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Τo καθεστώς �ροστασίας κοινωνικών δικαιωµάτων των 

�ροσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα: σχετικά 

ζητήµατα και �ροτάσεις∗∗∗∗ 

 

 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

 

Ο τρέχων συνολικός >ληθυσµός αναγνωρισµένων >ροσφύγων 

(σύµφωνα µε τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το Καθεστώς των 

Προσφύγων)1 στην Ελλάδα υ>ολογίζεται 6.500. Η Ελλάδα δέχεται τους 

µικρότερους αριθµούς αιτήσεων αναγνώρισης >ροσφυγικής ιδιότητας 

(ασύλου) στην Ευρω>αϊκή ΄Ενωση (ΕΕ).2 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.3 Παρά τους µικρούς σχετικά αριθµούς, οι συνθήκες 

διαβίωσης των αιτούντων άσυλο και των >ροσφύγων στην Ελλάδα έχουν 

χαρακτηριστεί «σκληρές» α>ό την ΄Υ>ατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών 

για τους Πρόσφυγες (ΥΑΗΕΠ). Η ΥΑΗΕΠ έχει τονίσει την ύ>αρξη 

«δισταγµού» εκ µέρους των ελληνικών Αρχών να λάβουν α>αραίτητα µέτρα 

για τη βελτίωση, µεταξύ άλλων, των συνθηκών υ>οδοχής των >ροσφύγων 

                                                 

∗ Εισηγητές: Ισµήνη Σακελλαρο>ούλου, Προεδρεύουσα του Γ’ Τµήµατος της ΕΕ∆Α, Νίκος 

Σιταρό>ουλος, ∆Ν, LLM, Ε>ιστηµονικός Συνεργάτης της ΕΕ∆Α. 
1 Κυρώθηκε α>ό την Ελλάδα µε το Ν∆ 3989/1959 (ΦΕΚ Α’ 201), και τρο>ο>οιήθηκε µε το 

σχετικό Πρωτόκολλο της Ν. Υόρκης του 1967 >ου κυρώθηκε ε>ίσης α>ό την Ελλάδα µε τον 

ΑΝ 389/1968 (ΦΕΚ Α’ 125). 
2 Βλ. UNHCR, Asylum Trends in Europe, 2000, Part II, Geneva, 30 January 2001, σελ. 3-

14. 
3 Στατιστικά στοιχεία α>ό την ΄Υ>ατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες, (ΥΑΗΕΠ) Αθήνα. 
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στην Ελλάδα, «φοβούµενες ότι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 

>ροσφύγων θα α>οτελέσει >όλο έλξης >ερισσότερων αιτούντων άσυλο».4 

Αν και η Ελλάδα ήταν α>ό τα >ρώτα Κράτη >ου υ>έγραψαν και 

κύρωσαν τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το Καθεστώς των 

Προσφύγων, υ>ήρξε εξαιρετικά διστακτική στην αναγνώριση των 

κοινωνικών αναγκών και δικαιωµάτων των >ροσφύγων και αιτούντων άσυλο 

στο έδαφός της. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα όταν υ>έγραψε την 

ανωτέρω Σύµβαση υ>έβαλε ταυτόχρονα µία σειρά ε>ιφυλάξεων, µεταξύ των 

ο>οίων ήταν εκείνη >ου αφορούσε στην εφαρµογή του άρθρου 17.1 

(«µισθωτά ε>αγγέλµατα»).5 H ε>ιφύλαξη αυτή σήµαινε στην >ράξη ότι οι 

>ρόσφυγες (ακόµη και οι αναγνωρισµένοι α>ό τις ελληνικές Αρχές) δεν 

είχαν το δικαίωµα εργασίας στην Ελλάδα µέχρι το 1994, όταν ήρθη η 

σχετική ε>ιφύλαξη και ετέθη σε εφαρµογή το Π∆ 209/1994 (ΦΕΚ Α’ 131). Η 

>αρούσα εισήγηση >αρουσιάζει τα κυριότερα ζητήµατα κοινωνικής 

>ροστασίας των αιτούντων άσυλο και των >ροσφύγων στη χώρα µας και 

>ροτείνει τη λήψη σχετικών µέτρων α>ό την Ελληνική Πολιτεία, σύµφωνα 

µε τις διεθνείς υ>οχρεώσεις της και τα σύγχρονα, διεθνή και ευρω>αϊκά 

>ρότυ>α >ροσφυγικής >ροστασίας.6 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

1. ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 

 

Ε>ί σειρά δεκαετιών η Ελλάδα >αραµένει µε ένα µόνο, εντελώς 

ανε>αρκές, κρατικό κέντρο υ>οδοχής αιτούντων άσυλο, στο Λαύριο, το 

ο>οίο α>ό το 1999 (Π∆ 266/1999, ΦΕΚ Α’ 217) υ>άγεται διοικητικά στο 

                                                 

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

Μάρτιος 2001, σελ. 10-11. 

5 Άρθρο 17.1: «Τα Συµβαλλόµενα Κράτη θα ε>ιφυλάσσουν εις >άντα >ρόσφυγα, νοµίµως 

διαµένοντα ε>ί του εδάφους αυτών, την ευνοϊκωτέραν, υ>ό τας αυτάς συνθήκας, 

ε>ιφυλασσοµένην εις υ>ηκόους αλλοδα>ού Κράτους µεταχείρισιν όσον αφορά την άσκησιν 

µισθωτής ε>αγγελµατικής α>ασχολήσεως». 

6 Το Γ’ Τµήµα υ>έβαλε στην Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α (η ο>οία και ενέκρινε) την 08.06.2001 

εισήγηση για την >ροστασία των >ροσφύγων (άσυλο) στην Ελλάδα, µε έµφαση στην 

>ροστασία των ατοµικών δικαιωµάτων των >ροσφύγων και αιτούντων άσυλο, υ>ό 

δηµοσίευση στα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ4ου (2001). 
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Υ>ουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Ο νόµος >ερί αλλοδα>ών 1975/1991 (ΦΕΚ 

Α’ 184, άρθρο 24.2) έχει >ροβλέψει την ίδρυση και άλλων κέντρων 

υ>οδοχής αλλά η σχετική διάταξη δεν έχει ακόµη τεθεί σε εφαρµογή. Το 

κέντρο του Λαυρίου έχει µέγιστη δυνατότητα υ>οδοχής 300 ατόµων 

αιτούντων άσυλο. ΄Ο>ως όµως >ροαναφέρθηκε, οι σχετικές αιτήσεις ασύλου 

µεταξύ των ετών 1996 και 2000 κυµάνθηκαν µεταξύ των 1.640 και 4.380. Το 

α>οτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι να µένουν άστεγοι χιλιάδες 

αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα κάθε χρόνο, αναγκασµένοι να διαβιούν σε 

αναξιο>ρε>είς συνθήκες κατά >αράβαση, µεταξύ άλλων, του άρθρου 11.1 

του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 

∆ικαιώµατα (Ν. 1532/1985, ΦΕΚ Α’ 43).7 Η κατάσταση κυρίως στην Αττική 

είναι ιδιαίτερα δυσχερής για τα άτοµα αυτά λόγω του γεγονότος ότι στην 

>ράξη ένας αλλοδα>ός µ>ορεί να είναι αιτών άσυλο για µακρές >εριόδους 

>ου κυµαίνονται α>ό έξι έως δέκα οκτώ µήνες. Ως εκ τούτου, υφίσταται 

ε4ιτακτική ανάγκη δηµιουργίας και άλλων κρατικών κέντρων υ4οδοχής 4ου 

θα εξασφαλίζουν την αξιο4ρε4ή διαβίωση των αιτούντων άσυλο στη χώρα µας. 

 

2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 

 

Η Ελλάδα αναγνώρισε το δικαίωµα εργασίας των αναγνωρισµένων 

>ροσφύγων το 1994, ό>ως ήδη ελέχθη. Το δικαίωµα αυτό αναγνωρίστηκε 

ε>ίσης αργότερα για τους αιτούντες άσυλο και για τους «ανθρω>ιστικούς 

>ρόσφυγες»8 µε το Π∆ 189/1998. Το νοµικό καθεστώς >ου διέ>ει την άσκηση 

                                                 

7 Άρθρο 11.1: «Tα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα κάθε >ροσώ>ου για ένα 

ε>ί>εδο διαβιώσεως ανεκτό για τον ίδιο και την οικογένειά του, συµ>εριλαµβανοµένης της 

κατάλληλης διατροφής, ενδυµασίας και κατοικίας...». Βλ. ε>ίσης Commission of the 

European Communities, Proposal for a Council Directive laying down minimum 

standards on the reception of applicants for asylum in Member States, COM (2001) 181 

final, 03.04.2001, Article 16 (Housing). Βλ. ε>ίσης ΥΑΗΕΠ, Συστάσεις για τις Συνθήκες 

Υ4οδοχής των Αιτούντων ΄Ασυλο στην ΕΕ, Γενεύη, Ιούνιος 2000, >αρ. 32-33. 

8 Ως «ανθρω>ιστικοί >ρόσφυγες» νοούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 8.4 του Π∆ 61/1999 (ΦΕΚ 

Α’ 63), >ου εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε το άρθρο 25.4 του Ν. 1975/1991, οι αλλοδα>οί οι 

ο>οίοι λαµβάνουν α>ό τον Υ>ουργό ∆ηµόσιας Τάξης «έγκριση >αραµονής…για 

ανθρω>ιστικούς λόγους [λαµβάνοντας] υ>όψη ιδίως [την] αντικειµενική αδυναµία 

α>οµάκρυνσης ή ε>ιστροφής του αλλοδα>ού στη χώρα καταγωγής ή συνήθους διαµονής του 

για λόγους ανωτέρας βίας (>.χ. σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή µέλους της οικογένειάς 

του, διεθνής α>οκλεισµός της χώρας του, εµφύλιες συρράξεις συνοδευόµενες α>ό µαζικές 

>αραβιάσεις ανθρω>ίνων δικαιωµάτων) ή η συνδροµή στο >ρόσω>ο του ενδιαφερόµενου της 
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του δικαιώµατος εργασίας των αιτούντων άσυλο είναι ιδιαίτερα αυστηρό. Το 

άρθρο 4 του Π∆ 189/1998 (ΦΕΚ Α’ 140) >ροβλέ>ει, αναφορικά µε τους 

αιτούντες άσυλο και τους «ανθρω>ιστικούς >ρόσφυγες», ότι τα άτοµα αυτά 

«δύνανται να α>ασχολούνται >ροσωρινά >ρος κάλυψη αµέσων βιοτικών 

αναγκών, υ>ό τους εξής όρους: (α) οι αιτούντες την αναγνώρισή τους ως 

>ρόσφυγες είναι κάτοχοι ‘δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδα>ού’ α>ό το 

ο>οίο >ροκύ>τει ότι δεν φιλοξενούνται σε ειδικά >ρος τούτο λειτουργούν 

Κέντρο Προσωρινής ∆ιαµονής αιτούντων άσυλο αλλοδα>ών…(γ) έχει 

ερευνηθεί η αγορά εργασίας για το συγκεκριµένο ε>άγγελµα και δεν έχει 

εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον α>ό ηµεδα>ό, >ολίτη της ΕΕ, αναγνωρισµένο 

>ρόσφυγα, οµογενή». 

Η διάταξη αυτή δηµιουργεί τα εξής σοβαρά >ροβλήµατα: (1) 

Eξαιρούνται α>ό το δικαίωµα εργασίας οι διαµένοντες στο κέντρο υ>οδοχής 

Λαυρίου. Ο νόµος εξαιρεί τα άτοµα αυτά α>ό το δικαίωµα άσκησης εργασίας 

>ροφανώς διότι τα άτοµα αυτά σιτίζονται στο ανωτέρω κέντρο (µε 

χρηµατοδότηση του Υ>ουργείου Υγείας και Πρόνοιας). Εντούτοις, δεν 

υ>άρχει καµία άλλη κρατική οικονοµική βοήθεια, γεγονός >ου αναγκάζει 

τα ανωτέρω άτοµα να εργαστούν στη «µαύρη αγορά εργασίας». Ο νόµος 

4ρέ4ει να αναγνωρίσει και στα άτοµα αυτά το δικαίωµα εργασίας σύµφωνα µε 

το άρθρο 6.1 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και 

Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα.9 (2) Υ>άρχει ένας µεγάλος αριθµός αιτούντων 

άσυλο στην >εριοχή της Αθήνας >ου >αραµένουν χωρίς «δελτίο αιτήσαντος 

άσυλο αλλοδα>ού», λόγω δυσλειτουργιών των αρµόδιων υ>ηρεσιών του 

Υ>ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης (Υ∆Τ), ε>ί σειρά µηνών ή και έτος. Τα άτοµα 

αυτά >αραµένουν µε τα λεγόµενα «υ>ηρεσιακά σηµειώµατα» του Υ∆Τ χωρίς 

καµία ουσιαστική νοµική και κοινωνική κάλυψη. Το Υ∆Τ οφείλει να 4ροβεί 

                                                                                                                                            

ρήτρας µη ε>ανα>ροώθησης (non-refoulement) του άρθρου 3 της ΕΣ∆Α….ή του αντίστοιχου 

άρθρου της Σύµβασης [των Ηνωµένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων]…» 

9 Άρθρο 6.1: «Tα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα της εργασίας, το ο>οίο 

>εριλαµβάνει το δικαίωµα κάθε >ροσώ>ου να έχει τη δυνατότητα να κερδίζει τα 

α>αραίτητα για τη ζωή του µε εργασία την ο>οία διαλέγει ή δέχεται ελεύθερα και θα 

λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση του δικαιώµατος αυτού». Βλ. ε>ίσης 

Commission of the European Communities, Doc. COM (2001) 181 final, op. cit., Article 

13.1: “Member States shall not forbid applicants and their accompanying family members 

to have access to the labour market for more than six months after their application has 

been lodged…”. 
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στις α4αιτούµενες ενέργειες για την εξάλειψη του φαινοµένου των 

«υ4ηρεσιακών σηµειωµάτων», έτσι ώστε να 4ροστατεύονται νοµικά και 

κοινωνικά όλοι ανεξαιρέτως οι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα.10 

. 

3. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 

ΑΣΥΛΟ 

 

Το άρθρο 3 του Π∆ 189/1998 >ροβλέ>ει ότι µόνο αναγνωρισµένοι 

>ρόσφυγες µ>ορούν να εγγραφούν στις εκ>αιδευτικές µονάδες του ΟΑΕ∆ µε 

κριτήρια >ου ισχύουν και για τους Έλληνες >ολίτες. Παρά το νοµοθετικό 

κενό, στην >ράξη µετέχουν σε >ρογράµµατα ε>αγγελµατικής κατάρτισης 

και αιτούντες άσυλο.11 Προτείνεται η κάλυψη του νοµοθετικού κενού 

αναφορικά µε τους αιτούντες άσυλο, ό4ως ε4ίσης η συµ4ερίληψη των 

«ανθρω4ιστικών 4ροσφύγων», λόγω της κατά κανόνα µακράς 4αραµονής τους 

στη χώρα µας, στο 4ροστατευτικό 4εδίο του άρθρου 3 του Π∆ 189/1998.12 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 

 

Οι ελληνικές Αρχές δεν >αρείχαν >οτέ οικονοµική ενίσχυση σε 

αιτούντες άσυλο ή >ρόσφυγες >ου είχαν ανάγκη τέτοιας ενίσχυσης, κυρίως 

στα >ρώτα στάδια της διαµονής τους στην Ελλάδα. Τέτοια (>εριορισµένη) 

ενίσχυση >αρείχετο >άντα α>ό Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις µε την 

υ>οστήριξη κυρίως της ΥΑΗΕΠ. Στην ΄Εκθεση του 2000 η ΥΑΗΕΠ τόνισε 

ότι «σηµαντικός αριθµός >ροσφύγων [στην Ελλάδα] ζει κοντά ή κάτω α>ό το 

όριο της φτώχειας».13 Κρίνεται α4αραίτητη και 4ροτείνεται η θεσµοθέτηση 

4αροχής οικονοµικής βοήθειας α4ό την Ελληνική Πολιτεία σε όλους τους 

ά4ορους αιτούντες άσυλο και >ρόσφυγες, κυρίως κατά τα 4ρώτα στάδια της 

                                                 
10 Bλ. ε>ίσης σχετική >αρ. 13 των >ροτάσεων του Γ’ Τµήµατος για το άσυλο στην Ελλάδα 

>ου υ>εβλήθησαν και εγκρίθηκαν α>ό την Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α την 08.06.2001. 
11 ΥΑΗΕΠ, ό.>. (2001), σελ. 12. 
12 Βλ. ε>ίσης Commission of the European Communities, Doc. COM (2001) 181 final, op. 

cit., Article 14 (Vocational Training): “Member States shall not forbid applicants and 

their accompanying family members to have access to vocational training for more than 

six months after their application has been lodged…”. 
13 ΄Ο.>. (2001), 10. 
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4αρουσίας και διαµονής τους στην Ελλάδα, για την εξασφάλιση αξιο4ρε4ούς 

διαµονής τους στη χώρα µας.14 

 

5. ΠΑΡΟΧΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 

 

Κατό>ιν >αρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη το 2000,15 το 

Υ>ουργείο Υγείας και Πρόνοιας αναγνώρισε µε εγκύκλιό του το δικαίωµα 

λήψης ε>ιδοµάτων >ρόνοιας ατόµων µε ειδικές ανάγκες στους 

αναγνωρισµένους >ρόσφυγες, δυνάµει του άρθρου 23 της Σύµβασης των 

Ηνωµένων Εθνών >ου ε>ιβάλλει την ίδια µε τους ΄Ελληνες µεταχείριση 

σχετικά µε την >αρεχόµενη α>ό το ∆ηµόσιο «>ρόνοια και συνδροµή». 

Παραµένουν όµως εκτός >ρονοιακής >ροστασίας οι αιτούντες άσυλο και οι 

«ανθρω>ιστικοί >ρόσφυγες», ευάλωτα, κατά τεκµήριο, άτοµα >ου 

>αραµένουν κατά κανόνα στη χώρα µας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, 

ακόµη και ε>ί σειρά ετών. Κρίνεται α4ολύτως σκό4ιµη η 4αροχή των 

ανωτέρω ειδικών 4ρονοιακών ε4ιδοµάτων και στα άτοµα αυτά λόγω των 

ιδιαίτερων κοινωνικών δυσχερειών 4ου εκ των 4ραγµάτων αντιµετω4ίζουν, 

ό4ως ε4ιβάλλεται α4ό το άρθρο 12 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα 

Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα (δικαίωµα στην 

4ροστασία σωµατικής και ψυχικής υγείας) και τα άρθρα 34 (Κοινωνική 

ασφάλεια και κοινωνική αρωγή) και 35 (Προστασία της υγείας) του Χάρτη 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕE.16 

Κρίνεται ε>ίσης α>αραίτητη η χορήγηση α>ό τις ∆ιευθύνσεις 

Κοινωνικής Πρόνοιας στους αναγνωρισµένους >ρόσφυγες ατοµικό βιβλιάριο 

χορήγησης φαρµάκων και νοσοκοµειακής >ερίθαλψης, >ρος διευκόλυνση 

των συναλλαγών τους µε τα νοσοκοµεία και το ιατρικό >ροσω>ικό, ό>ως 

                                                 
14 Βλ. ε>ίσης Commission of the European Communities, op. cit., Article 17.1 (Total 

amount of allowances or vouchers): “Member States shall ensure that the total amount of 

the allowances or vouchers to cover material reception conditions is sufficient to avoid 

applicants and their accompanying family members falling into poverty”. 
15 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια ΄Εκθεση 2000, Αθήνα 2001, σελ. 93. 
16 OJ C/364/1, 18.12.2000. Bλ. ε>ίσης Commission of the European Communities, op. cit. 

Chapter VI Provisions for Persons with Special Needs. 
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συµβαίνει και µε τους Έλληνες >ολίτες σύµφωνα µε το άρθρο 23 της 

Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το Καθεστώς των Προσφύγων.17 

 

6. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 

 

΄Ολοι οι αλλοδα>οί >ου βρίσκονται στην Ελλάδα έχουν δικαίωµα 

>ρόσβασης σε όλες τις βαθµίδες εκ>αίδευσης. Η Ελληνική Πολιτεία όµως 

δεν έχει 4ρονοήσει για την 4αροχή υ4οτροφιών σε 4ρόσφυγες για 

4ανε4ιστηµιακή εκ4αίδευση,18 4αράλειψη 4ου είναι σκό4ιµο να εκλείψει, 

σύµφωνα µε το άρθρο 22 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το 

Καθεστώς των Προσφύγων.19 ΄Οσον αφορά στη διδασκαλία γλώσσας σε 

ανήλικους και ενήλικες >ρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, τα ανήλικα >αιδιά 

των >ροσφύγων και των αιτούντων άσυλο έχουν άµεση >ρόσβαση στην 

>ρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκ>αίδευση στην Ελλάδα. Πρόκειται για 

ένα α>ό τα βασικά δικαιώµατα του >αιδιού σύµφωνα µε το σύγχρονο διεθνές 

δίκαιο ανθρω>ίνων δικαιωµάτων.20 Στις >ερισσότερες (αν όχι σε όλες τις) 

>ερι>τώσεις >ροσφύγων και αιτούντων άσυλο η ελληνική γλώσσα δεν είναι 

γνωστή στα >ρόσω>α αυτά. Για τον λόγο αυτό ε4ιβάλλεται ειδική νοµοθετική 

4ρόβλεψη για την ενίσχυση α4ό το Υ4ουργείο Παιδείας των ειδικών τµηµάτων 

διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα ανήλικα 4αιδιά 4ροσφύγων και 

αιτούντων άσυλο. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας είναι σκό4ιµο ε4ίσης 

να 4ροβλέ4εται νοµοθετικά και για τους ενήλικες 4ρόσφυγες χάριν της 

                                                 
17 Άρθρο 23: «Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα ε>ιφυλάσσουν εις τους νοµίµως διαµένοντας ε>ί 

του εδάφους αυτών >ρόσφυγας µεταχείρισιν οίαν και εις τους υ>ηκόους αυτών, όσον αφορά 

την υ>ό του ∆ηµοσίου >αρεχοµένην >ρόνοιαν και συνδροµήν». 
18 Βλ. και ΥΑΗΕΠ, ό.>. (2001), σελ. 11. 
19 ΄Αρθρον 22: «1. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα ε>ιφυλάσσουν εις τους >ρόσφυγας οίαν και 

εις τους υ>ηκόους αυτών µεταχείρισιν όσον αφορά την στοιχειώδη εκ>αίδευσιν. 2. Αι 

Συµβαλλόµεναι Χώραι θα ε>ιφυλάσσουν εις τους >ρόσφυγας µεταχείρισιν όσον ένεστι 

ευνοϊκήν, ο>ωσδή>οτε δε ουχί ολιγώτερον ευνοϊκήν της υ>ό τας ιδίας συνθήκας εις τους 

αλλοδα>ούς εν γένει ε>ιφυλασσοµένης, όσον αφορά την λοι>ήν εκ>αίδευσιν και 

ειδικώτερον την εισδοχήν εις εκ>αιδευτικά ιδρύµατα…την καταβολήν ηλαττωµένων 

διδάκτρων και τελών και την χορήγησιν υ>οτροφιών». 
20 Βλ. άρθρο 28 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, ΟΗΕ, 1989, Ν. 

2101/1992 (ΦΕΚ Α’ 192) και >αρ. 9 του Σχεδίου Πορισµάτων του Συµβουλίου της 

Ευρω>αϊκής ΄Ενωσης για τις συνθήκες υ>οδοχής αιτούντων άσυλο, Doc. 11585/00, 

04.10.2000. 
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διευκόλυνσης της 4ροσαρµογής και της δηµιουργικής ένταξής τους στην 

Ελλάδα ως χώρα υ4οδοχής και 4ροστασίας.21 

 

7. NOMIKH ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΥΛΟΥ 

 

Κρίνεται σκό>ιµο να θεσµοθετηθεί νοµοθετικά η ύ>αρξη νοµικής 

συνδροµής σε αιτούντες άσυλο, α>ό την έναρξη της διαδικασίας ασύλου 

ενώ>ιον των διοικητικών Αρχών, α>ό δικηγόρους των ∆ικηγορικών 

Συλλόγων της >εριοχής ό>ου υ>οβάλλεται η αίτηση ασύλου και α>ό 

δικηγόρους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην Αθήνα, ό>ου 

εξετάζονται οι >ροσφυγές κατά το άρθρο 3.3 του Π∆ 61/1999. 

 

8. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 

 

Στο 4λαίσιο αναδιοργάνωσης της νοµικής συνδροµής α4ό το Υ4ουργείο 

∆ικαιοσύνης, ε4ιβάλλεται η ειδική 4ρόβλεψη 4αροχής νοµικής συνδροµής 

στα ανωτέρω ευάλωτα άτοµα για την 4ροστασία των ατοµικών και κοινωνικών 

δικαιωµάτων τους. Σηµειωτέον ότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί δύο φορές 

έως τώρα α>ό το Ευρω>αϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ>ου 

(Ε∆∆Α) λόγω της έλλειψης νοµοθετικής >ρόβλεψης για την >αροχή νοµικής 

συνδροµής σε >οινικές υ>οθέσεις >ου αφορούσαν σε αιτήσεις αναίρεσης 

ενώ>ιον του Αρείου Πάγου.22 Και στις δύο >ερι>τώσεις οι >ροσφεύγοντες 

ήταν ά>οροι αλλοδα>οί >ου είχαν εµ>λακεί σε >οινικές δίκες στην Ελλάδα 

ως κατηγορούµενοι. Και στις δύο υ>οθέσεις το Ε∆∆Α έκρινε ότι η Ελλάδα 

>αραβίασε το άρθρο 6 >αρ. 1 και 3 (γ) της ΕΣ∆Α.23 Το Ε∆∆Α έχει εδραιώσει 

                                                 
21 Βλ. σχετική >αρ. 4 του Προοιµίου της Α>όφασης του Συµβουλίου της Ευρω>αϊκής 

΄Ενωσης για την ίδρυση του Ευρω>αϊκού Ταµείου Προσφύγων, OJ L 252/12, 06.10.2000, 

και Commission of the European Communities, op. cit., Article 12 (Schooling and 

education of minors). 
22 Case of Twalib v. Greece, appl. no. 42/1997/826/1032, Judgment of 09.06.1998, Affaire 

Biba c. Grèce, no 33170/96, Arrêt du 26.09.2000. 
23 Άρθρο 6 >αρ. 1 ΕΣ∆Α: «Παν >ρόσω>ον έχει δικαίωµα ό>ως η υ>όθεσίς του δικασθή 

δικαίως, δηµοσία και εντός λογικής >ροθεσµίας υ>ό ανεξαρτήτου και αµερολή>του 
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στη νοµολογία του τη θέση ότι η ύ>αρξη συνηγόρου είναι α>αραίτητη σε 

όλες τις διαδικασίες ό>ου η σχετική >ρος εφαρµογή εθνική νοµοθεσία, 

κυρίως η δικονοµική, είναι >ερί>λοκη ή/και το ύψος των σχετικών >οινών 

>ου >ροβλέ>ονται α>ό τη σχετική νοµοθεσία είναι µεγάλο.24 Εντούτοις το 

δικαίωµα νοµικής συνδροµής α>όρων ατόµων έχει εδραιωθεί >λέον στον 

ευρω>αϊκό δικαιϊκό χώρο ως δικαίωµα >ου >ρέ>ει να α>ολαύουν τα 

ανωτέρω άτοµα σε όλες τις διαδικασίες χωρίς εξαίρεση για την 

α>οτελεσµατική >ρόσβαση και α>ονοµή της δικαιοσύνης.25 

 

9. ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ 

ΑΣΥΛΟ 

 

Πρόκειται για µία ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία 

>ροσφύγων/αιτούντων άσυλο για τους ο>οίους ο Έλληνας νοµοθέτης οφείλει 

να θεσ>ίσει διατάξεις >ου να >ροβλέ>ουν την ειδική µεταχείριση και τη 

νοµική και κοινωνική >ροστασία των ασυνόδευτων ανήλικων >ροσφύγων, 

ό>ως >ροβλέ>εται, µεταξύ άλλων, α>ό το άρθρο 4 του Ψηφίσµατος του 

Συµβουλίου της Ευρω>αϊκής Ένωσης της 26ης Ιουνίου 1997 για τους 

ασυνόδευτους ανήλικους α>ό τρίτες χώρες26 και α>ό το άρθρο 10 της 

Πρότασης της Ευρω>αϊκής Ε>ιτρο>ής για τις διαδικασίες ασύλου.27 Η µόνη 

                                                                                                                                            

δικαστηρίου...» ΄Άρθρο 6 >αρ. 3 (γ) ΕΣ∆Α: «Ειδικώτερον, >ας κατηγορούµενος έχει 

δικαίωµα:...(γ) ό>ως υ>ερασ>ίση ο ίδιος εαυτόν ή αναθέση την υ>εράσ>ισίν του εις 

συνήγορον της εκλογής του, εν η δε 4ερι4τώσει δεν διαθέτει τα µέσα να 4ληρώση συνήγορον 

να τω 4αρασχεθή τοιούτος δωρεάν, όταν τούτο ενδείκνυται υ4ό του συµφέροντος της 

δικαιοσύνης» (>ρόσθετη έµφαση). H Eυρω>αϊκή Ε>ιτρο>ή κατά του Ρατσισµού και της 

Μισαλλοδοξίας (ECRI) έχει ε>ίσης καλέσει τις ελληνικές Αρχές να διασφαλίσουν το 

δικαίωµα αλλοδα>ών σε δίκαιες νοµικές διαδικασίες, συµ>εριλαµβανοµένης της νοµικής 

υ>εράσ>ισης, βλ. ECRI, Second Report on Greece adopted on 10.12.1999, Doc. CRI (2000) 

32, Strasbourg, 27.06.2000, para. 10. 
24 Βλ. ε>ίσης Case of Perks and Others v. The United Kingdom, appl. 25277/94 etc, 

Judgment of 12.10.1999, para. 76. Παρόµοια νοµολογιακή θέση έχει λάβει η Ε>ιτρο>ή 

Ανθρω>ίνων ∆ικαιωµάτων του ∆ιεθνούς Συµφώνου Ατοµικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων, 

βλ. D McGoldrick, The Human Rights Committee, Oxford, Clarendon Press, 1994, pp 428-

429. 
25 Βλ. έκθεση και >ροτάσεις για τη νοµική συνδροµή στην Ελλάδα >ου υιοθέτησε η 

Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α την 08.06.2001, δηµοσιεύτηκε στο Νοµικό Βήµα (2001), σελ. 1597-

1604. 
26 OJ C 221, 19.07.1997, pp. 23-27. 
27 Πρόταση της Ευρω>αϊκής Ε>ιτρο>ής για την έκδοση Οδηγίας του Συµβουλίου της ΕΕ 

για τις ελάχιστες >ροδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις ο>οίες τα κράτη µέλη χορηγούν 
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σχετική διάταξη στην ελληνική νοµοθεσία ασύλου είναι αυτή του άρθρου 1 

>αρ. 4 του Π∆ 61/1999 και είναι ελλι>ής διότι >ροβλέ>ει α>λώς τον ορισµό 

του Εισαγγελέα Ανηλίκων ως Ειδικού Προσωρινού Ε>ιτρό>ου του 

ασυνόδευτου ανήλικου αιτούντος άσυλο µέχρι την οριστική κρίση του 

σχετικού αιτήµατος ασύλου. Η σοβαρή έλλειψη κρατικής υ>οδοµής για την 

υ>οδοχή και φροντίδα ασυνόδευτων >αιδιών αιτούντων άσυλο (των ο>οίων ο 

αριθµός αυξήθηκε το 2000) στην Ελλάδα έχει ε>ίσης ε>ισηµανθεί α>ό την 

΄Υ>ατη Αρµοστεία.28 Είναι αναγκαίο να υ4άρξει νέα λε4τοµερής, 

ολοκληρωµένη νοµοθετική ρύθµιση για το θέµα αυτό, µε βάση τις ανωτέρω 

θέσεις των αρµόδιων οργάνων της Ευρω4αϊκής Ένωσης, για την 4αροχή 

4λήρους, α4οτελεσµατικής 4ροστασίας στους ανήλικους αιτούντες άσυλο και 

4ρόσφυγες.29 

 

10. ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ30 

 

Σηµειώνονται τα κάτωθι ειδικότερα ζητήµατα >ου χρήζουν άµεσης 

ε>ίλυσης α>ό την Πολιτεία: 

(α) Ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή >ερίθαλψη των αιτούντων 

άσυλο αλλοδα>ών στην Αθήνα: Το άρθρο 15 του Π∆ 266/1999 ορίζει τις 

κατηγορίες των δικαιούχων της δωρεάν ιατροφαρµακευτικής και 

νοσοκοµειακής >ερίθαλψης. Σε αυτούς >εριλαµβάνονται οι αιτούντες 

άσυλο. Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ανωτέρω Π∆, και σχετική εγκύκλιο του 

Υ>ουργείου Υγείας και Πρόνοιας της 13.07.2000, για την εφαρµογή του 

άρθρου 15 του Π∆ 266/1999 στους αιτούντες άσυλο είναι α>αραίτητη η 

                                                                                                                                            

και ανακαλούν το καθεστώς του >ρόσφυγα, Doc. 500PC0578, 03.11.2000. Βλ. ε>ίσης 

σχετικές ειδικές >αρ. 213-219 του Εγχειριδίου της ΄Υ4ατης Αρµοστείας των Ηνωµένων 

Εθνών για τους Πρόσφυγες για τη ∆ιαδικασία και τα Κριτήρια Καθορισµού του Καθεστώτος 

των Προσφύγων, Γενεύη, 1979. 
28 Βλ. ΄Εκθεση 2000, ό.>., σελ. 15. 
29 Βλ. ε>ίσης European Union, Annual Report on Human Rights – 2000, Doc. 11317/00, 

DG E IV, σελ. 20, και Commission of the European Communities, op. cit, Article 25 

(Unaccompanied minors). 
30 Τα ζητήµατα αυτά τέθηκαν γρα>τώς υ>όψη των Β’ και Γ’ Τµηµάτων α>ό τις ∆ικηγόρους 

κες Ξένια Πασσά και Κατερίνα Βλαχάκη της Νοµικής Υ>ηρεσίας του Ελληνικού 

Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες την 21.06.2001. 
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>ροσκόµιση του «δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδα>ού». Εντούτοις, 

αιτούντες άσυλο στην Αθήνα, ό>ως αναφέρθηκε ήδη, >αραµένουν ε>ί 

µακρόν µε ένα αστυνοµικό «υ>ηρεσιακό σηµείωµα», χωρίς το δελτίο 

αιτούντος άσυλο, για λόγους >ου σχετίζονται µε τη λειτουργία και το φόρτο 

εργασίας των αρµόδιων υ>ηρεσιών του Υ∆Τ.31 Αυτή η κατηγορία αιτούντων 

άσυλο δεν τυγχάνει ουδεµίας ιατρικής >ερίθαλψης κατά >αράβαση 

θεµελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου ανθρω>ίνων δικαιωµάτων και 

των άρθρων 2 >αρ. 1 και 5 >αρ. 5 Σ. 

(β) Το Υ>ουργείο Οικονοµικών δεν έχει αναγνωρίσει ακόµη το 

δικαίωµα α>αλλαγής α>ό το φόρο αγοράς >ρώτης κατοικίας υ>έρ 

αναγνωρισµένων >ροσφύγων σύµφωνα µε το Ν. 1078/1980, κατά >αράβαση 

του άρθρου 29.1 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το Καθεστώς των 

Προσφύγων.32 

(γ) Ε>ιδόµατα >ολυτέκνων >ου δίδονται σε Έλληνες και >ολίτες 

χωρών της ΕΕ δεν δίδονται σε >ρόσφυγες, κατά >αράβαση του άρθρου 2333 

και του άρθρου 24 της ανωτέρω Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών >ου 

ε>ιβάλλει την εφαρµογή των ευεργετικών διατάξεων κοινωνικής ασφάλισης 

των συµβαλλοµένων χωρών και στους >ρόσφυγες. 

(δ) Ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων έχει αρνηθεί την 

ασφαλιστική κάλυψη αναγνωρισµένων >ροσφύγων, κατά >αράβαση του 

άρθρου 24 της ανωτέρω Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών. 

(ε) Η Νοµαρχία Αττικής έχει αρνηθεί την έκδοση άδειας εργασίας 

µικρο>ωλητή σε αναγνωρισµένους >ρόσφυγες, κατά >αράβαση του άρθρου 

18 της ανωτέρω Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών (>ερί µη µισθωτών 

ε>αγγελµάτων).34 Η >αρα>άνω άρνηση της Νοµαρχίας οφείλεται στον µη 

                                                 
31 Το ζήτηµα αυτό έχει σηµειωθεί και στις >ροτάσεις της ΕΕ∆Α για την >ροώθηση ενός 

σύγχρονου, α>οτελεσµατικού >λαισίου >ροστασίας >ροσφύγων (ασύλου) στην Ελλάδα (>αρ. 

13 των ειδικών >αρατηρήσεων και >ροτάσεων) >ου εγκρίθηκε α>ό την Ολοµέλεια της 

ΕΕ∆Α την 08.06.2001, υ>ό δηµοσίευση στα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ4ου (2002). 
32 «Aι Συµβαλλόµεναι Χώραι δεν θα ε>ιβάλλουν ε>ί των >ροσφύγων φόρους ή τέλη, 

οιασδή>οτε φύσεως, >έραν εκείνων ους, εις >αροµοίας >ερι>τώσεις, ε>ιβάλλουν εις τους 

υ>ηκόους αυτών». 
33 ΄Ο.>. 
34 Άρθρο 18: «Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι θα ε>ιφυλάσσουν, εις τους νοµίµως ε>ί αυτών 

ευρισκοµένους >ρόσφυγας, µεταχείρισιν όσον ένεστι ευνοϊκήν, ο>ωσδή>οτε δε ουχί 

ολιγώτερον ευνοϊκήν της υ>ό τας αυτάς συνθήκας εις τους αλλοδα>ούς εν γένει 
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νόµιµο α>οκλεισµό των >ροσφύγων αναγνωρισµένων σύµφωνα µε τη 

Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών α>ό τις διατάξεις της σχετικής α>όφασης 

του Υ>ουργού Εµ>ορίου υ>’ αριθ. Α2-1646/22-07-1999 (ΦΕΚ Β’ 1550). 

 

 

 

Αθήνα, 20 Σε>τεµβρίου 2001 

 

 

                                                                                                                                            

ε>ιφυλασσοµένης, όσον αφορά την άσκησιν µη µισθωτού αγροτικού, βιοµηχανικού, 

χειροτεχνικού ή εµ>ορικού ε>αγγέλµατος, ως και την σύστασιν εµ>ορικών και 

βιοµηχανικών εταιρειών». 


