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Προτάσεις της ΕΕ∆Α, του Συνηγόρου του Πολίτη, της Ύ$ατης 

Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Ελληνικού 

Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες για τη µετανάστευση και το 

άσυλο ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της 

Ευρω$αϊκής Ένωσης∗∗∗∗ 

 

 

1. Κύριος στόχος του Συνεδρίου ήταν η ενηµέρωση και η 

ευαισθητοAοίηση του ελληνικού κοινού και η δηµιουργική ανταλλαγή 

ιδεών και εµAειριών µε τους υAεύθυνους για τη χάραξη Aολιτικής στη χώρα 

µας και στην ΕΕ στους τοµείς της µετανάστευσης και του ασύλου Aου, αν 

και διαφορετικού χαρακτήρα, στην Aράξη είναι άµεσα συνδεµένοι. 

2. Η Ελλάδα ετοιµάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συµβουλίου 

της ΕΕ (αρχές του 2003) σε ένα κρίσιµο στάδιο της αAαραίτητης για την ΕΕ 

διαδικασίας ουσιαστικής εναρµόνισης Aου AροβλέAουν η Συνθήκη του 

Άµστερνταµ και τα συµAεράσµατα του ΤάµAερε στους τοµείς του ασύλου και 

της µετανάστευσης. Το ΕυρωAαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης έχει θέσει ως 

Aροθεσµία το ∆εκέµβριο 2003 για την υιοθέτηση µίας σειράς νοµοθετικών 

Aροτάσεων της ΕΕ στους ανωτέρω τοµείς. 

3.1 Τα κύρια νοµοθετικά κείµενα ή σχέδια κειµένων της ΕAιτροAής 

της ΕΕ Aου έγιναν αντικείµενο συζητήσεων του Συνεδρίου ήταν τα εξής: 

 

 

                                                 

∗ ΣυµAεράσµατα συνεδρίου Aου συνδιοργανώθηκε αAό το Συνήγορο του Πολίτη, την ΎAατη 

Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, την Εθνική ΕAιτροAή για τα ∆ικαιώµατα του 

ΑνθρώAου και το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες (Αθήνα, 8-9 Νοεµβρίου 2002, 

Γραφεία Συνηγόρου του Πολίτη). 
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Μετανάστευση 

1. Πρόταση (της ΕAιτροAής) για την έκδοση Οδηγίας του Συµβουλίου 

για το δικαίωµα οικογενειακής ε&ανένωσης (COM 638 τελικό, COM 2000 

624 τελικό, τροAοAοιηθέντα µε COM 2002 0225, τελικό, αφορά και στο 

άσυλο). 

2. Πρόταση για την έκδοση Οδηγίας του Συµβουλίου για το καθεστώς 

υ&ηκόων τρίτων χωρών &ου είναι µακρoχρόνιοι κάτοικοι (CΟΜ 2001 127). 

3. Πρόταση για την έκδοση Οδηγίας του Συµβουλίου για τις συνθήκες 

εισόδου και &αραµονής υ&ηκόων τρίτων χωρών µε σκο&ό την έµµισθη εργασία 

και τις ανεξάρτητες οικονοµικές δραστηριότητες (COM 2001 0386 τελικό). 

4. Πρόταση για την έκδοση Οδηγίας του Συµβουλίου για την άδεια 

&αραµονής µικρής διάρκειας για τα θύµατα της δράσης &ου διευκολύνει την 

&αράνοµη µετανάστευση και τη διακίνηση &ροσώ&ων &ου συνεργάζονται µε 

τις αρµόδιες αρχές (COM 2002 0071 τελικό). 

H Eλληνική Προεδρία Aρόκειται να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο 

ζήτηµα της συνεργασίας των Κρατών-Μελών για τον αAοτελεσµατικό έλεγχο 

και την Aρόληψη της Aαράνοµης µετανάστευσης στο έδαφος της ΕΕ. 

 

Άσυλο 

1. Οδηγία του Συµβουλίου 2001/55/ΕΚ για τα ελάχιστα &ρότυ&α 

&αροχής &ροσωρινής &ροστασίας σε &ερί&τωση µαζικής εισροής 

µετακινηθέντων &ροσώ&ων και για τα µέτρα &ροώθησης της εξισορρό&ησης 

των &ροσ&αθειών των Κρατών-Μελών για την υ&οδοχή αυτών των &ροσώ&ων 

και την ανάληψη των σχετικών συνε&ειών. 

2. Πρόταση για την έκδοση Οδηγίας του Συµβουλίου για τις ελάχιστες 

&ροδιαγραφές των διαδικασιών στα Κράτη-Μέλη για τη χορήγηση και 

ανάκληση του &ροσφυγικού καθεστώτος (COM 2000 578, τροAοAοιηθέν µε 

COM 2002 326 τελικό). 

3. Πρόταση για την έκδοση Οδηγίας του Συµβουλίου για τις ελάχιστες 

&ροδιαγραφές των συνθηκών υ&οδοχής αιτούντων άσυλο (COM 2001 181). 

4. Πρόταση για την έκδοση Κανονισµού του Συµβουλίου για την 

καθιέρωση κριτηρίων και µηχανισµών ορισµού του Κράτους-Μέλους &ου είναι 
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υ&εύθυνο για την εξέταση µίας αίτησης ασύλου &ου έχει υ&οβληθεί σε ένα α&ό 

τα Κράτη-Μέλη α&ό υ&ήκοο τρίτης χώρας (COM 2001 447, «∆ουβλίνο ΙΙ»). 

5. Πρόταση για την έκδοση ΑAόφασης του Συµβουλίου για την 

υιοθέτηση ενός &ρογράµµατος δράσης για τη διοικητική συνεργασία στους 

χώρους των εξωτερικών συνόρων, θεωρήσεων εισόδου, ασύλου και 

µετανάστευσης (COM 2001 567 τελικό). 

6. Πρόταση για την έκδοση Οδηγίας του Συµβουλίου για τις ελάχιστες 

&ροδιαγραφές για τον χαρακτηρισµό και το καθεστώς υ&ηκόων τρίτων χωρών 

και ανιθαγενών ως &ροσφύγων ή ως &ροσώ&ων &ου άλλως χρήζουν διεθνούς 

&ροστασίας (COM 2001 510 τελικό). 

Η Ελληνική Προεδρία θα ασχοληθεί ιδιαίτερα µε τα κείµενα αρ. 2, 3, 

4 και 6. Ιδιαίτερης σηµασίας για την Ελλάδα, ως χώρα των ανατολικών 

Aυλών της ΕΕ, είναι το κείµενο αρ. 4 διότι άAτεται άµεσα του ζητήµατος 

του καταµερισµού ευθυνών ανάµεσα στα Κράτη-Μέλη για την Aαροχή 

Aροστασίας στους Aρόσφυγες. 

 

3.2 Όλα τα ανωτέρω κείµενα Aροωθούν ουσιαστικά την εναρµόνιση 

της σχετικής νοµοθεσίας και Aρακτικής των Κρατών-Μελών και θα 

συµβάλλουν αναµφίβολα στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και 

ουσιαστικού Aλαισίου για τη δράση και Aολιτική όλων των χωρών της ΕΕ 

στους τοµείς της µετανάστευσης και του ασύλου. 

3.3 Βασική αρχή της Aολιτικής της ΕΕ θα AρέAει να είναι η ολιστική 

αντιµετώAιση όλων των υAο-ζητηµάτων ασύλου και µετανάστευσης, 

δίδοντας έτσι ιδιαίτερη έµφαση όχι µόνο στη συνεργασία µεταξύ των 

Κρατών-Μελών αλλά και στην ανάAτυξη ουσιαστικής συνεργασίας των 

Κρατών-Μελών µε όλα τα Κράτη καταγωγής, αλλά και τράνζιτ, των 

µεταναστών και Aροσφύγων. ΄Οσον αφορά στα δεύτερα, η ΕΕ AρέAει να 

εντείνει τα Aρογράµµατα Aου στοχεύουν στον εκδηµοκρατισµό (κοινωνική 

ανάAτυξη) τρίτων χωρών Aου συνεργάζονται µε την ίδια αλλά και στην 

ουσιαστική, µακροAρόθεσµη οικονοµική ανάAτυξη και ανέλιξη των ανωτέρω 

χωρών. 
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4. Μετανάστευση 

4.1 Το διαρκώς διευρυνόµενο οικονοµικό και κοινωνικό χάσµα 

µεταξύ φτωχών και Aλουσίων χωρών και η συνακόλουθη µεγέθυνση της 

διεθνικής µετακίνησης AροσώAων ή Aληθυσµών, έχουν Aροσδώσει µία νέα 

µορφή στη µετανάστευση, Aου είναι εξαιρετικά AολύAλοκη και την οAοία 

AρέAει να αντιµετωAίσουν όλα τα Κράτη. 

4.2 ΄Ολα τα Κράτη αAό τα οAοία Aροέρχονται ή στα οAοία εισέρχονται 

µετανάστες AρέAει να ανανεώσουν τις AροσAάθειές τους για τη δηµιουργία 

ευνοϊκών συνθηκών Aου θα συµβάλουν στη µείωση του ανησυχητικού Aλέον 

όγκου µεταναστευτικών ρευµάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στην οικονοµική 

ανάAτυξη, στον εκδηµοκρατισµό και στο σεβασµό των δικαιωµάτων του 

ανθρώAου. 

4.3 Τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ κατά τη χάραξη κοινής µεταναστευτικής 

Aολιτικής και Aράξης AρέAει να εµAνέονται αAό τις εξής θεµελιώδεις αρχές: 

(α) H µετανάστευση στις χώρες υAοδοχής εµAλουτίζει την οικονοµική, 

κοινωνική και Aολιτισµική ζωή των τελευταίων. 

(β) Οι µετανάστες AρέAει να τυγχάνουν µεταχείρισης σύµφωνης µε τις 

ανθρωAιστικές αξίες και το διεθνές δίκαιο δικαιωµάτων του ανθρώAου, και 

ιδιαίτερα την αρχή της µη διάκρισης. 

(γ) Τα Κράτη οφείλουν να καθορίζουν τις ικανότητές τους αAορρόφησης 

µεταναστευτικού δυναµικού λαµβάνοντας υAόψη και τις αιτίες Aου ωθούν 

τους µετανάστες σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. 

4.4 Η Ελληνική Προεδρία AρέAει να συνεχίσει να έχει ως 

Aροτεραιότητές της το 2003: 

� Την ολοκλήρωση των Aρογραµµάτων εκAαίδευσης των 

συνοριοφυλάκων δίνοντας έµφαση στην εκAαίδευση και 

ευαισθητοAοίησή τους σε θέµατα Aροστασίας δικαιωµάτων του 

ανθρώAου.  

� Την ολοκλήρωση της συνεργασίας των Κρατών-Μελών για τον 

αAοτελεσµατικότερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, δίδοντας 

εAίσης ιδιαίτερη έµφαση στον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων της 
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ΕΕ, µε αAαραίτητη AροϋAόθεση την Aροσήλωση αAό τα Κράτη-Μέλη 

στις θεµελιώδεις αρχές Aροστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώAου.  

� Την ολοκλήρωση της εναρµόνισης των Aολιτικών και Aρακτικών των 

Κρατών-Μελών για την Aροστασία των θυµάτων της Aαράνοµης 

διακίνησης και εµAορίας ανθρώAων. 

� Τη βελτίωση των Aρογραµµάτων εAαναAατρισµού οριστικά 

αAορριφθέντων αιτούντων άσυλο και Aαράνοµων µεταναστών, µέσω 

της ισχυροAοίησης της εAιχειρησιακής συνεργασίας των Κρατών-

Μελών, την καθιέρωση ελάχιστων αρχών για την εAιστροφή 

αλλοδαAών και την καθιέρωση συµφωνιών εAανεισδοχής. 

� Τη δηµιουργία του ΕυρωAαϊκού Παρατηρητηρίου για τη 

Μετανάστευση στην ΕυρώAη, διασφαλίζοντας τις AροϋAοθέσεις για 

την αAοτελεσµατική συνεισφορά του Παρατηρητηρίου στη 

δηµιουργία µίας ολοκληρωµένης AανευρωAαϊκής Aολιτικής ασύλου 

και µετανάστευσης.  

� Την Aάταξη του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και της µισαλλοδοξίας 

στις κοινωνίες των Κρατών-Μελών.  

� Τη στήριξη της νόµιµης µετανάστευσης, µέσω ευέλικτων και διαυγών 

νοµοθετικών Aλαισίων των Κρατών-Μελών, κυρίως για λόγους 

εργασίας, φοίτησης και οικογενειακής εAανένωσης.  

� Την ένταξη των νόµιµων µακροχρόνιων µεταναστών και Aροσφύγων 

στις ευρωAαϊκές κοινωνίες, µεταξύ άλλων, µέσω ολοκληρωµένων 

Aρογραµµάτων υAοστήριξης των κοινοτήτων των µεταναστών και 

Aροσφύγων, ενηµέρωσης, ευαισθητοAοίησης και εκAαίδευσης όλων 

των λαών των Κρατών-Μελών.   

4.5 Όσον αφορά ειδικότερα στο ελληνικό Aλαίσιο µεταναστευτικής 

Aολιτικής και Aράξης, ο Ν. 2910/2001, όAως τροAοAοιήθηκε µε το Ν. 

3013/2002, είναι ένας νόµος Aου, Aαρά τις AροσAάθειες της Πολιτείας, 

Aάσχει αAό έλλειψη διαύγειας και µία γραφειοκρατική, δαιδαλώδη µορφή 

ως Aρος τις µεταναστευτικές διαδικασίες Aου έχει εισαγάγει. Ως συνέAεια, 

είναι κοινή γνώση ότι η κύρια µορφή µετανάστευσης στη χώρα µας 

Aαραµένει η Aαράνοµη. 
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4.6 Η έλλειψη διαύγειας και Aρακτικότητας του νόµου οφείλεται 

στην έλλειψη εAιστηµονικής, εξειδικευµένης διεAιστηµονικής µελέτης και 

γνώσης Aου έAρεAε να Aροηγηθούν του νοµοAαρασκευαστικού έργου. Η 

ελληνική µεταναστευτική Aολιτική και Aράξη AρέAει να εAαναµελετηθούν 

και χαραχθούν µε γνώµονα τα σύγχρονα διεθνή και ευρωAαϊκά AρότυAα 

Aροστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώAου, και να βασιστούν σε 

εξειδικευµένη διεAιστηµονική έρευνα, κάνοντας αAόλυτα διαυγείς τους 

στόχους τους µέσω µίας νοµοθεσίας Aου θα Aαύσει να χαρακτηρίζεται αAό 

δαιδαλώδεις, γραφειοκρατικές και ενίοτε αλληλοκαλυAτόµενες-

συγκρουόµενες διατάξεις. ΄Αµεση Aροτεραιότητα του ΥΠΕΣ∆∆Α AρέAει να 

είναι η έναρξη και αAοτελεσµατική λειτουργία του ΙΜΕΠΟ. 

4.7 Το ΥΠΕΣ∆∆Α AρέAει να δώσει εAίσης ιδιαίτερη Aροτεραιότητα 

στη στελέχωση και αAοτελεσµατική λειτουργία της νέας ∆ιεύθυνσης 

ΑλλοδαAών και Μετανάστευσης και όλων των σχετικών Aεριφερειακών 

υAηρεσιών. Ουσιώδεις όροι αAοτελεσµατικότητας είναι η Aαροχή 

κατάλληλης υλικοτεχνικής υAοδοµής και η διαρκής, AολύAλευρη, 

διεAιστηµονική εκAαίδευση και ενηµέρωση όλων των ως άνω στελεχών και 

υAαλλήλων. 

 

5. Άσυλο 

5.1 ∆εδοµένης της έντασης των Aροσφυγικών µετακινήσεων, 

ιδιαίτερα αAό Κράτη της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, όλα 

τα Κράτη υAοδοχής οφείλουν να εφαρµόζουν, µέσω της νοµοθεσίας και της 

Aρακτικής τους, το ανθρωAιστικό Aνεύµα Aροστασίας Aου εAιτάσσει η 

Σύµβαση της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, σύµφωνα 

µε τα κριτήρια Aου έχει υιοθετήσει η ΄ΥAατη Αρµοστεία των Ηνωµένων 

Εθνών για τους Πρόσφυγες, και, ιδιαίτερα, να τηρούν την αρχή της µη 

εAαναAροώθησης (non-refoulement) Aου έχει εδραιωθεί µε το άρθρο 33 της 

ανωτέρω Σύµβασης. ΕAίσης, οφείλουν να λαµβάνουν υAόψη 

συµAληρωµατικές µορφές Aροστασίας, βάσει των διατάξεων του διεθνούς 

δικαίου Aου αAαγορεύουν τα βασανιστήρια και άλλους τρόAους σκληρής, 

αAάνθρωAης ή ταAεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας. 
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5.2 Όλα τα Κράτη θα AρέAει να δώσουν έµφαση στην εκούσια 

εAιστροφή των Aροσφύγων και µετακινηθέντων AροσώAων (displaced 

persons) στις χώρες ή στις Aεριοχές καταγωγής τους, σύµφωνα µε τις 

εδραιωµένες αρχές του διεθνούς δικαίου. 

5.3 Τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ AρέAει να συνειδητοAοιήσουν ότι µικρά 

ή µεγάλα ρεύµατα Aροσφύγων στα εδάφη τους συνιστούν Aάντοτε σηµάδια 

ανωµαλίας στα Κράτη Aροέλευσης Aου AρέAει να ενεργοAοιούν άµεσα τα 

Κράτη-Μέλη, και τα αρµόδια όργανα της ΕΕ, στην κατεύθυνση εξοµάλυνσης 

και λύσης των σχετικών Aροβληµάτων στα Aροαναφερθέντα Κράτη. 

5.4 Παρά τη σAουδαιότητα και την αναγκαιότητα των ανωτέρω 

κειµένων υAό συζήτηση και υιοθέτηση αAό την ΕΕ, εκφράστηκε η ανησυχία 

ως Aρος την AολύAλοκη µορφή τους όAως εAίσης για τις εξαιρέσεις Aου 

έχουν θεσµοθετηθεί στις γενικές αρχές Aροστασίας Aροσφύγων Aου έχουν 

εδραιωθεί στα κείµενα αυτά. 

5.5 ΄Οσον αφορά ειδικότερα στο «∆ουβλίνο ΙΙ», υAενθυµίζεται ότι 

κύριος στόχος του κειµένου αυτού AρέAει να Aαραµείνει η αντιµετώAιση 

των καταχρηστικών αιτήσεων ασύλου, έχοντας υAόψη την Aροστασία των 

θεµελιωδών ανθρωAίνων δικαιωµάτων των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ και 

την ίση κατανοµή της σχετικής ευθύνης µεταξύ όλων των Κρατών-Μελών 

της ΕΕ. Οι σχετικές διαδικασίες AρέAει να είναι ταχείες και δίκαιες, 

έχοντας ως κύριο µέληµα την Aαροχή αAοτελεσµατικής Aροστασίας στους 

Aρόσφυγες και ιδιαίτερα σε ευάλωτους Aρόσφυγες όAως είναι τα θύµατα 

βασανιστηρίων ή οι ασυνόδευτοι ανήλικες. 

5.6 Η Ελληνική Προεδρία θα AρέAει να δώσει ιδιαίτερη Aροσοχή στο 

θέµα της Aροσβασιµότητας στην ΕΕ και στη διαδικασία ασύλου αιτούντων 

άσυλο, εAοµένως και στην ιδέα της «εξωτερικοAοίησης της διαδικασίας 

ασύλου» στις χώρες καταγωγής ή στις γειτονικές χώρες, Aου βρίσκεται υAό 

εξέταση στην ΕΕ. 

5.7 Όσον αφορά ειδικότερα στο ελληνικό Aλαίσιο Aροσφυγικής 

Aροστασίας, εκφράστηκαν εAιφυλάξεις σχετικά µε τη σκοAιµότητα 

Aροώθησης της υAό εξέταση Aρότασης αAοκέντρωσης της διαδικασίας 

ασύλου στη χώρα µας. Το Υ∆Τ, σε συνεργασία µε όλα τα συναρµόδια 
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ΥAουργεία, θα AρέAει να εAανεξετάσει και εκσυγχρονίσει το σχετικό ισχύον 

Aλαίσιο, µε βάση το ευρωAαϊκό και διεθνές κεκτηµένο, δίδοντας ιδιαίτερη 

Aροτεραιότητα στα εξής ζητήµατα: 

� Εξασφάλιση αξιοAρεAών συνθηκών υAοδοχής αιτούντων άσυλο µε τη 

δηµιουργία άρτιων, ολοκληρωµένων κέντρων υAοδοχής. 

� Στελέχωση όλων των αρµόδιων υAηρεσιών, κυρίως στις Aαραµεθόριες 

Aεριοχές, µε κατάλληλο AροσωAικό και κρατικούς, κατάλληλα 

εκAαιδευµένους διερµηνείς. 

� Εξασφάλιση της Aρόσβασης αιτούντων άσυλο σε ταχείες και δίκαιες 

διαδικασίες ασύλου. Ιδιαίτερη Aροσοχή AρέAει να δοθεί αAό το Υ∆Τ 

στην έκλειψη του φαινοµένου υAέρβασης των χρονικών ορίων της 

διαδικασίας ασύλου, σύµφωνα µε το Π∆ 61/1999, ιδίως στην Aεριοχή 

της Αθήνας. H ευρύτερη εφαρµογή της ταχύρρυθµης διαδικασίας 

ασύλου αAό το Υ∆Τ θα AρέAει να γίνει µόνο υAό την AροϋAόθεση ότι 

θα τηρηθούν όλες οι διαδικαστικές εγγυήσεις σύµφωνα µε τα διεθνή 

και ευρωAαϊκά AρότυAα Aροστασίας Aροσφύγων. ΕAίσης το Υ∆Τ 

AρέAει να θεσµοθετήσει σαφείς όρους για την ανανέωση του 

«ανθρωAιστικού καθεστώτος» αλλοδαAών, τονίζοντας ότι η ανανέωση 

αυτή AρέAει Aάντοτε να λαµβάνει χώρα όταν οι αντικειµενικοί λόγοι 

Aου οδήγησαν στην αρχική χορήγηση αυτού του νοµικού καθεστώτος 

εξακολουθούν να υφίστανται. 

� Θεσµοθέτηση της νοµικής συνδροµής σε όλους όσους την χρειάζονται.  

� Αναθεώρηση του ισχύοντος συστήµατος δευτεροβάθµιας εξέτασης της 

αίτησης για αναγνώριση της Aροσφυγικής ιδιότητας (Aροσφυγής), µε 

ενδεχόµενη θεσµοθέτηση της δικαστικής Aροσφυγής. 

� Θεσµοθέτηση διυAουργικού συντονιστικού οργάνου για την 

ολοκληρωµένη και ταχεία Aαρέµβαση της Πολιτείας σε AεριAτώσεις 

µαζικών αφίξεων αλλοδαAών/αιτούντων άσυλο. 

� Παροχή ολοκληρωµένης Aροστασίας σε ασυνόδευτους ανήλικους 

Aρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. 

� Παροχή ολοκληρωµένης κοινωνικής υAοστήριξης όλων των 

Aροσφύγων και αιτούντων άσυλο. 
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� Προώθηση της κοινωνικής ένταξης όλων των αναγνωρισµένων 

Aροσφύγων και των «ανθρωAιστικών» Aροσφύγων Aου για διάφορους 

λόγους Aαραµένουν στη χώρα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.  

 

 

Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2002 

 

 


