
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όροφος), 10674 Αθήνα, τηλ: 210 7233221-2; 210 7233216; 

 φαξ: 210 7233217; e-mail: info@nchr.gr, website: www.nchr.gr 

 

H κατάσταση των αλλοδα�ών �ου εισέρχονται στην 

Ελληνική Ε�ικράτεια α�ό το Αιγαίο και οι �ρακτικές των 

Λιµενικών Αρχών1 

 

 

I. Εισαγωγή 

 

Είναι αναµφισβήτητο ότι η εDοχή µας είναι µία Dερίοδος αθρόας και 

αναDόφευκτης µετακίνησης ατόµων σε ξένες χώρες και δη στην ΕυρωDαϊκή 

Ένωση Dρος εξεύρεση εργασίας και καλύτερων όρων διαβίωσης αλλά και 

αναζήτηση διεθνούς Dροστασίας. Η Ελλάδα λόγω και της γεωγραφικής της 

θέσης αDοτελεί ενδιάµεσο, ως σηµείο εισόδου της ΕΕ, ή και τελικό 

Dροορισµό µεγάλου αριθµού αλλοδαDών. Ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός 

των αλλοδαDών Dου εDιχειρούν είσοδο στην Ελλάδα χωρίς νόµιµα έγγραφα, 

και κατ’ εDέκταση στην ΕΕ, θέτει εDιτακτικά την ανάγκη σχεδιασµού µίας 

σοβαρής και ισορροDηµένης Dολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωDαϊκό 

εDίDεδο, η οDοία θα αντιµετωDίζει το µεταναστευτικό φαινόµενο ως ένα 

κοινωνικό ζήτηµα και δε θα διαDνέεται αDό µία αστυνοµική λογική.  

Η ΕΕ∆Α έχοντας εDίγνωση της DολυDλοκότητας του 

µεταναστευτικού ζητήµατος, το οDοίο θα συνεχίσει να διογκώνεται, εφ’ όσον 

οι συνθήκες διαβίωσης στις χώρες Dροέλευσης Dαραµένουν εξαιρετικά 

δυσχερείς, χαιρετίζει τις DροσDάθειες της ΕυρωDαϊκής ΕDιτροDής για 

δράσεις ανάDτυξης στις χώρες Dροέλευσης και Dαροτρύνει την ελληνική 

Dολιτεία µέσω της ΥDηρεσίας ∆ιεθνούς ΑναDτυξιακής Συνεργασίας του 

                                                 
1  Το εν λόγω κείµενο υιοθετήθηκε αDό την Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α στην αDό 10.04.2008 

συνεδρίασή της. Εισηγήτρια ήταν η κα Λυδία-Μαρία ΜDολάνη, ΕDιστηµονική Συνεργάτις 

της ΕΕ∆Α. Στη σύνταξη του κειµένου συνέδραµε η κα Τίνα Σταυρινάκη, ΕDιστηµονική 

Συνεργάτις της ΕΕ∆Α. 
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ΥDουργείου Εξωτερικών ή άλλως Dώς να συνδράµει Dρος αυτήν την 

κατεύθυνση. Η ΕΕ∆Α εDίσης αντιλαµβάνεται τον ρόλο µε τον οDοίο έχει 

εDιφορτιστεί η Ελλάδα ως φύλακας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στο 

Dλαίσιο του «κεκτηµένου Schengen», το οDοίο εµDλουτίστηκε µε την ίδρυση 

του ΕυρωDαϊκού Οργανισµού για τη ∆ιαχείριση της ΕDιχειρησιακής 

Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών-Μελών της ΕΕ (γνωστός 

και ως FRONTEX).2 Η ΕΕ∆Α αναγνωρίζει ότι οι υDοχρεώσεις της Ελλάδας 

στο Dλαίσιο της ΕΕ είναι ιδιαίτερα βεβαρηµένες αναφορικά όχι µόνο µε τη 

φύλαξη των εξωτερικών συνόρων αλλά και µε την εφαρµογή του Κανονισµού 

∆ουβλίνου ΙΙ.3 Η Ελλάδα θα DρέDει σε συνεργασία και µε τα άλλα Κράτη-

Μέλη του Νότου, τα οDοία εDωµίζονται σχεδόν αντίστοιχο βάρος µε αυτό 

της Ελλάδας σε σχέση µε τα ως άνω ζητήµατα, να εDιδιώξουν µία 

δικαιότερη, όσον αφορά τον εDιµερισµό ευθυνών, ευρωDαϊκή Dολιτική σε 

θέµατα ασύλου και µετανάστευσης (το λεγόµενο burden-sharing). H ΕΕ∆Α, 

ωστόσο, εDισηµαίνει ότι η Ελλάδα, κατά την εκDλήρωση των υDοχρεώσεών 

της στο Dλαίσιο της ΕΕ, δεν αDαλλάσσεται αDό άλλες εDιταγές Dου 

υDαγορεύουν οι διεθνείς συµβάσεις Dου τη δεσµεύουν.  

Τους τελευταίους µήνες έχουν δει το φως της δηµοσιότητας 

DολλαDλές καταγγελίες αναφορικά µε τη µεταχείριση αDό τις ελληνικές 

λιµενικές αρχές αλλοδαDών, οι οDοίοι εDιχειρούν είσοδο χωρίς νόµιµα 

έγγραφα στο ελληνικό έδαφος δια θαλάσσης στο Αιγαίο. Παρόλο Dου η 

ΕΕ∆Α δεν είναι σε θέση να διαDιστώσει το αληθές ή µη καθεµίας εκ των 

καταγγελιών, η συστηµατικότητα των καταγγελιών, η συνάφεια των 

µαρτυριών των καταγγελλόντων και η διαφορετικότητα των Dηγών 

Dροέλευσής τους4 εγείρουν εύλογες και σοβαρές ανησυχίες.  

                                                 
2 Council Regulation (EC) NO 2007/2004 of 26 October 2004 establishing a European 

Agency for the Management of Operational Cooperation at the External borders of the 

Member States of the European Union.  
3 Council regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and 

mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum 

application lodged in one of the Member States by a third-country national.  
4 ∆ιεθνής Αµνηστία, ∆ελτίο ΤύDου 05/02/2008: «Ελλάδα: Οι καταγγελλόµενες Dαραβιάσεις 

ανθρωDίνων δικαιωµάτων στα θαλάσσια σύνορα DρέDει να διερευνηθούν», ProAsyl, «The 

Situation of Refugees in the Aegean and the Practices of the Greek Coast Guard», 

Συνήγορος του Πολίτη, «ΕDιστολή Dρος τον ΥDουργό ΕµDορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & 

Νησιωτικής Πολιτικής», 22/11/2007. 
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Οι καταγγελίες θέτουν στο εDίκεντρό τους κυρίως τρία ζητήµατα Dου 

χρήζουν ιδιαίτερης Dροσοχής και Dροβληµατισµού: α) µεταχείριση των 

αλλοδαDών αDό τις λιµενικές αρχές, β) υDοχρέωση διάσωσης και γ) άτυDες 

εDαναDροωθήσεις. 

ΠρέDει να διευκρινιστεί ότι έχει Dροκριθεί η χρήση του όρου 

‘αλλοδαDοί’ και όχι των όρων ‘µετανάστες’ ή ‘Dρόσφυγες’ διότι δεν είναι 

δυνατόν να εDέλθει, in abstracto, διαχωρισµός µεταξύ των δύο κατηγοριών 

αλλοδαDών λόγω των µικτών ροών (mixed flows) Dου εDιχειρούν να 

εισέλθουν στην Ελλάδα και των συνθηκών υDό τις οDοίες δρουν οι 

λιµενικές αρχές. ΕDιDλέον, DρέDει να σηµειώσουµε ότι ενώ το ζήτηµα 

µεταχείρισης αλλοδαDών αφορά και στις δύο κατηγορίες το ζήτηµα των 

εDαναDροωθήσεων αφορά κυρίως στα άτοµα Dου χρήζουν διεθνούς 

Dροστασίας.  

 

II. Μεταχείριση των αλλοδα�ών α�ό τις λιµενικές αρχές 

 

Αρκετές αDό τις ως άνω καταγγελίες αφορούν στην κακοµεταχείριση 

αλλοδαDών (ξυλοδαρµοί, submarino, εικονικές εκτελέσεις, αDειλές κατά της 

ζωής τους) αDό τις λιµενικές αρχές µετά τη σύλληψή τους αλλά και κατά τη 

διάρκεια ανακρίσεων Dου λαµβάνουν χώρα εν Dλω. Είναι Dροφανές ότι 

τέτοιου είδους Dρακτικές Dαραβιάζουν διατάξεις του Συντάγµατος, όDως των 

άρθρων 2, 5(1), 7(2), 25(1-2) και εDικυρωµένων αDό την Ελλάδα διεθνών 

συµβάσεων (άρθρο 3 ΕΣ∆Α,5 άρθρο 7 ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά 

και Πολιτικά ∆ικαιώµατα,6 άρθρα 2 και 16 της Σύµβασης του ΟΗΕ κατά των 

Βασανιστηρίων7) εDισύροντας τη διεθνή ευθύνη του Κράτους. ∆ηµιουργούν 

δε και Dοινική ευθύνη όσων τις διαDράττουν, εφόσον στοιχειοθετούν και 

αξιόDοινες Dράξεις, όDως σωµατικές βλάβες (άρθρα 308 εD. ΠΚ), Dαράνοµη 

βία (άρθρο 330ΠΚ), αDειλή (άρθρο 333ΠΚ). 

Οι Dρακτικές αυτές είναι Dαράνοµες ακόµα και αν λαµβάνουν χώρα 

στην ανοιχτή θάλασσα, όDου κανένα Κράτος δε µDορεί να ασκήσει 

                                                 
5 Ν∆ 53/1974, ΦΕΚ Α΄ 256. 
6 Ν. 2462/1997, ΦΕΚ Α΄ 25.  
7 Ν. 1782/1988, ΦΕΚ Α΄ 116.  
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δικαιοδοσία, µε βάση την αρχή της ενεργητικής DροσωDικότητας (άρθρο 6(1) 

ΠΚ) και την αρχή του κράτους σηµαίας (άρθρο 5(2) ΠΚ). Αν και το άρθρο 

6(1) ΠΚ κάνει λόγο για αξιόDοινη Dράξη Dου τελέστηκε αDό ηµεδαDό στην 

αλλοδαDή ή σε Dολιτειακά ασύνταχτη χώρα µDορεί, για τους σκοDούς της 

διάταξης, να εξοµοιωθεί η ανοιχτή θάλασσα µε την «Dολιτειακά ασύνταχτη 

χώρα» αφού σκοDός της διάταξης είναι να µη µείνουν ατιµώρητα 

κακουργήµατα ή Dληµµελήµατα Dου τελούνται αDό ηµεδαDούς σε εδάφη 

όDου δε µDορεί να ασκηθεί ελληνική δικαιοδοσία. 

ΕDιDλέον, οι ως άνω συµβάσεις ανθρωDίνων δικαιωµάτων 

εφαρµόζονται εξω-εδαφικά, εDοµένως και στην ανοιχτή θάλασσα, 

εDισύροντας τη διεθνή ευθύνη του Κράτους σε DερίDτωση Dαραβίασής τους. 

Πιο συγκεκριµένα, το ΕυρωDαϊκό ∆ικαστήριο για τα ∆ικαιώµατα του 

ΑνθρώDου έχει αναγνωρίσει εξω-εδαφική δικαιοδοσία ενός Συµβαλλοµένου 

Κράτους όταν µέσω αDοτελεσµατικού ελέγχου εDί συγκεκριµένου εδάφους 

και των κατοίκων του λόγω στρατιωτικής κατοχής ή µέσω της 

συγκατάθεσης, Dρόσκλησης ή ανοχής των αρχών του εν λόγω εδάφους, ασκεί 

το σύνολο ή µέρος των εξουσιών Dου κανονικά ασκούνται αDό αυτές.8 Εφ’ 

όσον το Ε∆∆Α αναγνωρίζει εξω-εδαφική δικαιοδοσία εDί εδαφών άλλων 

Κρατών, τότε a fortiori υDάρχει τέτοια δικαιοδοσία εDί της ανοιχτής 

θάλασσας. Το κρίσιµο κριτήριο δεν είναι αν ένα άτοµο βρίσκεται στο έδαφος 

ενός Κράτους, αλλά αν, αναφορικά µε την κρινόµενη συµDεριφορά, 

βρίσκεται υDό τον αDοτελεσµατικό έλεγχο ή αν εDηρεάζεται αDό εκείνους 

Dου δρουν εκ µέρους του εν λόγω Κράτους.9 ΕDιDλέον, σύµφωνα µε την 

ΕDιτροDή ΑνθρωDίνων ∆ικαιωµάτων ότι «ένα Κράτος Μέρος DρέDει να 

σέβεται και να διασφαλίζει τα δικαιώµατα Dου DροβλέDει το Σύµφωνο σε 

οDοιονδήDοτε βρίσκεται υDό την εξουσία ή τον αDοτελεσµατικό έλεγχο του 

Κράτους Μέρους, ακόµα και αν δεν βρίσκεται στο έδαφος του Κράτους 

                                                 
8 P van Dijk, F van Hoof et al. (eds.), Theory and Practice of the European Convention on 

Human Rights (4th ed. Intersentia, Antwerpen-Oxford 2006) 21; Βλ. ενδεικτικά, Loizidou 

v.Turkey, Judgment of 18 December 1996, para 52; Ocalan v. Turkey, Judgment of 12 

March 2003, para 93. 
9 UNCHR, “Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement 

Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 

Protocol” (2007) 12 European Human Rights Law Review 483, 502.  
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Μέρους».10 Τέλος, η ΕDιτροDή κατά των Βασανιστηρίων είναι της άDοψης 

ότι η φράση ‘εδαφική Dεριοχή Dου υDάγεται στη δικαιοδοσία του’ 

«συµDεριλαµβάνει όλες τις Dεριοχές υDό τον de facto αDοτελεσµατικό 

έλεγχο του Κράτους-Μέρους αDό όDοιες στρατιωτικές ή Dολιτικές αρχές και 

αν αυτός ασκείται».11  

Σύµφωνα µε τα DαραDάνω µDορεί να συναχθεί µε ασφάλεια ότι όταν 

στην ανοιχτή θάλασσα οι λιµενικοί εDιβιβάζονται στις λέµβους Dου 

µεταφέρουν αλλοδαDούς µε σκοDό την Dαράνοµη είσοδο στην Ελλάδα ή τους 

εDιβιβάζουν στα δικά τους σκάφη ο έλεγχος Dου ασκούν εDί των 

συγκεκριµένων DροσώDων είναι τέτοιος ώστε να θεωρείται αρκούντως 

αDοτελεσµατικός και άρα να υDάγονται στη δικαιοδοσία τους και κατά 

συνέDεια να εφαρµόζονται εξω-εδαφικά οι ως άνω συµβάσεις. ΣυνεDώς, οι 

λιµενικές αρχές DρέDει να αDέχουν κατά την οDοιαδήDοτε εDαφή τους µε 

αλλοδαDούς αDό συµDεριφορές Dου µDορούν να χαρακτηρισθούν ως 

βασανιστήρια, αDάνθρωDη ή εξευτελιστική µεταχείριση είτε βρίσκονται σε 

χωρικά ή διεθνή ύδατα. 

ΕDιDλέον, σηµειώνουµε ότι το άρθρο 3 της ΕΣ∆Α συνεDάγεται και τη 

θετική υDοχρέωση διεξαγωγής αDοτελεσµατικής εDίσηµης έρευνας στις 

DεριDτώσεις Dου υDάρχουν βάσιµες καταγγελίες για κακοµεταχείριση αDό 

κρατικά όργανα. Σύµφωνα µε το Ε∆∆Α «οι αρχές θα DρέDει Dάντοτε να 

εDιχειρούν σοβαρά να διαDιστώσουν τι έχει συµβεί και να µη βασίζονται σε 

βιαστικά ή αβάσιµα συµDεράσµατα για να κλείσουν την έρευνα ή να 

βασίσουν τις αDοφάσεις τους».12 

 

 

 

 

                                                 
10 Human Rights Committee, “General Comment No. 31, The Nature of the General Legal 

Obligation Imposed on States Parties to the Covenant” CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 May 

2004, para 10. Βλ. και Communication No 52/1979, Lopez Burgos v. Uruguay, Views of 

the Human Rights Committee of 29 July 1981; Communication No. 56/1979 de Casiarego 

v. Uruguay, Views of the Human Rights Committee of 29 July 1981.  
11 Committee against Torture, “Conclusions and Recommendations of the Committee 

against Torture: United States of America” CAT/C/USA/CO/2, 25 July 2006, para 15.  
12 Zelilof v. Greece, Judgment of 24 May 2007, para 56. 
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ΙΙΙ. Υ�οχρέωση διάσωσης  

 

Αναφορά DρέDει να γίνει και στην υDοχρέωση διάσωσης, Dου 

υDέχουν οι κρατικές αρχές, ατόµων Dου βρίσκονται σε κίνδυνο ζωής. 

∆εδοµένου ότι κατά την αDόDειρα εισόδου χωρίς νόµιµα έγγραφα 

χρησιµοDοιούνται κυρίως µικρές –και στην Dλειοψηφία τους µη αξιόDλοες- 

λέµβοι,13 Dροκειµένου Dιθανότατα να αDοφευχθεί ο εντοDισµός τους αDό τις 

λιµενικές αρχές, αρκετές φορές τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των αλλοδαDών 

ενεργοDοιώντας την υDοχρέωση διάσωσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 98(1) της 

Σύµβασης για το ∆ίκαιο της Θάλασσας:14 «Κάθε Κράτος DρέDει να αDαιτεί 

αDό τον Dλοίαρχο οDοιουδήDοτε Dλοίου Dου φέρει τη σηµαία του, εφόσον 

µDορεί να Dράξει αυτό χωρίς να εκθέσει σε σοβαρό κίνδυνο το Dλοίο, το 

Dλήρωµα ή τους εDιβάτες (α) να Dαρέχει βοήθεια σε οDοιοδήDοτε DρόσωDο 

Dου είναι στη θάλασσα και κινδυνεύει να Dνιγεί…». Σύµφωνα µε τη 

Σύµβαση για την Ασφάλεια της ΑνθρώDινης Ζωής στη Θάλασσα:15 «Κάθε 

συµβαλλόµενη κυβέρνηση αναλαµβάνει την υDοχρέωση να εξασφαλίσει ότι 

έχουν ληφθεί τα αναγκαία µέτρα για εDικοινωνία ανάγκης και συντονισµό 

στην Dεριοχή ευθύνης της και για τη διάσωση κινδυνευόντων DροσώDων 

στην Dέριξ των ακτών της θάλασσα….»,16 ενώ η Σύµβαση για τη Ναυτική 

Έρευνα και ∆ιάσωση17 DροβλέDει ότι «Τα µέρη θα εξασφαλίσουν την Dαροχή 

βοήθειας σε κάθε άτοµο Dου βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα. Αυτό θα το 

Dράττουν ανεξάρτητα της εθνικότητας ή της κατάστασης του ατόµου αυτού 

ή των Dεριστάσεων στις οDοίες το άτοµο αυτό βρέθηκε.»18 Η υDοχρέωση 

διάσωσης βρίσκει Dεδίο εφαρµογής σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες –αDό την 

αιγιαλίτιδα ζώνη- µέχρι και την ανοιχτή θάλασσα.19 ΕDιDλέον, η 

υDοχρέωση διάσωσης δεν υφίσταται µόνο όταν ένα σκάφος εκDέµDει σήµα 

                                                 
13 Commission of the European Communities, “Study on the International Law 

Instruments in relation to Illegal Immigration by Sea” SEC(2007)691, 7.   
14 Ν. 2321/1995 ΦΕΚ Α΄ 136.  
15 N. 1045/1980 ΦΕΚ Α΄ 95 όDως τροDοDοιήθηκε µε το Π∆ 199/2005 ΦΕΚ Α΄ 239 και Π∆ 

137/2007 ΦΕΚ Α΄ 174.  
16 Κεφ. 5, Καν. 7(1).  
17 Ν. 1844/1989 ΦΕΚ Α΄ 100 όDως τροDοDοιηθήκε µε το Π∆ 210/2000 ΦΕΚ Α΄ 181.  
18 Κεφ. 2, 2.1.10. 
19 S. N. Nandan and S. Rosenne, United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982: 

A Commentary, Vol III (Martinus Nijhoff Publishers, The Hague 1995) 177.  
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κινδύνου αλλά καλύDτει και τις DεριDτώσεις εκείνες Dου σκάφη ‘συναντούν’ 

τυχαία λέµβους ή άτοµα στη θάλασσα Dου βρίσκονται σε κίνδυνο ζωής.20  

∆εδοµένων των θαλασσίων µέσων µε τα οDοία ταξιδεύουν οι 

αλλοδαDοί είναι Dροφανές ότι σDάνια θα είναι σε θέση να εκDέµψουν σήµα 

κινδύνου. Βάσει των ανωτέρω, οι ελληνικές λιµενικές αρχές έχουν την 

υDοχρέωση να διασώζουν άτοµα Dου βρίσκονται σε κίνδυνο ζωής 

ανεξαρτήτως της θαλάσσιας ζώνης στην οDοία αυτά βρίσκονται. Η 

υDοχρέωση διάσωσης υφίσταται ακόµη και στην DερίDτωση Dου οι ίδιοι οι 

αλλοδαDοί έχουν Dροκαλέσει τον κίνδυνο ζωής είτε Dηδώντας στη θάλασσα 

είτε Dροκαλώντας βλάβη στις λέµβους Dου χρησιµοDοιούν, σύµφωνα µε 

καταγγελίες των ελληνικών λιµενικών αρχών, Dροκειµένου να τύχουν της 

βοήθειας των. ΕDίσης, τέτοιου είδους Dρακτικές αDό Dλευράς αλλοδαDών δε 

δύνανται και δεν DρέDει να χρησιµοDοιηθούν ως ενδεχόµενη δικαιολογία 

για µείωση ή ‘χαλάρωση’ των εDιχειρήσεων διάσωσης.21 

Είναι Dροφανές ότι η υDοχρέωση διάσωσης συνεDάγεται την 

υDοχρέωση Dαράλειψης Dράξεων, αDό τη µεριά των κρατικών οργάνων, Dου 

µDορούν να οδηγήσουν στη δηµιουργία καταστάσεων Dου εDιβάλλουν 

διάσωση, δηλαδή στην Dρόκληση κινδύνου ζωής. Σύµφωνα µε καταγγελίες, 

έχουν Dαρατηρηθεί Dρακτικές Dου συνίστανται στην σκόDιµη Dρόκληση 

ζηµίας στις λέµβους Dου χρησιµοDοιούν οι αλλοδαDοί καθώς και σε 

εDικίνδυνους χειρισµούς (όDως Dρόκληση κυµάτων) αDό τις λιµενικές αρχές 

στην DροσDάθειά τους να τους αDωθήσουν και να τους αναγκάσουν να 

εDιστρέψουν στις τουρκικές ακτές. Οι Dρακτικές αυτές, στο βαθµό Dου 

αληθεύουν, δε συνάδουν µε την υDοχρέωση διάσωσης. Αντιθέτως, 

εγκυµονούν τόσο µεγάλους κινδύνους για τη ζωή των αλλοδαDών Dου 

τίθεται εν αµφιβολία η συµβατότητα των Dρακτικών αυτών µε τις 

υDοχρεώσεις Dου αDορρέουν για τα κρατικά όργανα αDό το κατοχυρωµένο, 

στο Σύνταγµα και διεθνή κείµενα, δικαίωµα στη ζωή (άρθρο 5(2) Σ, άρθρο 2 

ΕΣ∆Α, άρθρο 6(1) ∆ΣΑΠ∆). ΕDιDλέον, δηµιουργούν και Dοινική ευθύνη των 

                                                 
20 M Pallis, “Obligations of States towards Asylum Seekers at Sea: Interactions and 

Conflicts between Legal Regimes” (2002) 14 International Journal of Refugee Law 329, 

338.  
21 Βλ. και R. P. Schaffer, “The Singular Plight of Sea-Born Refugees” (1978-1980) 8 

Australian Yearbook of International Law 213, 221.  
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λιµενικών οργάνων εφόσον στοιχειοθετούν και αξιόDοινες Dράξεις, όDως 

ανθρωDοκτονία µε Dρόθεση ή αDό αµέλεια (άρθρα 299 ή 302ΠΚ), έκθεση 

(άρθρο 306), Dαράλειψη λύτρωσης αDό κίνδυνο ζωής (άρθρο 307).  

To Ε∆∆Α έχει εDισηµάνει τη θετική υDοχρέωση Dου αDορρέει αDό το 

άρθρο 2 σηµειώνοντας ότι «όχι µόνο αDαγορεύει την εσκεµµένη και 

Dαράνοµη στέρηση της ζωής αDό τα κρατικά όργανα, αλλά και εDιβάλλει στα 

Κράτη να λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα, στο Dλαίσιο της εσωτερικής 

εννόµου τάξεως, για τη διασφάλιση της ζωής των ατόµων Dου βρίσκονται στη 

δικαιοδοσία τους».22 Ως εκ τούτου οι λιµενικές αρχές DρέDει να είναι 

εξαιρετικά Dροσεκτικές στις µεθόδους Dου µετέρχονται, ώστε να 

ελαχιστοDοιείται ο κίνδυνος για τη ζωή των εµDλεκοµένων ατόµων.23 

Εξάλλου σύµφωνα µε το Ε∆∆Α, ακόµα και όταν δεν έχει εDέλθει θάνατος 

«δεν αDοκλείεται κατ’ αρχήν η εξέταση του άρθρου 2 το κείµενο του οDοίου, 

αν διαβαστεί στο σύνολό του, δείχνει ότι καλύDτει όχι µόνο τη σκόDιµη 

θανάτωση αλλά και καταστάσεις όDου εDιτρέDεται η χρήση βίας Dου µDορεί 

να οδηγήσει στη στέρηση ζωής, ως µη εDιθυµητό αDοτέλεσµα.»24 Το 

∆ικαστήριο Dρόσθεσε ότι «ο βαθµός και το είδος βίας Dου χρησιµοDοιήθηκε 

και η Dρόθεση ή ο σκοDός για τη χρήση βίας, µεταξύ άλλων Dαραγόντων, 

µDορεί να είναι σχετικοί για να εκτιµηθεί αν σε µία DερίDτωση οι κρατικές 

ενέργειες είναι τέτοιες ώστε να υDαχθούν στο Dεδίο εφαρµογής του άρθρου 

2 λαµβάνοντας υDόψη το αντικείµενο και το σκοDό του».25 Για αυτό το λόγο 

οι όDοιες αDωθήσεις DραγµατοDοιούνται αDό τις λιµενικές αρχές στην 

DροσDάθειά τους να εµDοδίσουν τους αλλοδαDούς να εισέλθουν στην 

ελληνική εDικράτεια DρέDει να γίνονται Dάντοτε µε γνώµονα την ασφάλεια 

αυτών Dου αDωθούνται και το σεβασµό στην ανθρώDινη ζωή και 

ακεραιότητα. 

 

 

 

                                                 
22 Kilic v. Turkey, Judgment of 28 March 2000, para 62. 
23 Βλ. και Makaratzis v. Greece, Judgment of 20 December 2004, para 60. 
24 Makaratzis v. Greece, Judgment of 20 December 2004, para 49.  
25 ibid para 51.  
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IV. Υ�οχρέωση µη-ε�ανα�ροώθησης  

 

Κατά τις εDιχειρήσεις αDώθησης Dου DραγµατοDοιούν οι ελληνικές 

λιµενικές αρχές, δεν είναι δυνατό να γίνει κάDοιος διαχωρισµός µεταξύ των 

αλλοδαDών Dου εDιχειρούν να εισέλθουν στην Ελλάδα και κατ’ εDέκταση 

στην ΕΕ για οικονοµικούς λόγους και εκείνων Dου εDιζητούν διεθνή 

Dροστασία. Λόγω των µικτών κυµάτων οι τελευταίοι εξοµοιώνονται µε τους 

Dρώτους κατά την DροσDάθεια φύλαξης των συνόρων. Και αν στην 

DερίDτωση των οικονοµικών µεταναστών οι αDωθήσεις είναι νόµιµες, υDό 

την DροϋDόθεση ότι DραγµατοDοιούνται µε ασφάλεια, στην DερίDτωση των 

εDιζητούντων διεθνή Dροστασία, τίθεται σε αµφιβολία η νοµιµότητά τους 

καθώς δε συνάδουν µε την αDαγόρευση της εDαναDροώθησης. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 33 της Σύµβασης για το Καθεστώς των 

Προσφύγων,26 «καµία συµβαλλόµενη χώρα δεν θα αDελαύνει ή θα 

εDαναDροωθεί, κατά οDοιονδήDοτε τρόDο, Dρόσφυγες στα σύνορα εδαφών 

όDου η ζωή ή η ελευθερία αυτών αDειλούνται για λόγους φυλής, θρησκείας, 

εθνικότητας, κοινωνικής τάξεως ή Dολιτικών DεDοιθήσεων». Το εν λόγω 

άρθρο κατοχυρώνει την αρχή της µη-εDαναDρόωθησης (principle of non-

refoulement), η οDοία συνιστά την DεµDτουσία της Dροστασίας των 

Dροσφύγων. Σηµειωτέον δε, ότι η αρχή της µη-εDαναDροώθησης 

κατοχυρώνεται και στο άρθρο 21 της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου 

της 29ης ΑDριλίου 2004 για τη θέσDιση ελάχιστων αDαιτήσεων για την 

αναγνώριση και το καθεστώς των υDηκόων τρίτων χωρών ή των αDάτριδων 

ως Dροσφύγων ή ως DροσώDων Dου χρήζουν διεθνούς Dροστασίας για άλλους 

λόγους.27 

∆εδοµένου ότι η αναγνώριση του Dροσφυγικού καθεστώτος έχει 

δηλωτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα,28 το δικαίωµα µη-εDαναDροώθησης 

εφαρµόζεται εξίσου σε Dρόσφυγες, Dου εDιζητούν να εισέλθουν σε κάDοια 

                                                 
26 Ν∆ 3989/1959 ΦΕΚ Α΄ 201.  
27 Το σχέδιο Π∆ Dου θα ενσωµατώσει την ως άνω οδηγία διακινείται Dρος υDογραφή αDό 

τους συναρµόδιους ΥDουργούς 
28 Guy Goodwin-Gill and J McAdam, The Refugee in International Law (3rd ed. OUP, 

Oxford 2007) 244.  
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χώρα και σε αυτούς Dου έχουν ήδη εισέλθει.29 Το δικαίωµα µη 

εDαναDροώθησης ενεργοDοιείται αDό τη στιγµή Dου οι Dρόσφυγες 

εγκαταλείDουν τη χώρα Dροέλευσης.30 Η αDαγόρευση της εDαναDροώθησης 

σε κίνδυνο δίωξης εφαρµόζεται αναφορικά µε οDοιαδήDοτε µορφή 

εDιβαλλόµενης µετακίνησης, συµDεριλαµβανοµένης της αDέλασης, έκδοσης, 

άτυDης µεταφοράς και µη-εισδοχής στα σύνορα.31 Αυτό DροκύDτει αDό τη 

διατύDωση του άρθρου 33(1) Dου κάνει λόγο για αDέλαση ή εDαναDροώθηση 

‘καθ’ οιονδήDοτε τρόDο’. ΕDιDλέον, ο όρος ‘σύνορα εδαφών’ σηµαίνει ότι 

αDαγορεύεται η εDιστροφή σε οDοιοδήDοτε έδαφος υDάρχει σοβαρός 

κίνδυνος για τον εDιζητούντα διεθνή Dροστασία ανεξαρτήτως αDό το αν το 

συγκεκριµένο έδαφος είναι η χώρα Dροέλευσης του.32  

Η αρχή της µη-εDανοDροώθησης δεν υDόκειται σε εδαφικούς 

Dεριορισµούς, αλλά ισχύει οDουδήDοτε το Κράτος ασκεί δικαιοδοσία33 έστω 

και de facto34 και εφαρµόζεται ανεξαρτήτως αDό τον τρόDο και τον τόDο Dου 

δρουν τα κρατικά όργανα µε την εDίσηµη ιδιότητά τους.35 Αυτό 

συµDεριλαµβάνει και τα διεθνή ύδατα υDό την DροϋDόθεση ότι οι ενέργειες 

των κρατικών οργάνων φτάνουν στο σηµείο να συνιστούν αDοτελεσµατική 

άσκηση ελέγχου. Είναι λογικό να συµDεράνουµε ότι κάθε ενέργεια Dου έχει 

ως αDοτέλεσµα την εDιστροφή ή αDώθηση εDιζητούντων διεθνή Dροστασία 

θα Dληροί τις ως άνω DροϋDοθέσεις.36 Η καθιερωµένη Dρακτική των Κρατών 

                                                 
29 A Helton, “The United States Government Program of Intercepting and Forcibly 

Returning Haitian Boat People to Haiti: Policy Implications and Prospects” (1992-1993) 

10 NY Law School Journal for Human Rights 325, 338.  
30 R Newmark, “Non-Refoulement Run Afoul: The Questionable Legality of 

Extraterritorial Repatriation Programs” (1993) 71 Washington University Law Quarterly 

833, 840.  
31 UNCHR, op. cit. (fn 10) 485.  
32 E Lauterpacht and D Bethlehem, “The Scope and Content of the Principle of Non-

Refoulement: Opinion” in E Feller at al. (eds) Refugee Protection in International Law: 

UNHCR’s Global Consultations on International Protection (CUP, Cambridge 2003) 87, 

122. 
33 UNCHR, op. cit. (fn 10) 487; Lauterpacht, op. cit. (fn 32) 110. 
34 B Miltner, “Irregular Maritime Migrattion: Refugee Protection Issues in Rescue and 

Interception” (2006) 30 Fordham International Law Journal 75, 94.  
35 Helton, op. cit. (fn 29) 339; R Barne, “Refugee Law at Sea” (2004) 53 International & 

Comparative Law Quarterly 47, 68. 
36 European Council on Refugees and Exiles, Defending Refugees’ Access to Protection in 

Europe (2007) 21. 
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να αναχαιτίζουν (intercept)37 σκάφη σε µεγάλη αDόσταση αDό το έδαφός 

τους, θα καθιστούσε το διεθνές καθεστώς Dροστασίας Dροσφύγων 

αναDοτελεσµατικό αν τα κρατικά όργανα µDορούσαν να δρουν εκτός 

συνόρων κατά Dαράβαση των υDοχρεώσεων Dου συνεDάγονται οι διεθνείς 

συµβάσεις. Σύµφωνα µε την Εκτελεστική ΕDιτροDή της ΎDατης Αρµοστείας 

για τους Πρόσφυγες «µέτρα αναχαίτισης δεν DρέDει να έχουν ως συνέDεια 

τη µη Dρόσβαση σε διεθνή Dροστασία ή την εDιστροφή τους, άµεσα ή έµµεσα, 

σε σύνορα εδαφών όDου υDάρχει κίνδυνος δίωξης».38 

Αν και η αρχή της µη-εDαναDροώθησης δεν είναι ταυτόσηµη µε 

δικαίωµα εισδοχής σε ένα Kράτος, η αρχή της µη αDόρριψης στα σύνορα –

Dου θεωρείται ότι εµDεριέχεται στην αρχή µη-εDαναDροώθησης- 

συνεDάγεται τουλάχιστον Dροσωρινή εισδοχή για να καθοριστεί το καθεστώς 

του ατόµου.39 Σύµφωνα µε τη ∆ια-Αµερικανική ΕDιτροDή για τα ΑνθρώDινα 

∆ικαιώµατα «το διεθνές δίκαιο έχει εξελιχθεί κατά τέτοιο τρόDο ώστε να 

αναγνωρίζει δικαίωµα ακρόασης εDιζητούντων διεθνή Dροστασία µε σκοDό 

τη διαDίστωση της Dλήρωσης των DροϋDοθέσεων του Dροσφυγικού 

καθεστώτος».40 Με αDλά λόγια, αν ένα Κράτος εDιστρέψει σκάφος οDοίο 

εDιβαίνουν εDιζητούντες διεθνή Dροστασία,41 χωρίς να έχει Dριν αDοφασίσει 

αν κάDοιος εµDίDτει στον ορισµό του Dρόσφυγα, Dαραβιάζει την αρχή της 

µη-εDαναDροώθησης, αν όντως εDέβαιναν Dρόσφυγες στο Dλοίο.42 ΑDωθήσεις 

και άλλες µορφές αDόρριψης, Dροτού οι εDιζητούντες διεθνή Dροστασία 

φτάσουν στα σύνορα συνιστούν εDαναDροώθηση. ∆ιαφορετικά η αρχή θα 

συνιστούσε κενό γράµµα αν τα Κράτη µDορούσαν να την Dαρακάµψουν 

                                                 
37 Ο όρος «αναχαίτιση» έχει εDιλεγεί για να αDοδώσει τον όρο “interception” ο οDοίος 

ορίζεται ότι Dεριλαµβάνει όλα τα µέτρα Dου εφαρµόζει ένα Κράτος εκτός του εθνικού του 

εδάφους για να αDοτρέψει, διακόψει ή σταµατήσει τη διέλευση ατόµων χωρίς τα 

αDαραίτητα έγγραφα αDό διεθνή σύνορα δια εδάφους, αέρα ή θάλασσας και την κατεύθυνσή 

τους Dρος τη χώρα Dροορισµού.  
38 Executive Committee, Conclusion on Protection Safeguards in Interception Measures, 

No 97 (LIV) 2003.  
39 Goodwin-Gill, op. cit. (fn 28) 215. Βλ. και Executive Committee, Conclusion No 99 (LV), 

2004.  
40 Ιnter-American Commission on Human Rights, The Haitian Centre for Human Rights 

et al. v. The United States of America, Report No 51/96, Decision of 13 March 1997, para 

155.  
41 Προκρίνεται η χρήση του όρου αυτού έναντι του «αιτών άσυλο» Dρος αDόδοση του όρου 

«asylum seeker» καθώς τα εν λόγω άτοµα δεν έχουν Dροβεί ακόµα σε αίτηση ασύλου.  
42 Pallis op. cit. (fn 19) 347.  
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εµDοδίζοντας τους Dρόσφυγες να φτάσουν.43 Χωρίς καθορισµό του 

καθεστώτος των εµDλεκοµένων ατόµων είναι αδύνατο να εDιβεβαιωθεί ότι το 

Κράτος αDλώς αDοτρέDει Dαραβιάσεις της εθνικής µεταναστευτικής 

νοµοθεσίας –το οDοίο συνιστά κυριαρχικό δικαίωµά του44- και ότι δεν 

Dαραβιάζει την αρχή της µη-εDαναDρόωθησης.45.  

ΕDίσης, η υDοχρέωση µη-εDαναDροώθησης συνιστά υDοχρέωση 

αDοτελέσµατος και συµDεριφοράς έτσι ώστε να µην υDάρχει διακοDή στον 

αιτιώδη σύνδεσµο όταν ένα Κράτος δεν διασφαλίζει ότι οι εDιζητούντες 

διεθνή Dροστασία Dου θα βρεθούν σε άλλο Κράτος θα Dροστατευτούν αDό 

εDαναDροώθηση.46 Η αDώθηση στην ανοιχτή θάλασσα συνιστά de facto 

εDαναDροώθηση στην DερίDτωση Dου οι εDιζητούντες διεθνή Dροστασία 

αναγκάζονται να εDιστρέψουν στη χώρα Dροέλευσης. Στην DερίDτωση δε 

Dου οι εDιζητούντες διεθνή Dροστασία αναγκάζονται να καταφύγουν σε 

κάDοια τρίτη χώρα η οDοία θα τους στείλει Dίσω στη χώρα Dροέλευσης, 

τίθεται ζήτηµα αλυσιδωτής εDαναDρόωθησης.47  

Όταν ένα Κράτος αναχαιτίζει ένα σκάφος είναι Dρωτίστως υDεύθυνο 

για την Dαροχή Dροστασίας, συµDεριλαµβανοµένου ενός αρχικού ‘screening’ 

των εµDλεκοµένων ατόµων, ώστε να διασφαλίσει ότι αυτοί Dου χρήζουν 

διεθνούς Dροστασίας δε θα εDιστραφούν σε κίνδυνο κατά Dαράβαση των 

υDοχρεώσεων µη-εDαναDροώθησης.48 Τα Κράτη-Μέλη DρέDει να 

                                                 
43 Helton, op. cit. (fn 29) 341.  
44 ΠρέDει να σηµειώσουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 19 (2) (ζ) της Σύµβασης για το ∆ίκαιο 

της Θάλασσας «ένα Dλοίο δε θα βρίσκεται σε αβλαβή διέλευση όταν στην αιγιαλίτιδα ζώνη 

Dροβαίνει σε φόρτωση ή εκφόρτωση […] ατόµων κατά Dαράβαση της τελωνειακής, 

φορολογικής, µεταναστευτικής ή υγειονοµικής νοµοθεσίας του Dαράκτιου Κράτους.» 

ΕDιDλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 25 της ως άνω Σύµβασης το Dαράκτιο Κράτος µDορεί να 

λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε να αDοτρέψει κάθε διέλευση Dου δεν είναι αβλαβής. Το 

γεγονός ότι ένα Dλοίο µDορεί να µεταφέρει εDιζητούντες διεθνή Dροστασία Dου σκοDεύουν 

να ζητήσουν την Dροστασία του Dαράκτιου Κράτους δε σηµαίνει ότι το Dλοίο βρίσκεται σε 

αβλαβή διέλευση. Το διεθνές δίκαιο εDιτρέDει στα Κράτη να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα 

µέτρα στην αιγιαλίτιδα ζώνη τους για να αDοτρέDουν την είσοδο σε λιµάνι ενός Dλοίου Dου 

µεταφέρει Dαρανόµως εισερχόµενα άτοµα και να ζητούν αDό το Dλοίο την αDοχώρηση του 

αDό την αιγιαλίτιδα ζώνη.  
45 P Mathew, “Legal Issues Concerning Interception” (2002-2003) 17 Georgetown 

Immigration Law Journal 221, 231.  
46 ibid 229.  
47 Pallis op. cit. (fn 19) 349.  
48 Miltner, op. cit. (fn 34) 117; Executive Committee of the High Commissioner’s 

Programme, Interception of Asylum-Seekers and Refugees: The International Framework 
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διασφαλίσουν ότι τα άτοµα Dου εDιζητούν διεθνή Dροστασία έχουν 

Dρόσβαση σε δίκαιες και αDοτελεσµατικές διαδικασίες ασύλου. Η 

συµµόρφωση µε τη µη-εDαναDροώθηση διασφαλίζεται µόνο αν οι 

DροϋDοθέσεις εφαρµογής της, δηλαδή το αν συντρέχουν οι όροι για την 

αναγνώριση του καθεστώτος Dρόσφυγα υDό το άρθρο 1Α(2), εξεταστούν 

κατάλληλα.49  

 

V. Πρωτόκολλο Ε�ανεισδοχής 

 

Σχετικό µε το ως άνω ζήτηµα είναι και το Πρωτόκολλο ΕDανεισδοχής 

Dου έχει συναφθεί µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (Ν. 3030/2002, ΦΕΚ Α’ 

163). Η ΕΕ∆Α έχει ήδη τοDοθετηθεί τονίζοντας την έλλειψη αναφοράς στις 

διεθνείς υDοχρεώσεις των συµβαλλόµενων Κρατών Dου αDορρέουν αDό τη 

Σύµβαση για το Kαθεστώς των Pροσφύγων. Η ΕΕ∆Α υDενθυµίζει ότι 

αDαιτείται ρητή δέσµευση αDό τα Μέρη ότι: α) το Dεδίο εφαρµογής του 

Πρωτοκόλλου δεν Dεριλαµβάνει όσους ζητούν άσυλο, και β) για όσο 

διάστηµα η αίτησή τους εκκρεµεί δεν είναι δυνατή η εDαναDροώθηση.50 Η 

συµφωνία εDανεισδοχής συνιστά σηµαντικό εµDόδιο στην αDοτελεσµατική 

Dροστασία των Dροσφύγων. Σύµφωνα µε την ΎDατη Αρµοστεία για τους 

Πρόσφυγες, αDό τις αρχές του 2007 η Τουρκία δέχεται ένα συνεχώς 

αυξανόµενο αριθµό Ιρακινών εDιζητούντων διεθνή Dροστασία 

Dροερχόµενων αDό την Ελλάδα Dου αντιµετωDίζουν τον κίνδυνο άµεσης 

αDέλασης στο Ιράκ.51  

 

VΙ. Συµ�εράσµατα-Προτάσεις 

 

Η ΎDατη Αρµοστεία για τους Πρόσφυγες έχει εDανειληµµένως 

τονίσει ότι οι εDιζητούντες διεθνή Dροστασία δε χάνουν τα δικαιώµατά τους, 

                                                                                                                                            

and Recommendations for a Comprehensive Approach EC/50SC/CRP. 17, 9 June 2000, 17-

19.  
49 A Edwards, “Tampering with Refugee Protection: The Case of Australia” (2003) 15 

International Journal of Refugee Law 192, 193.  
50 ΕΕ∆Α, Έκθεση 2002, σελ. 91 εD. 
51 European Council for Refugees and Exiles, op. cit. (fn 36) 45.  
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ούτε εDειδή είναι µέρος µικτών κυµάτων, ούτε εDειδή καταφεύγουν σε 

λαθρέµDορους για να φύγουν αDό τη χώρα Dροέλευσης.52 ΕDίσης έχει 

εκφράσει τον Dροβληµατισµό της για την αυξανόµενη µη συµβατότητα των 

διαδικασιών και κανονισµών εισόδου στην ΕΕ µε το Dλαίσιο Dροστασίας 

Dροσφύγων. Προς εDίρρωση του Dροβληµατισµού αυτού, αναφέρουµε ότι 

στον κανονισµό ίδρυσης του FRONTEX δεν γίνεται καµία αναφορά στις 

διεθνείς υDοχρεώσεις των Κρατών-Μελών Dου αDορρέουν αDό τη Σύµβαση 

για το Καθεστώς των Προσφύγων, κατά το DρότυDο του Πρωτόκολλου των 

Ηνωµένων Εθνών κατά του ΛαθρεµDορίου Μεταναστών δια Ξηράς, 

Θαλάσσης και Αέρα53 και του Πρωτοκόλλου των Ηνωµένων Εθνών για την 

ΑDοτροDή, Καταστολή και Τιµωρία της ΕµDορίας ΑνθρώDων, κυρίως 

Γυναικών και Παιδιών54, τα οDοία, σηµειωτέον, η Ελλάδα ακόµα δεν έχει 

εDικυρώσει. Η αDουσία ρητής αναγνώρισης, αDό την Dλευρά της ΕΕ της 

υDοχρέωσης µη-εDαναDροώθησης των εDιζητούντων διεθνή Dροστασία 

διαφαίνεται και αDό το Dροοίµιο του Κανονισµού όDου αναφέρεται 

ενδεικτικά ότι: «η ίδρυση του Οργανισµού, ώστε να συνδράµει τα Κράτη 

Μέλη στην εφαρµογή των εDιχειρησιακών Dτυχών της διαχείρισης των 

εξωτερικών συνόρων, συµDεριλαµβανοµένης της εDιστροφής των υDηκόων 

τρίτων κρατών Dου βρίσκονται Dαράνοµα55 στα Κράτη Μέλη, συνιστά 

σηµαντικό βήµα». 

 Η ΕΕ∆Α αντιλαµβάνεται την DολυDλοκότητα του ζητήµατος τόσο σε 

εθνικό όσο και σε ευρωDαϊκό εDίDεδο. Αυτό όµως δεν αDαλλάσσει κανέναν 

αDό την υDοχρέωση σεβασµού της αξίας, της ζωής και της ακεραιότητας 

κάθε ανθρώDου και δεν δικαιολογεί κανενός είδους αDάνθρωDη ή 

εξευτελιστική µεταχείριση. Γι’ αυτό η ΕΕ∆Α εκφράζει τη ζωηρή ανησυχία 

                                                 
52 UNCHR, Response to the European Commission’s Green Paper on the Future Common 

European Asylum System (September 2007) 46.  
53 Άρθρο 19 του Πρωτοκόλλου. 
54 Άρθρο 14 του Πρωτοκόλλου. 
55 Σηµειώνουµε, εDίσης, ότι σύµφωνα µε το άρθρο 33(1) της Σύµβασης για το Καθεστώς των 

Προσφύγων: «Οι Συµβαλλόµενες Χώρες δεν θα εDιβάλλουν Dοινικές κυρώσεις σε Dρόσφυγες 

λόγω Dαράνοµης εισόδου ή διαµονής, εάν αυτοί Dροέρχονται αD’ ευθείας αDό χώρα όDου η 

ζωή ή η ελευθερία αυτών αDειλείτο, κατά την έννοια του άρθρου 1, εισέρχονται ή 

βρίσκονται ήδη στο έδαφός τους χωρίς άδεια, υDό την εDιφύλαξη ότι αφ’ ενός θα 

Dαρουσιασθούν αµέσως στις αρχές και αφ’ ετέρου θα δώσουν εDαρκείς εξηγήσεις για την 

Dαράνοµη είσοδο ή διαµονή τους.  
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της για τις ως άνω καταγγελίες Dερί κακοµεταχείρισης των αλλοδαDών και 

για τις Dρακτικές αDωθήσεων Dου µετέρχονται οι ελληνικές λιµενικές 

αρχές και υDογραµµίζει τα ακόλουθα:  

1) Η οµαδική ή και µαζική Dρόσβαση στο ελληνικό και κατ’ εDέκταση 

στο κοινοτικό έδαφος, µέσω των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων της 

χώρας µας, την οDοία εDιδιώκουν Dολίτες τρίτων χωρών µε την ιδιότητα 

είτε του οικονοµικού µετανάστη είτε του εDιζητούντος διεθνή Dροστασία 

χωρίς νόµιµα έγγραφα εισόδου και διαµονής, είναι ένα φαινόµενο Dου 

συστηµατικά λαµβάνει χώρα, κατά Dεριοδικά διαστήµατα, στα τελευταία 

χρόνια. Κύρια αντιµετώDιση του φαινοµένου αυτού δεν µDορεί να είναι 

η δραστηριότητα την οDοία ασκούν οι ελληνικές λιµενικές αρχές, Dου 

αDοσκοDεί στην DαρεµDόδιση της Dρόσβασης των ατόµων αυτών στο 

εθνικό έδαφος, ή και στη σύλληψή τους αν και εφόσον οι εν λόγω 

Dολίτες εισέλθουν στο ελληνικό θαλάσσιο έδαφος. Πρωτογενή 

αντιµετώDιση του φαινοµένου αυτού οφείλει να αDοτελέσει η ευαισθησία 

Dου DρέDει να δείξει η ελληνική Πολιτεία, σε συνεργασία µε τα λοιDά 

κράτη µέλη της ΕυρωDαϊκής Ένωσης και µε τα αρµόδια κοινοτικά 

όργανα, ώστε να εξαλειφθούν οι δοµικές αιτίες Dου Dροκαλούν το 

φαινόµενο: οι συνθήκες οικονοµικής και κοινωνικής εξαθλίωσης, Dου 

εDικρατούν στις χώρες Dροέλευσης των Dολιτών αυτών. Προς το σκοDό 

αυτό, θεωρούµε αναγκαίο να ευαισθητοDοιηθεί το ελληνικό ΥDουργείο 

Εξωτερικών και να δραστηριοDοιηθεί, µέσω των υDηρεσιών του Dου είναι 

ειδικευµένες στη διεθνή συνεργασία για την ανάDτυξη και σε 

συνεργασία µε οµοειδείς δηµόσιους φορείς άλλων κρατών µελών (και 

ιδίως του ευρωDαϊκού Νότου), µε σκοDό να ενισχύονται κατ’ αDόλυτη 

Dροτεραιότητα δράσεις οι οDοίες θα DραγµατοDοιούνται στις χώρες 

Dροέλευσης για να συµβάλλουν στη βελτίωση του εDιDέδου ζωής και 

καθηµερινής διαβίωσης του εγχώριου Dληθυσµού και να αρχίσουν, έτσι, 

να µεταβάλλονται οι συνθήκες Dου σήµερα Dροκαλούν την µαζική 

αDοδηµία του. 

2) Οι ελληνικές λιµενικές αρχές, οι οDοίες καλούνται να εDιτελέσουν το 

καθήκον της φύλαξης των θαλασσίων συνόρων µας, οφείλουν να 
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µεταχειρίζονται τα DρόσωDα Dου εDιχειρούν να εισέλθουν στο εθνικό 

έδαφος χωρίς νόµιµα έγγραφα µε το δέοντα σεβασµό Dρος την ανθρώDινη 

αξία τους και να αDέχουν αDό κάθε ατοµική ή συλλογική συµDεριφορά 

Dου ενδέχεται να συνιστά βασανιστήριο, αDάνθρωDη ή εξευτελιστική 

µεταχείριση. 

3) Προς την εDίτευξη του σκοDού αυτού κρίνεται αDαραίτητη η 

εκDαίδευση και βαθιά διαDαιδαγώγηση του DροσωDικού των λιµενικών 

αρχών σε ζητήµατα Dροστασίας και σεβασµού ανθρωDίνων δικαιωµάτων. 

4) Η ΕΕ∆Α υDενθυµίζει ότι η ελληνική Dολιτεία υDέχει την υDοχρέωση, 

σε DερίDτωση καταγγελιών για ανάρµοστη συµDεριφορά των λιµενικών 

αρχών, να Dροβαίνει σε άµεση, ενδελεχή και αDοτελεσµατική διερεύνησή 

τους και να εDιβάλλει Dειθαρχικές και Dοινικές κυρώσεις στο βαθµό Dου 

εντοDίζονται ευθύνες κρατικών λειτουργών. 

5) Οι ελληνικές λιµενικές αρχές οφείλουν να συµµορφώνονται µε την 

υDοχρέωση διάσωσης DροσώDων Dου βρίσκονται σε κίνδυνο ζωής σε 

οDοιαδήDοτε θαλάσσια ζώνη και αν εντοDίζονται και ανεξαρτήτως του 

τρόDου Dρόκλησης κινδύνου ζωής και να αDέχουν αDό όDοιες Dρακτικές 

δύνανται να οδηγήσουν σε Dρόκληση κινδύνου ζωής.  

6) Η ελληνική Dολιτεία οφείλει να συµµορφώνεται Dλήρως µε την 

υDοχρέωση µη-εDαναDροώθησης DροσώDων Dου εDιζητούν διεθνή 

Dροστασία.  

7) Για την αDοτελεσµατικότερη συµµόρφωση µε την υDοχρέωση µη-

εDαναDροώθησης η ελληνική Dολιτεία θα DρέDει σε συνεργασία µε τους 

ευρωDαίους εταίρους αλλά και την ΎDατη Αρµοστεία για τους 

Πρόσφυγες να αναDτύξει και να εφαρµόσει µέτρα και modus operandi 

για τη φύλαξη των συνόρων Dου θα διασφαλίζουν τη µη εξοµοίωση και 

κατ’ εDέκταση τη διαφορετική µεταχείριση οικονοµικών µεταναστών και 

ατόµων Dου χρήζουν διεθνούς Dροστασίας σύµφωνα µε τις διεθνείς τους 

υDοχρεώσεις.  

8) Η ελληνική Dολιτεία οφείλει να λαµβάνει αDοτελεσµατικά µέτρα, 

Dεριλαµβανοµένης της δίωξης και αυστηρής τιµωρίας, κατά των 

διακινητών (εµDόρων) ανθρώDων.  


