

τους διερµηνείς. 

Η ΕΕ∆Α θεωρεί το Aρόβληµα της διερµηνείας ουσιαστικό για την οµαλή 

διεκAεραίωση της διαδικασίας και Aροτείνει να λυθεί θεσµικά, αφού 

διερευνηθούν και οι Aρακτικές Aου ακολουθούν και οι άλλες ΕυρωAαϊκές 

χώρες (αµοιβές διερµηνέων, ασφάλιση κλA). 
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3. Πρόσβαση στην διαδικασία ασύλου 

 

Α. Καταγγελίες για άτυAες εAαναAροωθήσεις σε σηµεία εισόδου-Έβρος και 

Βόρειο Αιγαίο και αAόρριψη υAοβαλλόµενων αιτηµάτων αAό τις 

αστυνοµικές αρχές. 

Β. Καθυστερήσεις Aαραλαβής αιτηµάτων στα σηµεία εισόδου, µε εAίκληση την 

εφαρµογή του Πρωτοκόλλου µε την Τουρκία.3 

Γ. Στις Aαραµεθόριες Aεριοχές Aαρατηρείται το φαινόµενο ότι όσοι αλλοδαAοί 

υAοβάλλουν αίτηµα ασύλου κρατούνται στα κρατητήρια εAί 3 µήνες, ενώ 

όσοι δεν υAοβάλλουν αίτηµα αφήνονται ελεύθεροι µετά αAό 10 µέρες 

(σηµειώνεται ότι η Aληροφορία για την τρίµηνη κράτηση δίνεται στους 

αλλοδαAούς αAό τις αστυνοµικές αρχές). Η Aρακτική αυτή εγείρει 

ανησυχίες λόγω της έλλειψης εAαρκούς ενηµέρωσης και των δυσχερειών 

στην Aρόσβαση της διαδικασίας. Η συνέχιση της κράτησης είναι αµφίβολης 

νοµιµότητας όταν δεν εξειδικεύονται οι λόγοι Aου εAιβάλουν την κράτηση, 

δεδοµένου ότι η αAέλαση αναστέλλεται κατά την διαδικασία εξέτασης του 

αιτήµατος ασύλου. ΕAίσης είναι Aροβληµατική η εξάντληση του τριµήνου 

στις AεριAτώσεις Aου διαAιστώνεται αδυναµία αAέλασης για 

υAοκειµενικούς λόγους (µη δυνατότητα χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων) 

ή και για αντικειµενικούς (ανέφικτη εAιστροφή στην χώρα Aροέλευσης). Το 

ΥAουργείο ακολουθεί την τακτική ότι αν δηλωθεί στην αίτηση διεύθυνση 

µόνιµης κατοικίας στην Ελλάδα δεν υφίσταται κράτηση, γεγονός Aου εκ των 

Aραγµάτων φαίνεται να έχει Aεριορισµένη εφαρµογή. 

∆. Πολλοί αιτούντες άσυλο Aαραιτήθηκαν της διαδικασίας ασύλου 

Aροκειµένου να υAαχθούν στις µεταβατικές διατάξεις του Ν. 3386/05 και 

όταν διαAίστωσαν ότι δεν Aληρούν τις AροϋAοθέσεις για να νοµιµοAοιηθούν 

ως µετανάστες, Aροέβησαν σε ανάκληση των Aαραιτήσεων και ζήτησαν να 

                                                 
3 «Πρωτόκολλο ΕAανεισδοχής» βάσει του άρθρου 8 της ∆ιµερούς Συµφωνίας Ελλάδας-Τουρκίας 

(Ν. 3030/2002), στο οAοίο δεν υAάρχει Aρόβλεψη για διεθνή Aροστασία. Βλ. και Έκθεση 2002, 

σελ. 89 εA.  



 

 

 

5 

υAαχθούν και Aάλι στην διαδικασία ασύλου. Παρά το γεγονός ότι το 

ΥAουργείο είναι ενήµερο για αυτές τις AεριAτώσεις, οι υAοθέσεις αυτές 

εξακολουθούν να κρίνονται κατά AερίAτωση. 

Η ΕΕ∆Α εAιθυµεί να εAιστήσει την σοβαρότητα των AαραAάνω 

Aεριστατικών στις αρµόδιες Αρχές και συνιστά να ληφθούν τα κατάλληλα 

µέτρα για να υAάρξει ισορροAία στον χρόνο κράτησης Aαρανόµως εισερχόµενων 

αλλοδαAών και αιτούντων άσυλο. Ακόµη να αAοφεύγονται οι διακρίσεις ως 

Aρος την εθνικότητα και την χώρα Aροέλευσης. 

 

4. ∆ιαδικασία Ασύλου 

 

Α. Παρατηρείται ότι κατά την εξέταση αιτηµάτων ασύλου η γενικευµένη 

Aρακτική Aου ακολουθείται για τα αιτήµατα Aου υAοβάλλονται µέσω του 

Τµήµατος Ασύλου της ∆ιεύθυνσης ΑλλοδαAών Αθηνών είναι να 

εφαρµόζεται η ταχύρρυθµη διαδικασία, χωρίς να αιτιολογείται εAαρκώς η 

εAιλογή αυτή. Αντιθέτως, η τακτική διαδικασία αAοτελεί Aλέον τον κανόνα 

στα σηµεία εισόδου, Aαρά την αντίθετη Aρόβλεψη του Π∆ 61/1999 µε 

αAοτέλεσµα το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την κράτηση των αιτούντων 

άσυλο µέχρι εξαντλήσεως του τριµήνου (βλ. ανωτέρω) να µAορεί να 

αAοτελέσει αAοτρεAτικό µηχανισµό υAοβολής αιτηµάτων. 

Β. Οι αAορριAτικές αAοφάσεις του ΥAουργείου ∆ηµοσίας Τάξης σε α’ βαθµό δεν 

κάνουν αναφορά σε Aραγµατικά Aεριστατικά και δεν Aεριέχουν νοµική 

αιτιολόγηση. Όλες Aεριέχουν µία τυAοAοιηµένη Aαράγραφο σύµφωνα µε 

την οAοία «αAορρίAτεται το αίτηµα καθώς οι ισχυρισµοί του αιτούντος είναι 

αόριστοι και δε µAορούν να δικαιολογήσουν ότι έχει υAοστεί ή θα υAοστεί 

δίωξη αAό τις αρχές της χώρας του, ενώ είναι Aροφανές ότι εγκατέλειψε τη 

χώρα του µε σκοAό να βρει εργασία και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης 

του». 

Στις αAοφάσεις σε β’ βαθµό η Aερίληψη των Aραγµατικών Aεριστατικών 

συνήθως δεν υAερβαίνει τις δύο γραµµές, και η αρνητική αAάντηση είναι 
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διατυAωµένη σε λίγες γραµµές και Aάλι κατά τυAοAοιηµένο τρόAο. Στις 

αAοφάσεις δεν καταχωρούνται οι ισχυρισµοί του αιτούντος, αλλά και 

κανένας άλλος λόγος για την αAόρριψη του αιτήµατος Aέραν του 

αθεµελίωτου των ισχυρισµών για φόβο δίωξης. Αυτή η διοικητική Aρακτική 

έχει οδηγήσει στην ακύρωση σηµαντικού αριθµού αAοφάσεων β’ βαθµού αAό 

το Συµβούλιο της ΕAικρατείας, είτε λόγω µη αιτιολόγησης της αAόφασης 

γενικά είτε λόγω µη αιτιολόγησης της αAόφασης στις AεριAτώσεις Aου το 

ΥAουργείο ∆ηµόσιας Τάξης δεν ακολουθεί τη σύσταση της ΕAιτροAής 

Προσφυγών.   

ΑAό την εξέταση φακέλων α’ βαθµού αAό τους εκAροσώAους της ΥΑΥΕΠ 

Aου συνέταξαν την AαραAάνω έκθεση AροκύAτει ότι δεν Aεριλαµβάνουν τις 

αAαντήσεις των αιτούντων σε τυAοAοιηµένες ερωτήσεις των αξιωµατικών 

της αστυνοµίας Aου διεξάγουν τη συνέντευξη. Ελάχιστοι Aεριέχουν 

AεριληAτική αναφορά σε Aραγµατικά Aεριστατικά σε δύο µε τρεις γραµµές, 

ενώ δεν υAάρχει καµία άλλη Aληροφορία σχετικά µε το φόβο δίωξης του 

αιτούντος. Στη συντριAτική Aλειοψηφία των φακέλων ο αξιωµατικός Aου 

διεξήγαγε τη συνέντευξη έχει σηµειώσει ως λόγο αναχώρησης αAό τη χώρα 

Aροέλευσης ‘οικονοµικά κίνητρα’, Aαρόλο Aου σε ορισµένες AεριAτώσεις οι 

αιτούντες ανήκαν σε εθνοτικές οµάδες Aου έχουν υAοστεί εκτεταµένη δίωξη 

ή Aροέρχονταν αAό Aεριοχές όAου εAικρατεί βία και λαµβάνουν χώρα 

Aαραβιάσεις ανθρωAίνων δικαιωµάτων, ενώ κανείς δεν θεωρήθηκε ότι 

δικαιούται διεθνή Aροστασία. 

Οι φάκελοι σε β’ βαθµό Aεριέχουν τη σύσταση της ΕAιτροAής 

Προσφυγών. Η Aλειοψηφία των συστάσεων είναι και Aάλι τυAοAοιηµένη 

σχετικά µε τα οικονοµικά κίνητρα του αιτούντος. Γενικά, δεν υAάρχουν 

Aεραιτέρω Aληροφορίες σχετικά µε τα Aραγµατικά Aεριστατικά ή τη νοµική 

αιτιολόγηση, και δεν υAάρχουν Aρακτικά αAό την ακρόαση της ΕAιτροAής. 

Η Aρακτική αυτή Aαραβιάζει τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (άρθρο 

20 Ν. 2690/1999) και τη νοµολογία του ΣτΕ σύµφωνα µε την οAοία 

αAαιτείται Aλήρης καταγεγραµµένη εκτίµηση της υAόθεσης του αιτούντος 
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και Aρακτικά της ακρόασης ενώAιον της ΕAιτροAής. Ένας µικρός αριθµός 

φακέλων σε β’ βαθµό Aεριέχει σύντοµη ανάλυση της νοµικής αιτιολόγησης 

της ΕAιτροAής.  

Γ. ΣυνέAεια της χρήσης της ταχύρρυθµης διαδικασίας είναι ότι οι αιτήσεις 

ασύλου Aου αAορρίAτονται µε την διαδικασία αυτή, δεν µAορούν να 

υAαχθούν σε ανθρωAιστικό καθεστώς. Αυτό έχει ως αAοτέλεσµα τα χαµηλά 

Aοσοστά αναγνώρισης ανθρωAιστικού καθεστώτος (59 AεριAτώσεις µέσα στο 

2007).  

Όσον αφορά την τακτική διαδικασία το ΥAουργείο ∆ηµοσίας Τάξης, Aαρά 

τις αAοφάσεις του ΣτΕ και τις συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, δεν 

εξετάζει αιτήσεις για εAικουρική Aροστασία στον α’ βαθµό. ΕAιAλέον, µόνο 

ένας µικρός αριθµός αιτήσεων Aου κρίνεται σύµφωνα µε την τακτική 

διαδικασία, εξετάζεται σε β’ βαθµό για εAικουρική Aροστασία µετά αAό 

σύσταση της ΕAιτροAής Προσφυγών. Η Aλειοψηφία των αιτήσεων για άσυλο 

δεν εξετάζεται για το αν εµAίAτουν στις διατάξεις για εAικουρική 

Aροστασία. Η εξέταση των φακέλων αAοκαλύAτει ότι οι σε β’ βαθµό 

συστάσεις της ΕAιτροAής αλλά και η ίδια η αAόφαση δεν Aεριλαµβάνουν 

Aάντοτε εκτίµηση σχετικά µε το καθεστώς εAικουρικής Aροστασίας, ενώ 

στις AεριAτώσεις Aου υAάρχει αναφορά, οι λόγοι αAόρριψης δε 

συγκεκριµενοAοιούνται.  

ΕAιAλέον, αAό το 2002, δεν έχουν εξεταστεί αυτόνοµες αιτήσεις για 

εAικουρική Aροστασία, µετά αAό αAορριAτική αAόφαση της αίτησης ασύλου, 

η οAοία έχει εξεταστεί στην ουσία της, Aαρά τη νοµολογία του ΣτΕ και τις 

συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Τα διαδικαστικά αυτά κωλύµατα 

καθιστούν το καθεστώς εAικουρικής Aροστασίας άνευ αντικειµένου.  

∆. Σχετικά µε τους µη κρατικούς φορείς δίωξης, έναντι των οAοίων 

δικαιολογείται διεθνής Aροστασία κατά την Οδηγία 2004/83/ΕΚ, η Ελλάδα 

έχει υιοθετήσει τη µη εAικρατούσα άAοψη σύµφωνα µε την οAοία 

αAαιτείται κάAοιο είδος συµµετοχής του Κράτους κατά τη δίωξη. 

ΑAοτέλεσµα αυτής της άAοψης είναι η άρνηση αναγνώρισης καθεστώτος 
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Aρόσφυγα όταν ένα άτοµο διατρέχει κίνδυνο δίωξης αAό µη-κρατικούς 

φορείς και το Κράτος αδυνατεί να Aαράσχει Aροστασία ή όταν δεν υAάρχουν 

κρατικές αρχές για να Aαράσχουν Aροστασία. Η Aροσέγγιση αυτή δεν είναι 

σύµφωνη µε την Aρακτική Aολλών Κρατών-Μελών, αλλά και µε τις οδηγίες 

της ΎAατης Αρµοστείας καθώς και µε τη νοµολογία του Ε∆∆Α Aου θεωρεί 

ότι το ζήτηµα δεν είναι το Aοιός Aροβαίνει στην δίωξη, αλλά η δυνατότητα 

του ατόµου να έχει Aρόσβαση σε Aροστασία. ΠρέAει να σηµειωθεί ότι το ΣτΕ 

έχει κρίνει ότι η δίωξη αAό µη κρατικούς φορείς συνιστά δίωξη για τους 

σκοAούς της Σύµβασης του 1951. ΕAιAλέον, το ΣτΕ έχει αναστείλει 

διοικητικές αAοφάσεις αAέλασης µε την αιτιολογία ότι µη κρατικοί φορείς 

έAρεAε να έχουν αναγνωριστεί ως φορείς δίωξης.  

Η τυAοAοιηµένη φρασεολογία Aου συναντάται στις αAοφάσεις Aου κάνει 

λόγο για τις αρχές της χώρας του αιτούντος χρησιµοAοιήθηκε σε αAοφάσεις 

όAου ο φόβος δίωξης οφειλόταν σε φυλετικές ή οικογενειακές διαφορές ή 

συµµορίες ή το γενικότερο Aληθυσµό. Αυτή η Aρακτική φαίνεται να 

αντικατροAτίζει µία νοµική ερµηνεία Aου δεν αναγνωρίζει τη δίωξη αAό µη 

κρατικούς φορείς. Ωστόσο, ο ∆ιευθυντής Ασύλου του Υ∆Τ δήλωσε ότι δεν 

είναι αυτή η θέση του ΥAουργείου. Η έρευνα των φακέλων σε β’ βαθµό 

αAοκαλύAτει ότι σε µερικές υAοθέσεις, Aου όλες αφορούσαν ασυνόδευτους 

ανηλίκους, έγιναν δεκτοί οι µη κρατικοί φορείς δίωξης: οικογενειακά µέλη, 

µέλη άλλων φυλών και µέλη της τοAικής κοινωνίας. Ωστόσο, σε όλες αυτές 

τις AεριAτώσεις, ο εκAρόσωAος του ΥAουργείου στην ΕAιτροAή εξέφρασε 

µειοψηφούσα γνώµη και Aρότεινε να αAοδοθεί ανθρωAιστικό καθεστώς 

θεωρώντας ότι αυτού του είδους ισχυρισµοί δε δικαιολογούν καθεστώς 

Aρόσφυγα.  

Ε. Έχουν γίνει καταγγελίες για µη νοµότυAη κοινοAοίηση αAορριAτικών 

αAοφάσεων (χωρίς διερµηνέα και χωρίς ενηµέρωση για την Aροθεσµία 

άσκησης Aροσφυγής). Σε αρκετές µάλιστα AεριAτώσεις, οι αρµόδιοι 

υAάλληλοι την στιγµή Aου Aαραλαµβάνουν Aροσφυγές, δεν τις κάνουν 

δεκτές µε αιτιολογικό ότι είναι εκAρόθεσµες, εAειδή οι ίδιοι υAολογίζουν 
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την ηµεροµηνία εAίδοσης της αAορριAτικής αAόφασης ως ηµεροµηνία 

έναρξης της Aροθεσµίας (και όχι την εAοµένη) και δεν υAολογίζουν τη 

Aαράταση της Aροθεσµίας εάν η τελευταία µέρα είναι Κυριακή ή αργία! 

Ακόµη µε την εAίδοση της αAορριAτικής αAόφασης χορηγείται και το ειδικό 

δελτίο αιτούντος άσυλο αλλοδαAού (ροζ κάρτα), γεγονός Aου δηµιουργεί 

στον αιτούντα Aλήρη σύγχυση ως Aρος το καθεστώς υAό το οAοίο βρίσκεται 

στην χώρα και ως Aρος το δικαίωµα του για άσκηση Aροσφυγής. ΠρέAει 

εAίσης να σηµειωθεί ότι κατά την άσκηση Aροσφυγής κατά της 

αAορριAτικής αAόφασης, ο αιτών AρέAει να εφοδιάζεται µε αAοδεικτικό της 

κατάθεσης του, είτε µε αριθµό Aρωτοκόλλου είτε µε αντίγραφο της 

Aροσφυγής µε σφραγίδα και ηµεροµηνία κατάθεσης. 

Ζ. Έχει Aαρατηρηθεί ότι η όλη διαδικασία ασύλου λειτουργεί εις βάρος των 

ασυνόδευτων ανηλίκων. Και τούτο γιατί οι υAοθέσεις τους σAάνια 

εισάγονται στην ΕAιτροAή Προσφυγών (β΄ βαθµός) µε αAοτέλεσµα να 

Aερνάει ο χρόνος και να φτάνει η ενηλικίωσή τους, οAότε το αίτηµα 

αAορρίAτεται λόγω ενηλικίωσης και δεν χορηγείται ούτε ανθρωAιστικό 

καθεστώς. Εξ άλλου λόγω της αAαγόρευσης κράτησης των ανηλίκων, αυτοί 

αφήνονται ελεύθεροι ή Aροωθούνται σε ΜΚΟ και αAό εκεί τα ίχνη τους 

χάνονται. ΠρέAει να σηµειωθεί ότι η τελευταία τροAοAοίηση του 

Οικογενειακού ∆ικαίου AροέβλεAε τη σύσταση ειδικής Κοινωνικής 

ΥAηρεσίας, ο ∆ιευθυντής της οAοίας θα ήταν υAεύθυνος για τη δικαστική 

Aροστασία του ανηλίκου. Το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα δεν 

δηµοσιεύθηκε Aοτέ µε αAοτέλεσµα οι ανήλικοι να αAοτελούν εύκολα 

θύµατα εµAορίας ανθρώAων. 

Η ΕΕ∆Α συνιστά, σε ό,τι αφορά τα AαραAάνω θέµατα, η ηγεσία του 

ΥAουργείου να εκδώσει διευκρινιστικές εντολές στους υAεύθυνους χειριστές 

του ασύλου, υAενθυµίζοντας τις σχετικές διατάξεις του νόµου τον οAοίο 

καλούνται να εφαρµόσουν. 
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5. Κέντρα Υ�οδοχής Αλλοδα�ών 

 

Τα συµAεράσµατα των αυτοψιών είναι τουλάχιστον θλιβερά µε µελανό 

σηµείο το κέντρο Σάµου. ΕAρόκειτο µέχρι τέλος Νοεµβρίου να τεθεί σε 

λειτουργία το νέο κέντρο στην Σάµο, ελAίζοντας να βελτιωθούν οι σηµερινές 

συνθήκες κράτησης, Aου αAοτελούν στίγµα για την Ελλάδα. Μέχρι στιγµής το 

ΕΣΠ και άλλες ΜΚΟ-Άρσις, Νέα Ζωή έχουν Aρόσβαση στα κρατητήρια όAως 

και η Ιατρική Παρέµβαση. Σύµφωνα µε Aληροφορίες, το ΥAουργείο 

Aρογραµµατίζει τη δηµιουργία νέων κέντρων υAοδοχής σε όλη τη χώρα και την 

Aρόσληψη εξειδικευµένου AροσωAικού. Το ζήτηµα Aου γεννάται, Aέραν της 

ίδρυσης νέων κέντρων υAοδοχής, η οAοία Aροφανώς είναι αναγκαία όAως και η 

στελέχωση των κέντρων µε το κατάλληλο AροσωAικό, είναι γιατί να κρατούνται 

όλα αυτά τα άτοµα τα οAοία καθηµερινά αυξάνονται, µε αAοτέλεσµα οι 

συνθήκες να είναι Aάντα οικτρές, όAως θα συµβεί ακόµη και όταν 

δηµιουργηθούν νέα κέντρα.  

Για τον λόγο αυτό η ΕΕ∆Α συνιστά τη γενική µελέτη και θεώρηση του 

θέµατος διότι θεωρεί ότι το θέµα ασύλου αAαιτεί αλλαγή της υAάρχουσας 

νοοτροAίας µε την οAοία το αντιµετωAίζει στο σύνολό του η Πολιτεία, η οAοία 

ακόµη AρέAει να αναλάβει εκτός αAό την τοAική εκAαίδευση της Αστυνοµίας, 

την γενική ενηµέρωση και ευαισθητοAοίηση των αρχών Aου συνδέονται µε το 

άσυλο, σε συνεργασία και µε άλλους φορείς, όAως ο Συνήγορος του Πολίτη και 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

 

6. Προεδρικό ∆ιάταγµα 220/2007 (ΦΕΚ Α΄ 251) 

 

Η ΕΕ∆Α θα ήθελε να εκφράσει την ικανοAοίησή της για την υιοθέτηση 

του Aροεδρικού διατάγµατος υA’ αριθ. 220/2007 µε το οAοίο εAιχειρείται η 

Aροσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας Aρος τις διατάξεις της Οδηγίας 

2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τις ελάχιστες 
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αAαιτήσεις για την υAοδοχή των αιτούντων στα κράτη µέλη. Ωστόσο, θα ήθελε 

να Aροβεί στις ακόλουθες Aαρατηρήσεις.  

1) Το ΥAουργείο ∆ηµόσιας Τάξης αρχικά είχε αAοστείλει στην ΕΕ∆Α για 

Aαρατηρήσεις ένα σχέδιο Aροεδρικού διατάγµατος µε τίτλο «ΥAοδοχή 

αιτούντων διεθνή Aροστασία, διαδικασία εξέτασης, AροϋAοθέσεις 

αναγνώρισης, ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς Aροστασίας και 

αAέλαση. ∆ικαιώµατα-υAοχρεώσεις. Οικογενειακή εAανένωση 

Aροσφύγων», το οAοίο αναφερόταν κυρίως στην ενσωµάτωση στην 

ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών 2001/55/ΕΚ, 2003/9/ΕΚ, 2003/86/ΕΚ, 

2004/83/ΕΚ και 2005/85/ΕΚ.4 Το ως άνω Aροεδρικό διάταγµα ενσωµατώνει 

µόνο την οδηγία 2003/9/ΕΚ. Η ΕΕ∆Α καλεί τα αρµόδια υAουργεία να 

Aροβούν άµεσα στην ενσωµάτωση και των υAολοίAων Οδηγιών 

λαµβάνοντας υA’ όψη τους τις Aαρατηρήσεις στις οAοίες είχε Aροβεί η 

ΕΕ∆Α καθώς και τις όAοιες Aαρατηρήσεις της ΎAατης Αρµοστείας για 

τους Πρόσφυγες εAί των ως άνω οδηγιών.5  

2) Στο ως άνω Aροεδρικό διάταγµα ενσωµατώθηκαν κάAοιες αAό τις 

Aαρατηρήσεις της ΕΕ∆Α (οι σχετικές µε τη δακτυλοσκόAηση, τις υλικές 

συνθήκες υAοδοχής, την Aρόσβαση των ΜΚΟ στα Κέντρα Φιλοξενίας), 

ωστόσο δεν υιοθετήθηκαν αυτές Aου αφορούσαν τη µη αυτοAρόσωAη 

υAοβολή αιτήµατος ασύλου και τους Aεριορισµούς µετακίνησης των 

αιτούντων. Τέλος, AρέAει να σηµειωθεί ότι σχετικά µε τα θύµατα 

βασανιστηρίων το σχέδιο Aροεδρικού διατάγµατος AροέβλεAε την 

AαραAοµAή τους σε «εξειδικευµένη κρατική µονάδα». ∆εδοµένης της 

έλλειψης τέτοιας µονάδας η ΕΕ∆Α είχε Aροτείνει την AαραAοµAή των 

θυµάτων σε εξειδικευµένες και αξιόAιστες ΜΚΟ. Το ως άνω Aροεδρικό 

διάταγµα τελικά κάνει λόγο για AαραAοµAή σε «εξειδικευµένες 

                                                 
4 Βλ. Έκθεση 2006 της ΕΕ∆Α σελ. 183 εA.  
5 Ενδεικτικά και µόνο αναφέρουµε ότι η ΎAατη Αρµοστεία για τους Πρόσφυγες έχει εκφράσει 

εAιφυλάξεις Aρος αρκετές διατάξεις της Οδηγίας 2004/83 για θέσAιση ελάχιστων αAαιτήσεων 

για την αναγνώριση και καθεστώς των υAηκόων τρίτων χωρών ή των αAάτριδων ως Aροσφύγων 

ή ως AροσώAων Aου χρήζουν διεθνούς Aροστασίας για άλλους λόγους.  
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υAηρεσίες». ΑAοτελεί ζήτηµα ερµηνείας το κατά Aόσο αυτή η ορολογία 

θεωρείται ότι καλύAτει και µη κυβερνητικούς φορείς ή αAοκλειστικά 

κρατικές υAηρεσίες.  

3) Τέλος, AρέAει να σηµειώσουµε ότι η Aαρ. 1 του άρθρου 9 του Π∆ Aου 

ορίζει τα σχετικά µε την Aρόσβαση στην εκAαίδευση των ανηλίκων είναι 

στενότερη αAό το άρθρο 28 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού του 1989, καθώς η σύµβαση δε θέτει κανέναν Aεριορισµό στο 

δικαίωµα του Aαιδιού στην εκAαίδευση.  

 

7. Σχέδιο �.δ. για �ροσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας �ρος τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης 

Α�ριλίου 2004 για τη θέσ�ιση ελάχιστων α�αιτήσεων για την 

αναγνώριση και το καθεστώς των υ�ηκόων τρίτων χωρών ή των 

α�άτριδων ως �ροσφύγων ή ως �ροσώ�ων �ου χρήζουν 

διεθνούς �ροστασίας για άλλους λόγους. 

 

Η ΕΕ∆Α θα ήθελε να εκφράσει την ικανοAοίησή της για την εAικείµενη 

υιοθέτηση του ως άνω Π∆, το οAοίο διακινείται Aρος υAογραφή αAό τους 

συναρµόδιους ΥAουργούς, Aαρόλο Aου δεν ελήφθησαν υAόψη όλες οι 

Aαρατηρήσεις και υAοδείξεις τις οAοίες είχε Aροτείνει η ΕΕ∆Α όταν της είχε 

αAοσταλεί το αρχικό σχέδιο Π∆, το οAοίο θα ενσωµάτωνε ταυτόχρονα 5 

κοινοτικές οδηγίες και Aεριλάµβανε και τις διατάξεις του Aαρόντος. Ως εκ 

τούτου θα AρέAει να σηµειωθεί ότι: 

1) Η Aρόταση της ΕΕ∆Α Aερί αAαλείψεως του εδ. (δ) της Aαρ. 5 του 

άρθρου 4 (άρθρο 23 του Aαλαιού σχεδίου Π∆), σχετικά µε την καθυστερηµένη 

υAοβολή αιτήµατος ασύλου, δεν υιοθετήθηκε.  

2) Η Aρόταση της ΕΕ∆Α Aερί εισαγωγής της σοβαρής Aαραβίασης 

ανθρωAίνων δικαιωµάτων ως Aρόσθετη AροϋAόθεση για το δικαίωµα 

εAικουρικής Aροστασίας δεν έγινε δεκτή. ΠρέAει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι το 

άρθρο 15 (άρθρο 52 του Aαλαιού σχεδίου Π∆) του σχεδίου Π∆ βρίσκεται σε 
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αAόλυτη αρµονία µε το αντίστοιχο άρθρο της κοινοτικής οδηγίας, το οAοίο, 

όµως, έχει εAικριθεί αAό την ΎAατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες.  

3) Σχετικά µε τις Aαρατηρήσεις Aου αφορούν τις άδειες διαµονής (άρθρο 

24 του Aαρόντος σχεδίου Π∆ και άρθρο 53 του Aαλαιού) έγινε δεκτή η 

Aαρατήρηση σχετικά µε την αύξηση του χρονικού διαστήµατος υAοβολής 

αίτησης ανανέωσης (αAό 15 σε 30 ηµέρες). Σχετικά µε τη χορήγηση άδειας 

διαµονής σε άτοµο στο οAοίο Aαρέχεται καθεστώς εAικουρικής Aροστασίας το 

Aαλαιό σχέδιο A.δ. AροέβλεAε άδεια µονοετούς διάρκειας. Η ΕΕ∆Α είχε 

Aροτείνει τριετή διάρκεια, ενώ το Aαρόν σχέδιο AροβλέAει διετή διάρκεια. 

4) Αναφορικά µε την Aρόσβαση στην αAασχόληση (άρθρο 26 Aαρόντος 

σχεδίου Π∆, άρθρο 58 Aαλαιού) έγινε δεκτή η Aρόταση της ΕΕ∆Α σύµφωνα µε 

την οAοία θα AρέAει να δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους καθεστώτος 

εAικουρικής Aροστασίας να ασκούν µισθωτή ή ανεξάρτητη εAαγγελµατική 

δραστηριότητα υAό τους ίδιους όρους µε τους Aρόσφυγες και όχι αAλώς να 

αAασχολούνται Aροσωρινά για την κάλυψη άµεσων βιοτικών αναγκών τους.  

5) Έγινε δεκτή η Aρόταση της ΕΕ∆Α Aου αφορούσε την αAάλειψη της 

δεύτερης Aεριόδου του εδ. (β) της Aαρ. 2 του άρθρου 12 (Aαλαιό άρθρο 75) 

σχετικά µε τα σοβαρά µη Aολιτικά εγκλήµατα.  

 

 

Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2008 


