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Ταυτότητα της Ένωσης 

 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) δραστηριοποιείται 

στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας δράση 

μεταξύ άλλων στους κάτωθι τομείς:  

 το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα σε σχέση με τα δικαιώματα των 

αιτούντων άσυλο και των μεταναστών, το υπάρχον νομικό πλαίσιο και η εξεύρεση 

λύσεων  σε προβλήματα, όπως όροι νομιμότητας, κράτησης, απέλασης, άσυλο, κλπ. 

 την αναμόρφωση του δικαίου της ιθαγένειας και τον εξορθολογισμό των 

μηχανισμών απόδοσής της 

 τη ρατσιστική βία και το ρατσιστικό λόγο ως μοχλούς υπονόμευσης της 

απόλαυσης μιας σειράς δικαιωμάτων 

 την άνοδο του νεοναζισμού και τις επιπτώσεις στην συνοχή του κράτους. 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου πραγματοποιεί τακτικές 

δημόσιες παρεμβάσεις με δελτία τύπου, κείμενα τεκμηρίωσης, υπομνήματα με 

νομοθετικές προτάσεις και εκθέσεις, συνεντεύξεις τύπου, κα. Για την βέλτιστη 

εκπλήρωση των σκοπών της η Ένωση επιδιώκει τη συνεργασία με άλλους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο των δικαιωμάτων: μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της 

Ελλάδας και του εξωτερικού, ανεξάρτητες αρχές (Συνήγορος του Πολίτη), την 

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αλλά και διεθνείς και 

διακρατικούς οργανισμούς.   

Η Ένωση, από την ίδρυσή της, είναι τακτικό μέλος της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Fédération Internationale des Droits 

de l’Homme- FIDH), αντιπροσωπεύει το εν λόγω διεθνές μη κυβερνητικό δίκτυο 

στην Ελλάδα και συμμετέχει στα όργανά του. Επίσης, συμμετέχει στην Association 

Européenne des Droits de l’Homme (AEDH), στης οποίας το διοικητικό συμβούλιο 

εκπροσωπείται, καθώς και στα εξής όργανα:  

 Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων 

 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θεσσαλονίκης  

 Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας που συντονίζεται από την Εθνική Επιτροπή 

για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες και στην αντίστοιχη επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

 

 

 

 

 

Αναλυτική αναφορά για τις δράσεις της Ένωσης κατά το τελευταίο έτος μπορεί 

να βρει ο αναγνώστης στην Ετήσια Αναφορά Δράσεων 2016.  

http://www.hlhr.gr/wp-content/uploads/2017/01/%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC_2016_%CE%A4%CE%95%CE%9B-updated.pdf
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Εισαγωγή και Μεθοδολογία 

 

Το καλοκαίρι του 2015 υπήρξε μαζική εισροή προσφύγων και μεταναστών στην 

Ελλάδα. Η εξέλιξη του πολέμου στη Συρία και το Ιράκ και οι συνεχιζόμενες 

συγκρούσεις στις περισσότερες περιοχές του Αφγανιστάν οδήγησαν περισσότερους 

από ένα εκατομμύριο ανθρώπους στο κατώφλι της Ευρώπης. Οι περισσότεροι από 

αυτούς διέσχισαν τα ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα και πολλοί κινήθηκαν 

βόρεια, αρχικά αυθόρμητα και στη συνέχεια με όλο και πιο συντονισμένο τρόπο 

μέσω των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με κατεύθυνση κυρίως τη Γερμανία, τη 

Σουηδία και την Αυστρία, αλλά και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Μετά το κλείσιμο της Βαλκανικής οδού τον Φεβρουάριο του 2016 περίπου 

50.000 άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα. Διεθνείς και εθνικές Μη 

Κυβερνητικές και Ανθρωπιστικές Οργανώσεις ξεκίνησαν τη δράση τους στα νησιά 

και στην ηπειρωτική Ελλάδα, προκειμένου να παρέχουν βοήθεια και προστασία. Στην 

ηπειρωτική Ελλάδα δημιουργήθηκαν κέντρα διαμονής για να στεγαστούν οι 

μετανάστες και πρόσφυγες. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τοποθετήθηκαν σε 

απομονωμένες περιοχές, μακριά από τα αστικά κέντρα και ήταν σαφώς ανεπαρκή για 

μακροχρόνια παραμονή. Παρόλο που τα κέντρα φιλοξενίας εισήχθησαν ως 

προσωρινή λύση, πολλά από αυτά έχουν εξελιχθεί σε μόνιμη λύση διαμονής. Οι 

αναφορές διαφόρων οργανισμών και θεσμών επικρίνουν έντονα τις συνθήκες 

διαμονής και παροχής υπηρεσιών σε αυτά. Παρά το γεγονός ότι περίπου 20.000 

άτομα φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα βάσει του σχεδίου στέγασης 

της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ένας σημαντικός αριθμός 

ατόμων εξακολουθεί να διαμένει στα ανωτέρω κέντρα.  

Τον Μάρτιο του 2016, έπειτα από το κλείσιμο της Βαλκανικής οδού, οι ηγέτες 

της ΕΕ και της Τουρκίας συμφώνησαν σε μια Κοινή Δήλωση για την αντιμετώπιση 

της μετανάστευσης: «Από τις 20 Μαρτίου 2016 και έπειτα, όλοι οι νέοι παράτυποι 

μετανάστες που θα φθάνουν στα ελληνικά νησιά θα επιστρέφονται στην Τουρκία εάν 

δεν υποβάλουν αίτηση ασύλου ή εάν απορριφθεί η αίτησή τους. Για κάθε Σύριο που θα 

επιστρέφει στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ένας άλλος Σύριος θα μετεγκαθίσταται 

στην ΕΕ».        

Όσοι βρίσκονταν ήδη στην Ελλάδα πριν από τις 20 Μαρτίου μεταφέρθηκαν 

στην ηπειρωτική χώρα, ενώ οι αιτούντες άσυλο που έφθασαν από τις 20 Μαρτίου 

2016 και μετά, εγκλωβίστηκαν στο νησί που αφίχθησαν και υποβλήθηκαν σε 

διαδικασία εξέτασης επί του παραδεκτού ή επί της ουσίας του αιτήματός τους 

ανάλογα με την εθνικότητά τους. Για εκείνους που υποβλήθηκαν στη διαδικασία 

κρίσης επί του παραδεκτού, εξετάστηκε αν η Τουρκία θα μπορούσε να είναι μια 

ασφαλής χώρα να επιστρέψουν. Για όσα αιτήματα ασύλου κρίθηκε ότι η Τουρκία 

είναι ασφαλής χώρα,  η αίτηση για άσυλο απορρίφθηκε ως «απαράδεκτη». Για τα 

αιτήματα ασύλου για τα οποία κρίθηκε ότι η Τουρκία δεν αποτελεί ασφαλής χώρα για 

να επιστρέψει ο αιτών άσυλο, το αίτημα για άσυλο κρίθηκε παραδεκτό και η εξέταση 

του αιτήματος ασύλου συνεχίστηκε επί της ουσίας με την κανονική διαδικασία.  

Παράλληλα όσοι αφίχθησαν από τις 20 Μαρτίου και έπειτα υπόκεινται σε 

«γεωγραφικό περιορισμό» που σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να εγκαταλείψουν το 
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ελληνικό νησί στο οποίο αφίχθησαν πριν από την εξέταση του αιτήματός τους για 

άσυλο, καθώς η Τουρκία δέχεται τις επιστροφές μόνο αυτών που παραμένουν στα 

νησιά. Κατά συνέπεια μόνο οι αιτούντες άσυλο που λαμβάνουν θετική απόφαση σε 

πρώτο ή δεύτερο βαθμό μπορούν να μετακινηθούν στην ηπειρωτική χώρα. Σε όσους 

αιτούντες άσυλο απορρίπτεται η αίτησή τους,  υποβάλλονται σε διαδικασία 

επιστροφής στην Τουρκία. Ωστόσο, οι αιτούντες άσυλο αναγκάζονται λόγω των 

κακών συνθηκών διαμονής που επικρατούν στα νησιά να παραβιάζουν το 

γεωγραφικό περιορισμό και να μεταβαίνουν στην ενδοχώρα, ακόμα και πριν εκδοθεί 

απόφαση σχετικά με το αίτημά τους για άσυλο. Ωστόσο η μεγάλη πλειοψηφία των 

αιτούντων άσυλο, δεν μπορεί να μετακινηθεί στην ενδοχώρα και παραμένει στο νησί 

άφιξης για χρονικό διάστημα που μπορεί να ανέρχεται από μερικούς μήνες έως και 

πάνω από ένα έτος. Κατά την αναμονή της εξέτασης του αιτήματός τους για άσυλο 

ως προς το παραδεκτό αναγκάζονται να διαβιούν σε συνθήκες  υπερσυνωστισμού 

χωρίς τα στοιχειώδη μέσα για μία αξιοπρεπή διαβίωση και πολλές φορές για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα.       

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, στις δομές που ήταν ακατάλληλες 

για διαβίωση το χειμώνα,  που υπήρχε υπερσυνωστισμός, απαράδεκτες συνθήκες 

διαβίωσης και ανεπαρκές πλαίσιο προστασίας, σημειώθηκαν έξι θάνατοι, αρκετές 

απόπειρες αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμοί ατόμων, ενώ παιδιά, γυναίκες και άνδρες 

εκτέθηκαν σε κακοποίηση και σεξουαλική βία. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 

2016-2017, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δημοσίευσε ένα 

δελτίο τύπου προτρέποντας τις ελληνικές αρχές να λάβουν μέτρα για την προστασία 

και το σεβασμό όλων των ανθρώπων από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
1
.  

Στο πλαίσιο αυτό, από τον Αύγουστο του 2016, η Ελληνική Ένωση για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου ανέπτυξε διάφορες δράσεις για την προστασία των 

δικαιωμάτων των προσφύγων.     

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για τους σκοπούς της Ελληνικής Ένωσης για 

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (εφεξής Ένωση) στο πλαίσιο του έργου Παροχή 

Νομικής Συμβουλευτικής και άλλων Βασικών Πληροφοριών σε Πρόσφυγες από τα 

μέλη της ομάδας έργου. Οι πληροφορίες που παρατίθενται συλλέχθηκαν κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου και βασίζονται στις δράσεις που αναπτύχθηκαν στο 

πλαίσιο αυτού, όπως περιγράφονται στο κείμενο
2
.  

Βασικοί στόχοι του έργου ήταν: 

 να παρέχει νομικές και άλλες απαραίτητες πληροφορίες σε πρόσφυγες – αιτούντες 

άσυλο  

 να ενημερώσει τον προσφυγικό πληθυσμό σε σχέση με τα δικαιώματά του, τις 

διαδικασίες αιτήματος ασύλου και συμμετοχής στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης 

 να παράσχει υποστήριξη  στις διαδικασίες ασύλου και στις διαδικασίες 

οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης   

                                                           
1
 https://goo.gl/wXii7d 

2
 Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα έκθεση είναι επικαιροποιημένες έως 

την 30
η
 Νοεμβρίου 2017. 

 

https://goo.gl/wXii7d
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 να εντοπίσει ευάλωτα άτομα και να παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη   

 να κάνει παραπομπές υποθέσεων που εμφανίζουν ιδιαίτερες ανάγκες σε αρμόδια 

όργανα, αρχές, φορείς  

 να υποστηρίξει τον προσφυγικό πληθυσμό προκειμένου να αντιμετωπίσει βασικές 

καθημερινές ανάγκες παρέχοντας πληροφόρηση με διαφορετικούς πολλαπλούς 

τρόπους/μέσα.  

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την 

ομάδα έργου οι κάτωθι βασικοί άξονες δράσης:  

 ατομικές ή/και ομαδικές συναντήσεις με ωφελούμενους διαμένοντες σε  δομές 

προσωρινής φιλοξενίας στη Βόρεια Ελλάδα και την Αττική με τη μορφή της νομικής 

συμβουλευτικής και σε επιλεγμένες περιπτώσεις με την παροχή νομικής υποστήριξης. 

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις παρασχέθηκε νομική υποστήριξη και σε αιτούντες άσυλο 

και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διέμεναν εκτός των συγκεκριμένων δομών. 

 ανάπτυξη ιστοσελίδας: η ομάδα νομικών συμβούλων του έργου συγκέντρωσε την 

νομική πληροφόρηση και άλλες βασικές χρηστικές πληροφορίες για πρόσφυγες και 

αιτούντες άσυλο, η οποία αποτέλεσε τη βάση της ιστοσελίδας 

www.rights4refugees.gr. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε 4 γλώσσες (Ελληνικά – 

Αγγλικά – Αραβικά – Φαρσί).  

 ανάπτυξη πληροφοριακής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (androids, i-phones) 

μέσω της οποία παρέχεται νομική πληροφόρηση και άλλες βασικές πληροφορίες σε 4 

γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά – Αραβικά – Φαρσί). 

 Έκδοση ενημερωτικού (προωθητικού) φυλλαδίου του έργου: η ομάδα έργου 

σχεδίασε επίσης το ενημερωτικό φυλλάδιο που περιέχει βασικές πληροφορίες για το 

έργο και τους στόχους. Το φυλλάδιο διενεμήθη σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα σε 

επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος προκειμένου να φτάσει κοντά στον ωφελούμενο 

πληθυσμό. 

Μέσω αυτών των δράσεων επετεύχθη η παροχή νομικής πληροφορίας τόσο σε άτομα 

που βρίσκονταν στα πεδία παρέμβασης (Σκαραμαγκάς - Αττική, Δίον και Softex στη 

Βόρεια Ελλάδα) όσο και σε άτομα από άλλες περιοχές και δομές φιλοξενίας που 

είχαν πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή την πληροφοριακή εφαρμογή.   

Οι ομάδες πεδίου αποτελούνταν από ένα νομικό, ένα πολιτικό/κοινωνικό 

επιστήμονα και τους αντίστοιχους διερμηνείς στα αραβικά/φαρσί/σορανί. Η επιλογή 

των πεδίων παρέμβασης έγινε κατόπιν χαρτογράφησης των υπηρεσιών που 

παρέχονταν εντός των κέντρων παραμονής στη Βόρεια Ελλάδα και την Αττική, κατά 

τη διάρκεια της οποίας παρατηρήθηκε μεγάλη έλλειψη σε υπηρεσίες νομικής 

πληροφόρησης προς τους διαμένοντες στα εν λόγω κέντρα. 

Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται παρουσίαση των τριών πεδίων 

παρέμβασης, των διαχειριστικών προβλημάτων που ανέκυψαν λόγω της φυσιολογίας 

των δομών προσωρινής στέγασης, των κενών στην παροχή υπηρεσιών, των 

βασικότερων αλλά και των επιμέρους νομικών ζητημάτων που απασχόλησαν τις 

ομάδες πεδίου, των παράλληλων δράσεων που ανέλαβαν σε συνεργασία με την 

http://www.rights4refugees.gr/
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ευρύτερη ομάδα έργου στο πλαίσιο του προγράμματος, και, τέλος, των 

συμπερασμάτων και των προτάσεων της Ένωσης που προέκυψαν από τη 

συγκεκριμένη δράση.  
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Α. Περιγραφή των πεδίων παρέμβασης  

 

Η παροχή νομικής συμβουλευτικής από τις ομάδες πεδίου έλαβε χώρα σε τρία (3) 

κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, i) της Softex στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, ii) του 

Δίον-Ελπίδα στο Δερβένι Θεσσαλονίκης και iii) του ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π./Σκαραμαγκά 

στην Αττική. Κατά τη συγγραφή της παρούσας έκθεσης οι δομές της Softex και του 

Δίον- Ελπίδα έχουν πια κλείσει οριστικά, ενώ το ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π./ Σκαραμαγκά 

παραμένει ανοιχτό. 

Κέντρο Φιλοξενίας «Softex» 

Η δομή της Softex βρισκόταν εκτός του οικιστικού ιστού και εντός της 

βιομηχανικής περιοχής της δυτικής Θεσσαλονίκης, μέρος της οποίας είναι σήμερα 

εγκαταλειμμένο. Ήταν τοποθετημένο κοντά στην περιοχή του σιδηροδρομικού 

σταθμού και ήταν όμορο με μία έκταση ανάμεσα στο σιδηροδρομικό σταθμό και στη 

βιομηχανική περιοχή με εγκαταλειμμένα βαγόνια, στα οποία διαμένουν μέχρι σήμερα 

εισερχόμενοι στη χώρα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.  

Σε ό,τι αφορούσε στη διοίκηση και στον κανονισμό λειτουργίας, σημειώνεται 

ότι από τον στρατιωτικό συντονιστή ακολουθείτο το επιχειρησιακό σχέδιο που είχε 

εκπονήσει το ΓΕΕΘΑ και επιμέρους σχέδιο διοικητικής μέριμνας που εκπονήθηκε 

από την 71η Ταξιαρχία Αερομεταφορών, η οποία είχε και την ευθύνη της δομής. Ως 

προς τη διοίκηση από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (εφεξής ΥΜΕΠΟ) η 

δομή παρέμεινε χωρίς συντονιστή από τα τέλη Μαρτίου 2017 έως τα τέλη Ιουνίου 

2017 που έκλεισε οριστικά. 

To 50% των διαμενόντων ήταν Σύριοι, ενώ το υπόλοιπο 50% ήταν στην 

πλειοψηφία Αλγερινοί (περίπου 20%) και σε μικρότερα ποσοστά Ιρακινοί, 

Μαροκινοί, Πακιστανοί, Αφγανοί. Κατά την χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2016 – 

Φεβρουαρίου 2017 η δομή αριθμούσε 1500 περίπου άτομα, η πλειοψηφία των οποίων 

ήταν οικογένειες συριακής καταγωγής. Κατά τη χρονική περίοδο Φεβρουαρίου – 

Μαρτίου 2017 μεταφέρθηκε ένας αριθμός ωφελούμενων σε κατάλληλα για τον 

χειμώνα καταλύματα και έπειτα, κατά την χρονική περίοδο Μαρτίου – Μάιου 2017, ο 

πληθυσμός μειώθηκε σταδιακά στα 380 περίπου άτομα με σκοπό να μειωθεί ακόμα 

περισσότερο. Λίγο πριν κλείσει η δομή, η πλειοψηφία του πληθυσμού ήταν άνδρες, 

νεαρής ηλικίας, άγαμοι, ενώ υπήρχαν και 15 περίπου οικογένειες. 

 Οι ωφελούμενοι έως τον Μάρτιο του 2017 διέμεναν σε σκηνές, από τις οποίες 

μετακινήθηκαν σταδιακά σε container. Στην πλειοψηφία τους τα container είχαν 

ρεύμα, ενώ προβλήματα παρουσίαζε η σύνδεσή τους με το σύστημα αποχέτευσης και 

υδροδότησης.  

Στη δομή παρέχονταν νομικές και ιατρικές υπηρεσίες (μεταξύ αυτών και 

ψυχολογικής υποστήριξης) τόσο από οργανώσεις με σταθερή παρουσία όσο και από 

κινητές μονάδες. Πραγματοποιούνταν εκπαιδευτικά προγράμματα (εκμάθηση 

αραβικών, μαθηματικά, βιολογία και γεωγραφία, αγγλικά και ελληνικά) και 

προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας και 

γυναίκες. Οι οργανώσεις με παρουσία και δραστηριοποίηση στη δομή της Softex 

ήταν οι: Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Save the Children, 
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Μετάδραση, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), Γιατροί χωρίς Σύνορα 

(ΓΧΣ), Υπουργείο Παιδείας, International Federation of Red Cross (IFRC), British 

Red Cross, Finnish Red Cross, Intervolve, Intersos, Διεθνής Οργανισμός 

Μετανάστευσης (ΔΟΜ), και το ΚΕΕΛΠΝΟ. Η δομή έκλεισε οριστικά τον Ιούνιο 

2017. 

Κέντρο φιλοξενίας «Δίον – Ελπίδα»  

Η εν λόγω δομή λειτουργούσε επίσης εκτός του οικιστικού ιστού στη περιοχή της 

δυτικής Θεσσαλονίκης, πάνω στον εθνικό δρόμο Θεσσαλονίκη-Κιλκίς, στην περιοχή 

του Δερβενίου και συνορεύει με ένα δασάκι. Ο χώρος στον οποίο στεγάστηκαν οι 

φιλοξενούμενοι λειτουργούσε κατά το παρελθόν ως βιοτεχνία ρούχων.  

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχε υπογράψει 

συμφωνία με το Καναδικό ίδρυμα Radcliffe  Foundation το οποίο είχε αναλάβει την 

οικονομική και διοικητική υποστήριξη της εν λόγω δομής. Τον έλεγχο κατά την 

είσοδο των οργανώσεων και τον διαμενόντων στο χώρο ασκούσε ιδιωτική εταιρία 

ασφάλειας. 

Στο χώρο διέμεναν αποκλειστικά οικογένειες και άτομα με μεγάλη 

ευαλωτότητα (κυρίως με σοβαρά ζητήματα υγείας). Στην πλειοψηφία τους οι 

διαμένοντες ήταν Συριακής και Ιρακινής καταγωγής. 

Οι ωφελούμενοι διέμεναν σε δωμάτια (ένα για κάθε οικογένεια) με παράθυρα, 

ενώ υπήρχαν μεγάλοι και φωτεινοί κοινόχρηστοι χώροι (κοινές τουαλέτες, μπάνια και 

κουζίνες) καθώς και χώροι δραστηριοτήτων (εσωτερικοί και εξωτερικοί).  

Οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στο χώρο ήταν οι: Solidarity Now, 

Better Days, Team Rubincon, ΑΡΣΙΣ, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες - UNHCR, ERCI (Emergency Response Centre International) παρέχοντας 

ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες. Η δομή έκλεισε οριστικά τον Ιούνιο 2017. 

Κέντρο φιλοξενίας «ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. Σκαραμαγκά» 

Πρόκειται για μια αποβάθρα του Ναυτικού που βρίσκεται κοντά στα ναυπηγεία του 

Σκαραμαγκά. Ο χώρος είναι περιφραγμένος και δίπλα βρίσκεται αποβάθρα που 

χρησιμοποιείται ως αποθήκη εμπορευμάτων. Η μετακίνηση από και προς τη δομή 

γίνεται με λεωφορεία του ΟΑΣΑ.  

Τη διοίκηση της δομής είχε αναλάβει μέχρι τον Ιούνιο 2017 το Υπουργείο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, ενώ υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης (Site 

Management Support) παρέχει η οργάνωση Danish Refugee Council. Η Ελληνική 

Αστυνομία ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια του χώρου έχοντας καθ’ όλη τη διάρκεια 

του 24ώρου και τις 7 μέρες της εβδομάδας παρουσία δύο αστυνομικών υπαλλήλων. 

Μέχρι τον Ιούνιο 2017 το Ναυτικό ασκούσε τον έλεγχο των εισερχομένων στη δομή. 

Δικαίωμα στέγασης στη δομή είχαν μόνο όσοι βρίσκονταν στις λίστες που έστελνε το 

ΚΕΠΟΜ
3
 στη διοίκηση της δομής. 

                                                           
3
 Κέντρο Επιχειρησιακής Οργάνωσης Μεταναστευτικού, άτυπο συντονιστικό όργανο το οποίο 

αποτελείται από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Μεταναστευτικής 

Πολιτικής, Εσωτερικών, Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υγείας και Εξωτερικών. 



9 

 

Η χωρητικότητα της δομής ανέρχεται περίπου σε 3.200 άτομα. Κατά καιρούς 

οι διαμένοντες έχουν φτάσει τους 3.500. Στη συντριπτική πλειοψηφία πρόκειται για 

Σύριους (περί τους 2.500, αραβικής και κουρδικής καταγωγής και λίγες οικογένειες 

παλαιστινιακής καταγωγής). Ακολουθούν οι Ιρακινοί (περί τους 500, εκ των οποίων 

οι 200 είναι Yezidi και οι υπόλοιποι Αραβικής και Κουρδικής καταγωγής) και τέλος 

οι Αφγανοί (περί τους 200, στη συντριπτική τους πλειοψηφία Tajik, λίγες οικογένειες 

Hazara και κάποιοι Pashtun). Κατά τη συγγραφή της παρούσας έκθεσης, στο 

Σκαραμαγκά διαμένουν περί τα 2.800 καταγεγραμμένα άτομα καθώς και 

αδιευκρίνιστος αριθμός μη καταγεγραμμένων ατόμων (περί τα 300-500). 

Όλοι οι ωφελούμενοι διαμένουν σε container δύο δωματίων και 

χωρητικότητας έως 8 ατόμων. Στα container πολλές φορές διαμένουν και δύο 

οικογένειες,  μια σε κάθε δωμάτιο. Υπάρχει ένα μπάνιο με ντουζιέρα. Στα δωμάτια 

υπάρχουν κουκέτες ή στρώματα στο πάτωμα.  

Στο Σκαραμαγκά δραστηριοποιούνται οι κάτωθι οργανώσεις: Danish Refugee 

Council, Red Cross Movement (Hellenic Red Cross, Spanish Red Cross, IFRC), 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες - UNHCR, Unicef, International 

Rescue Committee, Drop in the Ocean, Organization Earth, Hope School, Caritas, 

Babel, British Council, ELIX, Open School of Piraeus, Melifera, Δήμος Χαϊδαρίου, 

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΚΕΕΛΠΝΟ, παρέχοντας 

υπηρεσίες υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 

δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης και νομική συμβουλευτική. Την πρώτη 

εβδομάδα του Μαρτίου 2017 ξεκίνησε η εγγραφή των παιδιών στο σχολείο. Μέχρι 

στιγμής 300 περίπου παιδιά πηγαίνουν σε 6 δημοτικά και 2 γυμνάσια του δήμου 

Χαϊδαρίου. Η μεταφορά τους γίνεται με λεωφορεία του Υπουργείου Παιδείας και με 

τη συνδρομή υπαλλήλων του ΔΟΜ και του Δήμου Χαϊδαρίου.  

 

Διαχειριστικά ζητήματα και προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών  

 

Κοινό σημείο και των τριών δομών στις οποίες παρείχαμε νομική συμβουλευτική και 

βοήθεια, που αφορά άλλωστε το σύνολο των αντίστοιχων δομών στην Ελλάδα είναι 

το γεγονός ότι οι χώροι αυτοί λειτουργούν άνευ θεσπισμένου κανονισμού 

λειτουργίας, εκτός αστικού ιστού, ενώ υπεύθυνοι για τη διοικητική τους υποστήριξη 

και διαχείριση είναι διαφορετικοί φορείς. Στο κέντρο φιλοξενίας «Δίον-Ελπίδα», για 

παράδειγμα, τη διοίκηση του χώρου είχε αναλάβει το ίδρυμα Radcliffe, ενώ στα 

κέντρα φιλοξενίας «Softex» και το «Σκαραμαγκά» υπήρχαν εκπρόσωποι του 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Υ.ΜΕ.ΠΟ.). Ακόμα όμως και σε αυτές τις 

περιπτώσεις, η διοικητική υποστήριξη από πλευράς ΥΜΕΠΟ ουδόλως απρόσκοπτη 

υπήρξε, καθώς στο κέντρο φιλοξενίας  «Σόφτεξ» έπαψε να υπάρχει εκπρόσωπος του 

Υπουργείου από το Μάρτιο του 2017, και, αντίστοιχα, στο κέντρο φιλοξενίας  

«Σκαραμαγκά» από τον Ιούνιο του 2017. Αποτέλεσμα της παραπάνω έλλειψης 

παρουσίας εκπροσώπων του Υπουργείου ήταν: 

α) να υπάρξει μεγάλος αριθμός μη καταγεγραμμένων στο χώρο ατόμων, οι οποίοι 

λόγω έλλειψης διεύθυνσης κατοικίας δεν είχαν πρόσβαση σε σειρά υπηρεσιών, 
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παροχών και δικαιωμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: κάρτα χρημάτων για 

σίτιση, παραπομπή σε περίπτωση ευαλωτότητας στο πρόγραμμα στέγασης της 

Υ.Α/Ο.Η.Ε (ακόμη και σε περίπτωση εξαιρετικής ευαλωτότητας), έκδοση Α.Φ.Μ., 

Α.Μ.Κ.Α. κ.α.,  

β) να τεθούν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας εντός των δομών, καθώς δεν υπήρχε 

έλεγχος στην είσοδο των δομών με αποτέλεσμα οι χώροι να είναι προσβάσιμοι σε 

οποιονδήποτε. Πολύ συχνά σημειώνονταν επεισόδια βίας μεταξύ διαφόρων 

εθνικοτήτων και εθνοτικών ομάδων. Συχνά ήταν και τα περιστατικά βίας κατά 

γυναικών ή περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Σε μικρότερη έκταση 

παρατηρούνταν και επεισόδια λεκτικής βίας και απειλών από πλευράς ωφελούμενων 

προς τις οργανώσεις, κλοπές και καταστροφές στα κοντέινερ. 

γ) να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο το αίσθημα εγκατάλειψης από πλευράς του 

κράτους που βιώνουν οι διαμένοντες. 

Όλα τα παραπάνω ενέτειναν την ήδη βεβαρυμμένη ψυχολογική κατάσταση λόγω των 

συνθηκών διαμονής των διαμενόντων, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθημερινά 

και αυξανόμενα σε ένταση περιστατικά επιθέσεων εντός των κοινοτήτων τους, αλλά 

και προς τις οργανώσεις. Σε αυτό συνδράμει και η εσκεμμένη απομόνωση των 

διαμενόντων μέσω της παραμονής τους σε χώρους εκτός του αστικού ιστού. 

Σε ό,τι αφορά στην παροχή υπηρεσιών των οργανώσεων, στο κέντρο 

φιλοξενίας «Softex» το μεγαλύτερο κενό παρατηρούνταν στην παροχή 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ενηλίκων. Η απουσία οργανώσεων με αντίστοιχα 

προγράμματα και η αντιμετώπιση περιστατικών που έχρηζαν ψυχολογικής 

συνδρομής ενέτειναν την έκρυθμη κατάσταση που επικρατούσε εντός του χώρου. 

Ταυτόχρονα, ελλιπείς ήταν και οι υπηρεσίες ιατρικής υγείας με αποτέλεσμα να είναι 

δύσκολη η παραπομπή περιστατικών εκτός δομής σε δημόσια νοσοκομεία.  

Επιπλέον, υπήρχε πλήρης απουσία δραστηριοτήτων δημιουργικής 

απασχόλησης για ενήλικες εντός του χώρου, ενώ η μετακίνηση από και προς τη δομή 

ήταν εξαιρετικά δύσκολη καθώς δεν υπήρχε στάση λεωφορείου σε κοντινή 

απόσταση. Τα δε ζητήματα ασφάλειας στον περιβάλλοντα χώρο καθιστούσαν την 

πρόσβαση ακόμα πιο επικίνδυνη.  

Εν κατακλείδι, το κέντρο φιλοξενίας «Softex» αποτελούσε το κατεξοχήν 

παράδειγμα κακής πρακτικής ως προς την οργάνωση και λειτουργία κέντρου 

φιλοξενίας. 

Στο Σκαραμαγκά παρουσιάζονται κενά σε διάφορα είδη υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος στο 

συγκεκριμένο χώρο, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ανέλαβε 

και το μεγαλύτερο βάρος στη νομική υποστήριξη των διαμενόντων καθώς μέχρι τότε 

οι διαμένοντες εξυπηρετούνταν από το Danish Refugee Council (DRC) που παρείχε 

νομική συμβουλευτική δύο φορές την εβδομάδα. Από τον Ιούλιο του 2017 υπάρχει 

δικηγόρος της συγκεκριμένης οργάνωσης τέσσερις φορές την εβδομάδα, ενώ με την 

αποχώρηση της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου από το πεδίο, 

το DRC έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εξυπηρέτηση περί των 2.800 - 

3.000 διαμενόντων. Μεγάλο κενό παρατηρείται και στην παροχή νομική συνδρομής 

σχετικά με την ανάληψη υποθέσεων αστικού και ποινικού δικαίου στη δομή, ενώ η 
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νομική υποστήριξη ανηλίκων είναι αποσπασματική. Συγκεκριμένα, ενώ υπάρχουν 

λειτουργοί παιδικής προστασίας (child protection actors) στο κέντρο φιλοξενίας, 

μέσα στο 2017 δικηγόρος με ειδίκευση στα νομικά ζητήματα ασυνόδευτων ανηλίκων 

αιτούντων άσυλο υπήρξε μόνο κατά το διάστημα Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2017. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει τα παιδιά να μεταβαίνουν εκτός κέντρου φιλοξενίας 

προκειμένου να συναντήσουν το/τους πληρεξούσιο-υς δικηγόρο/ους. Κατά το 

διάστημα Ιανουαρίου 2017 - Απριλίου2017 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου, όπως και το DRC, ανέλαβαν την υποστήριξη περιπτώσεων 

ασυνόδευτων ανηλίκων μέχρι να έρθει στο πεδίο σχετικός δικηγόρος από το 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.  

Σημαντικές ελλείψεις έχουν δημιουργηθεί και στην υποστήριξη θυμάτων 

έμφυλης βίας (SGBV) κατά τις καθημερινές μέρες μετά τις 17:00 ώρα που οι 

οργανώσεις αποχωρούν από το χώρο-  και κατά τα σαββατοκύριακα. 

Ελλιπής είναι και η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης του ανδρικού 

πληθυσμού. Οι περισσότερες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής και 

υποστήριξης απευθύνονται κυρίως σε γυναίκες και παιδιά, γεγονός που στερεί σε 

μεγάλο βαθμό από τον ανδρικό πληθυσμό την πρόσβαση σε αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Τέλος, από τον Ιούνιο 2017 που έπαψε να υπάρχει εκπρόσωπος του ΥΜΕΠΟ 

οπότε και σταμάτησε η καταγραφή των νέων διαμενόντων, είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να εντοπιστούν και να καταμετρηθούν τα ασυνόδευτα ανήλικα που διαμένουν στο 

χώρο, όπως και να έρθουν σε επαφή μαζί τους οι λειτουργοί παιδικής προστασίας. 

Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις που εντοπίζονται, λόγω έλλειψης διαθέσιμων 

θέσεων σε ξενώνες του Ε.Κ.Κ.Α. αναγκάζονται να παραμείνουν σε συνθήκες 

ανασφάλειας στη δομή του Σκαραμαγκά. 
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Β. Δημογραφικά στοιχεία 

 

Συγκεντρωτικά τα στοιχεία και από τα τρία πεδία παρέμβασης καταγράφονται ως 

εξής: 

Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων (συμπεριλαμβανομένων των μελών 

των οικογενειών τους) ανέρχεται σε 1.466 άτομα. Η ομάδα πεδίου ανταποκρίθηκε 

στο σύνολο των αιτημάτων όλων των ωφελούμενων, ήτοι 1.309 αιτήματα. 

Το σύνολο των ωφελουμένων αφορούσε ενήλικο πληθυσμό, ενώ μικρός 

αριθμός αιτημάτων προέρχονταν από ασυνόδευτους ανήλικους (5%). 

Αναφορικά με τις χώρες καταγωγής των ωφελούμενων, παρατηρήθηκε ότι 

η πλειοψηφία των διαμενόντων στα τρία (3) πεδία παρέμβασης ήταν Συριακής 

καταγωγής (64,24%), σε μικρότερο ποσοστό προέρχονταν από το Ιράκ (20,65%), το 

Αφγανιστάν (9,94%), ενώ πιο μικρό ποσοστό των ωφελούμενων προέρχονταν από το 

Ιράν.  Ιδιαίτερα, στη δομή φιλοξενίας Softex στη Θεσσαλονίκη υπήρξε και μικρό 

ποσοστό ωφελουμένων που καταγόταν από άλλες χώρες, όπως Αλγερία, Μαρόκο, 

Λιβύη και το Μάλι.  

Οι κυρίαρχες εθνότητες των ωφελούμενων ήταν: Συριακή/Αραβική, 

Συριακή/Κουρδική, Ιρακινή/Αραβική, Ιρακινή/Κουρδική, Ιρακινή/Γεζίντι, 

Αφγανική/Τατζίκ. Μικρός αριθμός ωφελουμένων ήταν Αφγανικής/Χαζάρα, 

Αφγανικής/Παστούν και Συριακής/Παλαιστινιακής καταγωγής.  

 

Πίνακας 1. Χώρες καταγωγής 
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Πίνακας 2. Εθνοτική Καταγωγή 

 

 

Αναφορικά με το προφίλ των ωφελούμενων, και στα τρία (3) πεδία 

παρέμβασης παρατηρήθηκε ότι οι ωφελούμενοι που αναζήτησαν νομική 

συμβουλευτική ήταν κατά πλειοψηφία άντρες (σε ποσοστό 65%) έναντι ποσοστού 

35% γυναικών. 

Η οικογενειακή κατάσταση των ωφελούμενων, οι οποίοι αναζήτησαν νομική 

συμβουλευτική στα σημεία παρέμβασης, ήταν άγαμοι σε ποσοστό 31,74% και σε 

ποσοστό 65 % έγγαμοι
4
. Μικρό ποσοστό των ωφελουμένων ήταν διαζευγμένοι 

(2,3%), ή σε διάσταση (1%) ή  βρίσκονταν σε κατάσταση χηρείας (1%) ή διγαμίας 

(1%).  

Πίνακας 3. Οικογενειακή κατάσταση 

 

 

                                                           
4
 Στην κατηγορία Έγγαμοι περιλαμβάνονται και τα άτομα εκείνα (άνδρες και γυναίκες) που η 

οικογένειά τους (σύζυγος και παιδιά) μπορεί να βρίσκονται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή στη χώρα 

καταγωγής.  
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Γ. Σημαντικότερα νομικά ζητήματα  
 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ωφελούμενων αφορούσε άτομα με χώρα εξέτασης 

ασύλου την Ελλάδα (41,05%), ποσοστό 34,32% αφορούσε άτομα που ανέμεναν την 

οικογενειακή επανένωση με μέλος της πυρηνικής οικογένειας σε άλλο κράτος-μέλος 

της ΕΕ,  ποσοστό 20,63% αφορούσε ωφελούμενους που είχαν αιτηθεί την 

μετεγκατάστασή τους σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., ενώ ένα μικρό ποσοστό 

αφορούσε άτομα που επιθυμούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εθελούσιας 

υποβοηθούμενης επιστροφής (4%).    

 

Πίνακας 4. Αιτήματα διεθνούς προστασίας 

 

 

Τα σημαντικότερα νομικά ζητήματα που απασχόλησαν τις ομάδες πεδίου, έτσι όπως 

αποτυπώθηκαν με βάση τα αιτήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των 

ωφελούμενων και στα τρία πεδία παρέμβασης, αφορούσαν α) στην επιβολή 

γεωγραφικού περιορισμού, β) στη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης και γ) 

στη διαδικασία μετεγκατάστασης σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Ειδικότερα:  

i) Γεωγραφικός περιορισμός 

Mε την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας της 18
ης

 

Μαρτίου 2016, όσοι εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην χώρα δια των 

θαλάσσιων συνόρων, οφείλουν να παραμείνουν στα Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), τελώντας σε καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους, μέχρι 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποδοχής και ταυτοποίησης. Οι αιτούντες διεθνή 

προστασία δύνανται να παραμένουν στις εγκαταστάσεις για όσο χρόνο διαρκεί η 

διαδικασία εξέτασης της αίτησής τους και για διάστημα μέχρι και εικοσιπέντε (25) 

ημερών από την είσοδό τους στο Κέντρο. Αν μετά την παρέλευση του χρονικού 

αυτού διαστήματος δεν έχει περατωθεί η εξέταση της αίτησης, το αρμόδιο 

Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου - ΠΓΑ χορηγεί στον ενδιαφερόμενο δελτίο αιτούντος 

διεθνή προστασία και αίρεται ο περιορισμός της ελευθερίας. Στη συνέχεια ο αιτών 
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παραπέμπεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε κατάλληλες δομές 

φιλοξενίας (άρθρο 14 παρ.7 Ν.4375/2016).  

Σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ.4 του Ν.4375/2016 εξαιρούνται της διαδικασίας 

των συνόρων καταρχήν οι ευάλωτες περιπτώσεις τις οποίες ο νόμος καθορίζει ρητά 

και αφορούν: α) ασυνόδευτους ανήλικους, β) άτομα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν 

από ανίατη ή σοβαρή ασθένεια, γ) υπερήλικες, δ) γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, ε)  

μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, στ) θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή 

άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή 

εκμετάλλευσης, πρόσωπα με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως 

επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων και ζ) θύματα εμπορίας ανθρώπων. 

Εξαιρούνται επίσης της διαδικασίας των συνόρων όσοι εντάσσονται στον Κανονισμό 

Δουβλίνο ΙΙΙ, ήτοι στη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής επιβάλλονται στην πλειοψηφία των 

ατόμων που δηλώνουν βούληση να καταθέσουν αίτημα για άσυλο, είτε από την 

Ελληνική Αστυνομία είτε από την Υπηρεσία Ασύλου, περιορισμοί  της κυκλοφορίας 

των αιτούντων σε τμήμα της Ελληνικής Επικράτειας («γεωγραφικοί περιορισμοί»). 

Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποδοχής και ταυτοποίησης δεν 

τους επιτρέπεται να ταξιδέψουν στην ενδοχώρα μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος ασύλου ή την απομάκρυνσή τους από τη χώρα, 

αλλά υποχρεώνονται να συνεχίσουν να διαμένουν στο νησί από το οποίο εισήλθαν 

στην ελληνική επικράτεια.  

 Ο περιορισμός της ελευθερίας κατά τη διαδικασία υποδοχής και 

ταυτοποίησης προβλέπεται ρητά από το νόμο, ορίζεται το μέγιστο όριο καθώς και η 

δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Σχετικά με τον περιορισμό της ελευθερίας 

της κυκλοφορίας ατόμων που έχουν εκδηλώσει βούληση να καταθέσουν αίτημα για 

άσυλο και άρα σύμφωνα με το νόμο θεωρούνται αιτούντες άσυλο (το άρθρο 34 του ν. 

4375/2016
5
) αναφέρεται στο άρθρο 41 παρ.1 περ. γγ του Ν.4375/2016: "Στο (ειδικό) 

δελτίο μπορεί να αναφέρεται περιορισμός της κυκλοφορίας των αιτούντων σε τμήμα της 

Ελληνικής Επικράτειας, μετά από απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου".  Στο 

άρθρο 22 του 3907/2011 προβλέπεται η επιβολή περιορισμού της κυκλοφορίας στο 

πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής υπηκόου τρίτης χώρας με σκοπό την αποφυγή 

του κινδύνου διαφυγής είτε ακόμη και στις περιπτώσεις που αναβάλλεται η 

απομάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρο 24 Ν.3907/2011).  

 Κατά συνέπεια δεν υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη που να προβλέπει 

την επιβολή του συγκεκριμένου περιορισμού στους αιτούντες άσυλο, το αρμόδιο 

όργανο για την επιβολή του, το μέγιστο όριο του περιορισμού καθώς και τη 

δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη. 

 Η Σύμβαση της Γενεύης προβλέπει ρητά την ελευθερία κυκλοφορίας και το 

δικαίωμα της εκλογής του τόπου διαμονής (άρθρο 26) με την επιφύλαξη να τους 

επιβάλλονται μόνο τα απαραίτητα περιοριστικά μέτρα που το Κράτος θα κρίνει 

απαραίτητα (άρθρο 31 παρ.2). Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

33/2013 για την Υποδοχή των Αιτούντων Άσυλο που αναφέρεται στην διαμονή και 

ελευθερία κυκλοφορίας των αιτούντων: "1. Οι αιτούντες μπορούν να κυκλοφορούν 

                                                           
 



16 

 

ελεύθερα στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής ή στην περιοχή την οποία τους 

ορίζει αυτό το κράτος μέλος. Η οριζόμενη περιοχή δεν θίγει την αναπαλλοτρίωτη 

σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και αφήνει αρκετά περιθώρια για την εξασφάλιση της 

πρόσβασης σε όλα τα πλεονεκτήματα στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. 2. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να αποφασίζουν σχετικά με τη διαμονή του αιτούντος, για λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, δημόσιας τάξης ή, όταν είναι αναγκαίο, για την ταχεία 

επεξεργασία και την αποτελεσματική παρακολούθηση της αίτησής του/της για 

παροχή διεθνούς προστασίας". 

Tόσο το άρθρο 5 του Συντάγματος όσο και το άρθρο 5 της ΕΣΔΑ 

προστατεύουν το δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας, διασφαλίζεται στον καθένα η 

δυνατότητα να κινείται (κυκλοφορεί) και να δρα χωρίς να περιορίζεται με 

οποιοδήποτε τρόπο, παρά μόνον όταν και όπως ο νόμος ορίζει. 

Στην πράξη όμως ο γεωγραφικός περιορισμός επιβάλλεται στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων αδιακρίτως, ανεξαρτήτως της ευαλωτότητας του αιτούντος άσυλο, 

ακόμα και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού 

Δουβλίνο ΙΙΙ, ακόμη κι όταν, δηλαδή, ο αιτών άσυλο εντάσσεται στη διαδικασία της 

οικογενειακής επανένωσης. Επίσης επιβάλλεται ακόμη και στις περιπτώσεις 

αιτούντων άσυλο που κρίνεται καταρχήν παραδεκτό το αίτημά τους για άσυλο (και 

πριν εξεταστεί η ουσία του αιτήματος) και δεν τίθεται θέμα επαναπροώθησής τους 

στην Τουρκία. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της Υπηρεσίας Ασύλου, από τον Μάιο 

του 2017 ο γεωγραφικός περιορισμός επιβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως τους 

νεοεισερχομένους και αιτούντες άσυλο μέχρι και την πρώτη συνέντευξη. Μετά την 

πρώτη συνέντευξη αίρεται αυτόματα ο γεωγραφικός περιορισμός για τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται  ανωτέρω. 

Παρόλα αυτά, πολλοί αιτούντες άσυλο λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών 

συνθηκών διαβίωσης στα νησιά, αψηφούν αυτήν την πολιτική και βρίσκουν 

παράτυπους τρόπους να φτάσουν στην ενδοχώρα, μερικές φορές ακόμα και πριν 

λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με το αίτημά τους για άσυλο. Η μεγάλη 

πλειοψηφία, ωστόσο, δεν δύναται να φύγει και παραμένει στο νησί άφιξης. Κατά 

συνέπεια διαβιεί για χρονικό διάστημα από μερικούς μήνες έως πάνω από ένα έτος σε 

συνθήκες  υπερσυνωστισμού, χωρίς τη στοιχειώδη υποδομή και σε επισφαλείς 

συνθήκες.  

 Κατά την παραμονή τους στην ενδοχώρα, η διατήρηση του γεωγραφικού 

περιορισμού αποκλείει την πρόσβασή τους στη διαδικασία ασύλου. Πιο 

συγκεκριμένα, αν ο αιτών άσυλο δεν εμφανιστεί στο ΠΓΑ
6
 του νησιού όπου και είχε 

εισέλθει κατά τις ημερομηνίες που του έχουν οριστεί για την πλήρη καταγραφή του 

αιτήματός του, είτε για τη συνέντευξή του για άσυλο είτε για την ανανέωση της 

κάρτας του, το αίτημά του για άσυλο τίθεται στο αρχείο. Για να συνεχιστεί η 

διαδικασία εξέτασης του αιτήματος ασύλου του πρέπει να επιστρέψει στο νησί από το 

οποίο εισήλθε και να απευθυνθεί στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. 

Παραμένοντας στην ενδοχώρα και μην έχοντας πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου 

δεν μπορεί να έχει  πρόσβαση στις προβλεπόμενες για τους αιτούντες άσυλο 

υπηρεσίες και παροχές (διαμονή σε κέντρα φιλοξενίας είτε άλλες δομές, παροχή 

                                                           
6
 Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου 
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σίτισης, καταβολή επιδόματος, ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη) εκθέτοντας 

με τον τρόπο αυτό τον ίδιον και την οικογένειά του σε περαιτέρω κινδύνους.   

Όσον αφορά τις ευάλωτες περιπτώσεις, που ο νόμος αναφέρει ρητά, 

προβλέπεται από το νομοθέτη η ιδιαίτερη φροντίδα και αντιμετώπισή τους από τις 

αρμόδιες αρχές. Επιβάλλοντας τον περιορισμό της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένη 

περιοχή, όπου οι συνθήκες διαβίωσης δεν πληρούν τους στοιχειώδεις όρους 

αξιοπρέπειας και ασφάλειας, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επιβαρυνθεί η 

ευαλωτότητά τους παραβιάζοντας έτσι το νόμο. Σημειώνεται δε ότι παρατηρούνται 

περιπτώσεις που η ευαλωτότητα δημιουργήθηκε μετά τη διαδικασία υποδοχής και 

ταυτοποίησης και λόγω των άσχημων συνθηκών διαβίωσης για τις οποίες 

περιπτώσεις οι αρμόδιες αρχές πρέπει να επιδείξουν την φροντίδα και επιμέλεια που 

ορίζει ο νόμος. 

 Επίσης, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν ορίζονται από το νόμο ως 

ευάλωτες, εντούτοις παρουσιάζουν  έντονα στοιχεία ευαλωτότητας, όπως π.χ. η 

περίπτωση μιας οικογένειας με έξι παιδιά που ζούσαν στη Χίο σε πολύ άσχημες 

συνθήκες και δέχτηκαν απειλές από ομάδες μέσα στο κέντρο που διέμεναν σχετικά με 

τη ζωή των ανηλίκων τέκνων τους. Λόγω του έντονου φόβου που τους 

δημιουργήθηκε δεν ανέφεραν στην Αστυνομία το σχετικό περιστατικό και έφυγαν 

βιαστικά από το νησί παραβιάζοντας το γεωγραφικό περιορισμό.   

 Επιπλέον καθίσταται πολύ δύσκολη τις περισσότερες φορές και η επιστροφή 

τους στο νησί είτε για οικονομικούς λόγους, είτε λόγω φόβου σύλληψης από την 

Αστυνομία και άσκησης ποινικής δίωξης σύμφωνα με το άρθρο 182 ΠΚ για 

παραβίαση περιοριστικών όρων διαμονής. Πολύ γλαφυρά περιγράφει την κατάσταση 

η υπ’αριθμ. 2627/2017 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης 

η οποία αθώωσε αιτούντες άσυλο που παραβίασαν το γεωγραφικό περιορισμό 

κρίνοντας ότι η πράξη τους δεν είναι άδικη με το σκεπτικό ότι η βλάβη που 

προκαλείται στην έννομη τάξη από την παραβίαση του γεωγραφικού περιορισμού 

είναι σημαντικά κατώτερη κατά το είδος και τη σπουδαιότητα από τη βλάβη που 

απειλήθηκε, ήτοι τη διαφύλαξη της προσωπικής τους υγείας και ακεραιότητας. 

 Στο πλαίσιο του προγράμματος,  οι ομάδες πεδίου συνάντησαν περιπτώσεις 

αιτούντων άσυλο με γεωγραφικό περιορισμό που τους επιβλήθηκε πριν το Μάιο του 

2017, πριν την εφαρμογή των νέων οδηγιών της Υπηρεσίας Ασύλου. Επρόκειτο 

κυρίως για ευάλωτους αιτούντες άσυλο ή και οικογένειες με παιδιά μικρής ηλικίας, 

που εξαναγκάζονταν κυρίως λόγω των συνθηκών διαβίωσης να παραβιάσουν τον 

γεωγραφικό περιορισμό που τους έχουν επιβληθεί και να φτάσουν στην ενδοχώρα 

μετακινούμενοι μέσω παράνομων δικτύων. Οι ομάδες πεδίου συνάντησαν, επίσης, 

περιπτώσεις αιτούντων άσυλο που είχε κριθεί το παραδεκτό του αιτήματός τους είτε 

υποθέσεις Συρίων που είχε απορριφθεί το παραδεκτό του αιτήματός τους και 

ανέμεναν την εξέταση της προσφυγής τους σε δεύτερο βαθμό και είχαν ήδη μείνει 

στο νησί κάποιους μήνες, αλλά λόγω των συνθηκών διαβίωσης και της έλλειψης 

ασφάλειας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί.    

Ενδεικτικά, οι ενέργειες στις οποίες η ομάδα πεδίου προέβη αφορούσαν  στη 

σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων άρσης γεωγραφικού περιορισμού σε περίπτωση 

ευάλωτων αιτούντων άσυλο (ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας, εξαρτημένων) 

που είχαν παραβεί το γεωγραφικό περιορισμό.   
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Τέλος, η Ένωση συμμετείχε στη σύνταξη και συνυπέγραψε κοινή ανοιχτή 

επιστολή με πολλές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, με παραλήπτες 

το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 

την Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 

επισημαίνοντας την ανησυχία της για την μαζική και αυθαίρετη επιβολή και μη άρση 

γεωγραφικών περιορισμών σε αιτούντες διεθνή προστασία.
7
 

ii)  Οικογενειακή Επανένωση 

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 

2013, περί καθορισμού των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του 

κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς 

προστασίας που υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη από υπήκοο τρίτης χώρας ή 

απάτριδα. 

Σύμφωνα με τα κριτήρια του κανονισμού, δικαίωμα οικογενειακής 

επανένωσης έχουν: α) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι με τα μέλη της οικογένειας (γονείς ή 

νόμιμο κηδεμόνα), τα αδέλφια και τους συγγενείς (θείες, θείους, παππούδες) που 

είναι νόμιμα διαμένοντες σε άλλα κράτη και υπό τον όρο ότι είναι προς το καλύτερο 

συμφέρον του παιδιού, β) αιτούντες άσυλο που έχουν μέλη της οικογένειας που έχουν 

ήδη λάβει διεθνή προστασία σε άλλο κράτος μπορούν να μεταφερθούν και να 

καταθέσουν την αίτησή τους για άσυλο σε αυτό το κράτος. Ως μέλη της οικογένειας 

ορίζονται ο σύζυγος (ή μη έγγαμος σύντροφος) και τα ανήλικα τέκνα (ανεξάρτητα 

από το αν έχουν γεννηθεί κατόπιν γάμου ή όχι, ή έχουν υιοθετηθεί βάσει της εθνικής 

νομοθεσίας) και γ) εξαρτημένα άτομα, ήτοι άλλα μέλη της οικογένειας που μπορεί να 

εξαρτώνται από την ευρύτερη οικογένεια λόγω ασθένειας, εγκυμοσύνης, σοβαρής 

αναπηρίας ή γήρατος. Στα μέλη της οικογένειας σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται 

τα αδέλφια, οι γονείς και τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Τέλος, ένα κράτος μπορεί να ζητήσει από ένα άλλο κράτος να αναλάβει την ευθύνη 

για την εξέταση της αίτησης ασύλου ενός αιτούντος βάσει οικογενειακών δεσμών 

που δεν καλύπτονται από άλλα άρθρα ή για πολιτισμικούς ή/και ανθρωπιστικούς 

λόγους. 

Όταν ένα πρόσωπο υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, το ίδιο και τα μέλη 

της οικογένειας που είναι άνω των 14 ετών θα δακτυλοσκοπηθούν κατά την πλήρη 

καταγραφή. Τα δακτυλικά αποτυπώματα θα εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Βάση Δεδομένων EURODAC, σκοπός της οποίας είναι η εφαρμογή του κανονισμού 

"Δουβλίνο ΙΙΙ". Ένα αίτημα ανάληψης ευθύνης για την υποβολή αίτησης σε άλλο 

κράτος μέλος πρέπει να υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης. Το κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση οφείλει να 

λάβει απόφαση το αργότερο δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της 

αίτησης. Οι αιτούντες ενημερώνονται από την Υπηρεσία Ασύλου όταν η απόφαση 

είναι θετική και την παραλαμβάνουν από το αρμόδιο Γραφείο της Υπηρεσίας 

Ασύλου. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του 

Κανονισμού αφορούν στα κάτωθι:  

                                                           
7
 https://goo.gl/PqDE3j  
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 Ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Γερμανία, τείνουν να καθυστερούν τις απαντήσεις 

τους μετά την αίτηση ανάληψης. Ως εκ τούτου, ο χρόνος αναμονής για την αποδοχή 

της αίτησης ξεπερνά τους δύο μήνες.  

 Λόγω έλλειψης σχετικής χρηματοδότησης πολύ συχνά, οι αιτούντες καλούνται να 

καλύψουν τα έξοδα του ταξιδίου με ιδία  μέσα. Σε πολλές περιπτώσεις, τα άτομα 

αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα του ταξιδιού και πρέπει να αναπρογραμματίσουν 

την πτήση για μεταγενέστερο χρόνο, όταν θα υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των 

εξόδων με αποτέλεσμα να προκύπτουν πρόσθετες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση 

της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης.  

 Από τον Μάιο του 2017, μια άτυπη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας για 

τον περιορισμό των μηνιαίων μεταφορών είχε ως αποτέλεσμα τεράστιες 

καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς στο κράτος υποδοχής 

παραβιάζοντας τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ που θέτει ως ανώτατο όριο για την 

εκτέλεση της μεταφοράς στο άλλο κράτος-μέλος το χρονικό διάστημα των έξι (6) 

μηνών χωρίς να υπάρχει άμεση δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων κατά αυτής της 

καθυστέρησης. Η μέση διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς φτάνει πια τους εννέα 

(9) περίπου μήνες. Στις περιπτώσεις αυτές, χορηγείται στους αιτούντες παράταση έξι 

(6) μηνών. 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου απέστειλε επιστολή 

προς την Εθνική Μονάδα Δουβλίνο της Υπηρεσίας Ασύλου εκφράζοντας την 

ανησυχία της σχετικά με την καθυστέρηση μεταφορών αιτούντων άσυλο που 

εντάχθηκαν στη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης και έγινε αποδεκτό το 

αίτημά τους από τη Γερμανία, καθώς είχε παρέλθει το εξάμηνο που προβλέπει ο 

Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ. Στην ίδια επιστολή ζήτησε ενημέρωση μεταξύ άλλων για 

τους λόγους που προκαλούν αυτήν την καθυστέρηση καθώς και τις ενέργειες που 

γίνονται από την Υπηρεσία Ασύλου για να αντιμετωπιστεί το ανωτέρω ζήτημα, για 

την πορεία και το μέλλον του αιτήματος όσων δεν μεταφέρθηκαν στο κράτος 

αναδοχής, μετά την παρέλευση των έξι μηνών, για τον αριθμό των υποθέσεων που 

βρίσκονται σήμερα σε αναμονή για τη μεταφορά τους στο πλαίσιο οικογενειακής 

επανένωσης στη Γερμανία, αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και για τον 

αριθμό των μεταφορών που έχουν γίνει το τελευταίο τρίμηνο στο πλαίσιο 

οικογενειακής επανένωσης στη Γερμανία, αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Παράλληλα σε περιπτώσεις λήξης του εξαμήνου οι ομάδες πεδίου συνέταξαν και 

κατέθεσαν στην Εθνική Μονάδα Δουβλίνου για λογαριασμό των ωφελούμενων 

δήλωση για την παραβίαση του Κανονισμού και αίτησή τους για την εμπρόθεσμη 

μεταφορά τους στη Γερμανία
8
. 

iii) Πρόγραμμα μετεγκατάστασης (relocation) 

Το πρόγραμμα επείγουσας μετεγκατάστασης θεσπίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 με 

δύο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τις οποίες τα κράτη μέλη 

δεσμεύτηκαν να μετεγκαταστήσουν άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας από την 

                                                           
8
 https://goo.gl/Z1ULhq 
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Ιταλία και την Ελλάδα
9
. Οι αποφάσεις για τη μετεγκατάσταση αφορούν τη δέσμευση 

για μετεγκατάσταση 98.255 ατόμων
10

. 

Από την αρχή της υλοποίησης του προγράμματος, παρουσιάστηκαν 

σημαντικά προβλήματα, τα οποία αφορούσαν στη βούληση συγκεκριμένων κρατών-

μελών να ανταποκριθούν στις πολιτικές τους δεσμεύσεις και στη νομική υποχρέωση 

να διαθέσουν θέσεις για την πραγματοποίηση της μετεγκατάστασης. Η Τσεχία, η 

Ουγγαρία και η Πολωνία, για παράδειγμα, δεν έχουν προβεί σε καμία 

μετεγκατάσταση ή/και δεν έχουν διαθέσει θέσεις
11

. Στις 26 Ιουλίου 2017, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε τις διαδικασίες επί παραβάσει και 

απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη στα εν λόγω κράτη μέλη. Αντίστοιχα παραδείγματα 

αποτελούν η Σλοβακία κα η Ουγγαρία
12

.  Και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη ωστόσο, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεσμεύθηκαν για πολύ 

λιγότερες θέσεις από τις προκαθορισμένες ποσοστώσεις τους
13

.   

Ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος, που αφορά τη συνολική 

διεκπεραίωση της μετεγκατάστασης, από τη διαδικασία επιλογής ως την 

πραγματοποίηση της μεταφοράς στο κράτος-υποδοχής, αυξήθηκε σημαντικά κατά το 

2017, με τις  μεταφορές να φτάνουν τις 1.700 τους θερινούς μήνες. Ωστόσο, παρά την 

επίσπευση των διαδικασιών, σε απόλυτους αριθμούς, ένας σημαντικός αριθμός 

ωφελουμένων παραμένει σε αναμονή για τη συνέχιση της διαδικασίας. Οι 

πραγματοποιηθείσες μετεγκαταστάσεις έως τις αρχές Νοέμβρη ανέρχονταν σε 

24.877. 

Αναφορικά με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, τις ομάδες μας στο πεδίο 

απασχόλησαν κυρίως τα κάτωθι ζητήματα:  

 Οι αποφάσεις απόρριψης δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες. 

Με βάση το άρθρο 5 παρ. 7 της απόφασης του Συμβουλίου που θεσπίζει την 

εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης, «Τα κράτη μέλη διατηρούν το 

δικαίωμα να αρνηθούν τη μετεγκατάσταση του αιτούντος μόνον εφόσον συντρέχουν 

εύλογοι λόγοι να θεωρηθεί κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, ή εάν 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι για την εφαρμογή των διατάξεων αποκλεισμού όπως 

ορίζεται στα άρθρα 12 και 17 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ.». Η πλειοψηφία των 

αποφάσεων που εκδίδονται, επικαλούνται ως λόγο απόρριψης τον κίνδυνο του/της 

ωφελούμενου/ης για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, χωρίς περαιτέρω 

                                                           
9
 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2015-INIT/el/pdf 

10
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1754&from=EN 

11  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2103_el.htm 

12
 Επιδιώκοντας να απεμπλακούν από την υποχρέωσή τους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η 

Σλοβακία και η Ουγγαρία άσκησαν προσφυγή ενώπιων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αμφισβητώντας τη δεσμευτικότητά του και την νομιμότητα της απόφασης του Συμβουλίου. Στις 6 

Σεπτεμβρίου 2017, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε το κύρος της δεύτερης απόφασης του Συμβουλίου 

σχετικά με τη μετεγκατάσταση και απέρριψε τις προσφυγές που είχαν ασκηθεί από τη Σλοβακία και 

την Ουγγαρία. 
13 

Εξαίρεση αποτελούν η Μάλτα, η Λετονία και η Νορβηγία, που έχουν ήδη καλύψει τις κατανομές 

που τους αναλογούν όσον αφορά την Ελλάδα, ενώ άλλα (Φινλανδία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο) 

προσεγγίζουν τον εν λόγω στόχο. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη τα οποία κατέχουν τις μεγαλύτερες 

ποσοστώσεις στο πρόγραμμα, δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Σουηδία απέχουν κατά 

πολύ από τη συμπλήρωση των κατανομών που τους αναλογούν. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2015-INIT/el/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1754&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2103_el.htm
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αναφορά ούτε αιτιολογημένη κρίση. Το γεγονός αυτό καθιστά την όλη διαδικασία και 

τον τρόπο λήψης της απόφασης απόρριψης αμφισβητήσιμη. 

 

 H πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου δεν είναι πάντα δυνατή. 

Η πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου, που αποτελεί βασικό δικαίωμα του 

διοικούμενου, είναι ιδιαιτέρως δυσχερής, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η αίσθηση 

αβεβαιότητας ως προς τη διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, στην προσπάθειά μας για 

παροχή συνδρομής σε απορριφθέντες από τη διαδικασία αιτούντες βρεθήκαμε 

αντιμέτωποι με την άρνηση της διοίκησης να κοινοποιήσει ζητούμενα έγγραφα. 

     

 Το δικαίωμα άσκησης προσφυγής είναι επί της ουσίας ανύπαρκτο όπως και η 

πρόσβαση σε ένδικα μέσα. 

Στην περίπτωση αιτούντα άσυλο που εντάχθηκε στη διαδικασία της μετεγκατάστασης 

και έγινε δεκτός από τη Ρουμανία, εκδόθηκε το εισιτήριό του για αναχώρηση με 

προγραμματισμένη πτήση. Για λόγους ανωτέρας βίας έχασε την πτήση του. Στο 

αίτημά του να επαναπροσδιοριστεί η πτήση του για  αναχώρηση ενημερώθηκε από 

την Υπηρεσία Ασύλου ότι η Ρουμανία δεν τον δέχεται πια και τον έχει κηρύξει σε 

αφάνεια. Καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας Ασύλου υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

επιθυμεί να ενταχθεί περαιτέρω στη διαδικασία της μετεγκατάστασης και το αίτημα 

του για άσυλο θα εξεταστεί στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να 

ασκηθεί κανένα ένδικο μέσο κατά αυτής της απόφασης της Ρουμανίας, καθώς και 

κατά της απόρριψης του αιτήματός του για τη διαδικασία της μετεγκατάστασης. 

Τέλος, αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής κατά τις συνεντεύξεις που 

διεξάγονται στις πρεσβείες των κρατών-μελών, αξίζει να σημειωθεί πως διέπεται από 

αδιαφάνεια καθώς δεν τηρούνται πρακτικά, δεν επιτρέπεται η παρουσία συνηγόρου, 

οι αποφάσεις είναι αναιτιολόγητες και δεν προσβάλλονται με ένδικα μέσα, ενώ συχνά 

ωφελούμενοι δέχτηκαν ερωτήσεις που παραβιάζουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, 

το δικαίωμα στη θρησκευτική πίστη και προσβάλλουν την αξιοπρέπεια. 

Σε δύο περιπτώσεις αιτούντων άσυλο που απορρίφθηκαν από το πρόγραμμα 

μετεγκατάστασης κατόπιν συνέντευξης στην πρεσβεία της Ολλανδίας και της 

Εσθονίας, αντίστοιχα, οι ομάδες πεδίου της Ένωσης προχώρησαν στην κατάθεση 

αιτήσεων στην Υπηρεσία Ασύλου προκειμένου να λάβουν αντίγραφα των 

απορριπτικών αποφάσεων μετεγκατάστασης από τις δύο χώρες έπειτα από την 

έκδοση σχετικών αποφάσεων απαραδέκτου των αιτημάτων για άσυλο στην Ελλάδα 

και μεταφοράς των αιτούντων στις ανωτέρω χώρες οι οποίες και ανακλήθηκαν, με 

σκοπό την άσκηση των κατάλληλων ενδίκων βοηθημάτων. 

  

Νομική συμβουλευτική 

 

Τα νομικά ζητήματα για τα οποία οι ομάδες πεδίου παρείχαν νομική συμβουλευτική 

αφορούσαν: ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του αιτήματος ή της υπόθεσής 
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τους, ενημέρωση για τη διαδικασία πλήρους καταγραφής, ενημέρωση για τις 

διαδικασίες κατόπιν απώλειας εγγράφων, ενημέρωση για τις διαδικασίες κατόπιν 

απώλειας ραντεβού, ποινικά ζητήματα, ενημέρωση για τη διαδικασία οικογενειακής 

επανένωσης μέσω της Γερμανικής Πρεσβείας, ενημέρωση για την διαδικασία 

οικογενειακής επανένωσης έπειτα από αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα, 

αλλαγή τόπου καταγραφής και σε μικρότερο ποσοστό θέματα ενδοοικογενειακής 

βίας, διόρθωσης εγγράφων, διγαμίας, ανάκλησης παραίτησης από αίτημα ασύλου.  

Επίσης, οι ωφελούμενοι αναζήτησαν και έλαβαν νομική συμβουλευτική 

σχετικά με θέματα κοινωνικών δικαιωμάτων μεταξύ των οποίων: στέγαση, υγεία, 

εκπαίδευση, εργασία (π.χ. έκδοση ΑΦΜ – ΑΜΚΑ, άδεια εργασίας), καθώς και 

αιτήματα, όπως καταχώρηση γέννησης τέκνου στο ληξιαρχείο / ονοματοδοσία, 

τέλεση γάμου αιτούντων άσυλο, διαζύγιο, επιμέλεια τέκνων. Τέλος, τα αιτήματα των 

ωφελουμένων που ήταν αναγνωρισμένοι πρόσφυγες αφορούσαν στην έκδοση άδειας 

διαμονής και ταξιδιωτικών  εγγράφων. 

 

Νομική υποστήριξη  

 

Οι ομάδες πεδίου σε επιλεγμένες περιπτώσεις παρείχαν νομική υποστήριξη κυρίως σε 

περιπτώσεις ευάλωτων αιτούντων άσυλο. Χαρακτηριστικά: ανέλαβαν την επίσπευση 

της διαδικασίας προκαταγραφής μέσω του Γραφείου Ευάλωτων Ομάδων, 

προετοίμασαν αιτούντες για την πρωτοβάθμια συνέντευξη ασύλου, κατέθεσαν 

αιτήματα προτεραιοποίησης σε διοικητικές διαδικασίες (οικογενειακή επανένωση, 

επαναπροσδιορισμός πρωτοβάθμιας συνέντευξης ασύλου) λόγω ευαλωτότητας, 

παραστάθηκαν κατά τη διαδικασία πλήρους καταγραφής ασυνόδευτων ανήλικων, 

συνέδραμαν αιτούντες με αιτήματα διόρθωσης εγγράφων ή/και έκδοσης ληξιαρχικής 

πράξης γέννησης, αιτήθηκαν την αλλαγή τόπου πλήρους καταγραφής, κατέθεσαν 

αιτήσεις προς τη Μονάδα Δουβλίνο για την εμπρόθεσμη μεταφορά στα πλαίσια 

οικογενειακής επανένωσης, κατέθεσαν αιτήσεις άρσης γεωγραφικού περιορισμού 

καθώς και αιτήσεις για χορήγηση αντιγράφων των απορριπτικών αποφάσεων στα 

πλαίσια του προγράμματος μετεγκατάστασης. 

Παράλληλα, σε συνεργασία με την ευρύτερη ομάδα έργου ασχολήθηκαν και 

με σειρά υποθέσεων που παρουσίασαν ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον και ήταν 

πρόσφορες για περαιτέρω παρέμβαση τόσο στην κατεύθυνση της δημιουργίας καλών 

πρακτικών από πλευράς διοίκησης όσο και στην κατεύθυνση της εξέλιξης της 

νομολογίας. Συγκεκριμένα: 

 Κατατέθηκε αίτηση ενώπιον του Ληξιαρχείου του Δήμου Χαϊδαρίου περί  έκδοσης 

άδειας γάμου, Αφγανών αιτούντων άσυλο που στερούνταν τα απαραίτητα προς τούτο 

έγγραφα (πιστοποιητικά γέννησης και πιστοποιητικά αγαμίας). Κατατέθηκε 

παράλληλα σχετικό υπόμνημα για να μπει στο φάκελο και να υπάρχει σε περίπτωση 

κατάθεσης σχετικού ερωτήματος του Δήμου προς το Υπουργείο. Η νομική υπηρεσία 

του Δήμου γνωμοδότησε θετικά για την έκδοση της σχετικής άδειας και αναμένεται η 

απόφαση Δημάρχου. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3δ του ΠΔ 391/1982 οι αλλοδαποί που έχουν την 

κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση 

άδειας γάμου από το Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής τους 

προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα επίσημα δικαιολογητικά (απόσπασμα ληξιαρχικής 

πράξης γέννησης, βεβαίωση από την αρμόδια προξενική αρχή περί του ότι δεν 

υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός). Στις περιπτώσεις 

που Έλληνας πολίτης ή αναγνωρισμένος πρόσφυγας έχει κώλυμα να προσκομίσει τα 

ανωτέρω έγγραφα, γίνεται δεκτή σχετική υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια αρχή. 

Οι αιτούντες άσυλο σε αντίθεση με τους αναγνωρισμένους προσφυγές, καλούνται να 

προσκομίσουν τα ανωτέρω έγγραφα, παρότι τεκμαίρεται η διάρρηξη των σχέσεων 

του με τη χώρα του και άρα δεν είναι εφικτή η πρόσβαση σε αυτές. Κατά συνέπεια 

αποκλείεται η δυνατότητα να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα παραβιάζοντας έτσι τόσο 

το άρθρο 9 παρ.1β του Συντάγματος που κατοχυρώνει το απαραβίαστο της 

οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής η οποία προστατεύεται από το άρθρο 21 παρ.1 και 

το άρθρο 25 του Συντάγματος ενώ παραβιάζεται και το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ για την 

προστασία της οικογενειακής ζωής και του άρθρου 12 της ΕΣΔΑ καθώς και των 

άρθρων 7 και 9 του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε . Σύμφωνα με 

νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων τα οποία αποδέχονται την έκδοση άδειας 

γάμου για αιτούντες άσυλο, η ασφάλεια του οικογενειακού δικαίου και η ανάγκη 

προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο 

επιβάλλουν την υιοθέτηση μιας πιο ευέλικτης προσέγγισης από την πλευρά της 

πολιτείας η οποία στην προκειμένη περίπτωση εξειδικεύεται στην αποδοχή της 

υποβολής από τον αιτούντα υπεύθυνης δήλωσης καθ ’υποκατάσταση των 

προαναφερομένων πιστοποιητικών.  

 Κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πλημ/κων Αθηνών σχετικά με 

επανειλημμένες συμπεριφορές οδηγών λεωφορείων του Οργανισμού Αστικών 

Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) που δεν αφήνουν να επιβιβασθούν στα λεωφορεία ή 

δεν σταματούν για να παραλάβουν αιτούντες άσυλο ή πρόσφυγες που φιλοξενούνται 

στη δομή φιλοξενίας «ΤΟΣΚΕΔΠ/Σκαραμαγκάς».  

Σύμφωνα με το Ν.4443/2016 σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση του γενικού 

πλαισίου ρυθμίσεως για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής καθώς και για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 

θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων αναπηρία, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας σύμφωνα με την 

Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000, και την Οδηγία 

2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 (άρθρο 1 Ν.4443/2016) 

διασφαλίζεται η εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η 

άμεση ή έμμεση διάκριση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρ.1 του 

Ν.4443/2016. Στο άρθρο 11 παρ. 1 του ίδιου νόμου ορίζεται «Όποιος, κατά τη 

συναλλακτική διάθεση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στο κοινό παραβιάζει την κατά τον 

παρόντα νόμο απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης για λόγους φυλής, χρώματος, 

εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής 

κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, 

τιμωρείται με φυλάκιση 6 μέχρι 3 μηνών και με χρηματική ποινή 1.000 έως 5.000 

ευρώ. Οι πράξεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο διώκονται 

αυτεπαγγέλτως». Εκκρεμεί η άσκηση ποινικής δίωξης. Παράλληλα έγινε η σχετική 
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καταγγελία στο Συνήγορο του πολίτη και έλαβε χώρα η σχετική πειθαρχική 

διαδικασία η οποία είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή της ποινής της επίπληξης σε ένα 

από τους οδηγούς, ενώ τον Ιούλιο 2017 σε αντίστοιχη καταγγελία προς τον ΟΑΣΑ 

από ιδιώτη, ο οδηγός τιμωρήθηκε με την ποινή της αφαίρεσης μισθού ενός μήνα. 

 Αναλάβαμε τη νομική υποστήριξη αιτήματος ασύλου δύο Τούρκων 

δημοσιογράφων  και των ανήλικων τέκνων τους που διώκονται στην Τουρκία για τις 

πολιτικές τους πεποιθήσεις, όπως αυτές εκφράζονταν στο πλαίσιο της 

δημοσιογραφικής του εργασίας και αντιμετωπίζονται από το νόμο και το κράτος ως 

μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης λόγω των αντίθετων με το καθεστώς του Ερντογάν 

πολιτικών τους απόψεων. Πραγματοποιήθηκε επίσης παράσταση εξέτασης αιτήματος 

ασύλου ενώπιον του ΠΓΑ Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το άρθρο 1 (Α) 2 της 

Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων οι αιτούντες επικαλούνται ότι 

έχουν βάσιμο και δικαιολογημένο φόβο δίωξης λόγω των πολιτικών τους 

πεποιθήσεων. Επικαλούνται ότι η παρελθοντική, παροντική και μελλοντική σοβαρή 

βλάβη την οποία θα υποστούν σε περίπτωση επιστροφής τους στη χώρα καταγωγής 

τους συνιστά δίωξη με την έννοια της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των 

Προσφύγων που οφείλεται στις πολιτικές τους πεποιθήσεις οι οποίες είναι γνωστές 

στην κυβέρνηση λόγω της εργασίας τους. Παράλληλα, οι συνθήκες που επικρατούν 

σήμερα στην Τουρκία, όπως αυτές αναφέρονται σε πληθώρα πηγών διεθνών, 

ευρωπαϊκών και εγχώριων, καθιστούν σίγουρη την περαιτέρω δίωξη τους. 

Αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης από τον πρώτο βαθμό της Υπηρεσίας 

Ασύλου (ΠΓΑ Θεσσαλονίκης) παρότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία συνέντευξής τους.  

 Κατατέθηκε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου Θεσσαλονίκης αίτηση διόρθωσης 

στοιχείων και νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου αναγνωρισμένου πρόσφυγα 

στο πλαίσιο του Ν. 4491/2017 με σκοπό τη διόρθωση του αναγραφόμενου φύλου και 

του ονόματός του στην απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου που του αναγνωρίζει το 

καθεστώς του πρόσφυγα και της σχετικής άδεια παραμονής. Ο Ν.4491/2017 δεν 

προβλέπει ρητά τη δυνατότητα αυτή για αναγνωρισμένους πρόσφυγες ή αιτούντες 

άσυλο, ούτε προβλέπει σχετική διαδικασία για τα πρόσωπα που δεν έχουν ληξιαρχική 

πράξη γέννησης στην Ελλάδα.  

Στο πλαίσιο χειρισμού της υπόθεσης, κατατέθηκε επιπρόσθετα αίτηση για λήψη 

αντιγράφου του σώματος της απόφασης αναγνώρισης προσφυγικού καθεστώτος στην 

ωφελούμενη, γεγονός που είχε θετική έκβαση και συνιστά μεταστροφή της πρακτικής 

της διοίκησης, η οποία μέχρι τώρα κοινοποιούσε μόνο το διατακτικό των αποφάσεων. 

 Τέλος, κατόπιν καταγγελίας για επαναπροωθήσεις Τούρκων αιτούντων άσυλο 

στον Έβρο, η  Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου απηύθυνε αίτημα 

για τη διερεύνηση του περιστατικού προς την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. 

 

Τις συγκεκριμένες υποθέσεις η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

θα συνεχίσει να χειρίζεται και μετά το πέρας του προγράμματος. 
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Δ. Συμπεράσματα - θέσεις της Ένωσης 

 

Η προσφυγική και μεταναστευτική μετακίνηση προς την Ευρώπη αντιμετωπίζεται 

πλέον ανοικτά με όρους ασφάλειας, όχι των ανθρώπων, αλλά των συνόρων. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι τα κατά τα λοιπά «αδιαπραγμάτευτα» δικαιώματα του 

ανθρώπου, αναφορικά με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, έγιναν απλό χαρτί 

στο τραπέζι της ευρωπαϊκής και διεθνοπολιτικής διαπραγμάτευσης. Η προσχηματική 

αναγόρευση της Τουρκίας σε «ασφαλή χώρα», η οποία επιτρέπει την επιστροφή 

προσώπων σε αυτήν, εδραίωσε το πολιτικό επιχείρημα ότι χάρη στη συμφωνία 

ανακόπηκε το προσφυγικό ρεύμα. Η διζωνικότητα στο καθεστώς των προσφύγων 

μεταξύ αυτών που βρίσκονται στην ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα, οι κακές 

συνθήκες διαβίωσης σε καταυλισμούς δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και η ασύμμετρη 

λειτουργία της μετεγκατάστασης προς χώρες ΕΕ και της οικογενειακής επανένωσης, 

δημιούργησαν ένα δυστοπικό σχήμα που διατρέχει το προσφυγικό. Παρακάτω 

παρουσιάζονται συμπεράσματα και θέσεις, βασισμένα στο υλικό που παρείχαν οι 

ομάδες νομικής συμβουλευτικής της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος.  

 Η κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας υποτάσσει τα δικαιώματα σε λογικές 

διεθνοπολιτικών συμφερόντων που εν τέλει πλήττουν το ευρωπαϊκό δημοκρατικό 

οικοδόμημα. Οι επιστροφές αιτούντων άσυλο που έχουν εισέλθει στην  ελληνική 

επικράτεια μετά τις 20 Μαρτίου 2016 στην Τουρκία παραβιάζουν κάθε έννοια 

δικαίου δεδομένου ότι, όπως είναι γνωστό και προκύπτει από πληθώρα πηγών, οι 

θεμελιώδεις εγγυήσεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία 

έχουν αρθεί ειδικά μετά την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης από το 

αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου 2016. 

Επιπλέον, ο κατακερματισμός των δικαιωμάτων σε δύο ζώνες, ηπειρωτική Ελλάδα 

και νησιά, πλήττει τον οικουμενικό χαρακτήρα του δικαίου προστασίας των 

προσφύγων. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χωρικός διαχωρισμός, ηπειρωτικής χώρας-

νησιά στα δικαιώματα. Οι περιορισμοί στην ελευθερία μετακίνησης από τα νησιά 

έχουν νομικά προβλήματα και εν τέλει έχουν δημιουργήσει φαινόμενα παράνομης 

διακίνησης εντός της Ελλάδας που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Παράλληλα 

αναγκάζουν τους αιτούντες άσυλο να διαβιούν σε άσχημες συνθήκες που 

προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια χωρίς την αναγκαία παροχή αξιοπρεπούς 

στέγασης, σίτισης και διαβίωσης σε συνθήκες στοιχειώδους ασφάλειας.  

 Παρόλη την προσπάθεια σταδιακής εγκατάστασης των αιτούντων άσυλο σε 

αστικά καταλύματα, διαπιστώνονται σημαντικά ελλείμματα στη διαχείριση της 

υποδοχής τους σε οικονομικό, πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Οι καταυλισμοί 

πλέον πρέπει να κλείσουν. Εφόσον λειτουργούν ακόμη, πρέπει να διασφαλιστεί, όπως 

και για κάθε δομή υποδοχής και φιλοξενίας, ότι υπάγονται σε κοινούς κανόνες 

λειτουργίας και ότι το διευθυντικό προσωπικό επιλέγεται βάσει θεσμοθετημένων 

κανόνων, κάτι που ακόμα δεν έχει συμβεί επίσης, η αυτονόητη αρχή της διαφάνειας 

και λογοδοσίας στην οικονομική διαχείριση της όλης επιχείρησης θα πρέπει να 

τηρείται χωρίς καμία εξαίρεση.  
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 Η ομοιόμορφη και αξιόπιστη καταγραφή των στοιχείων ευαλωτότητας των 

μετακινούμενων ανθρώπων (ανήλικων, εγκύων, θυμάτων βασανιστηρίων, αρρώστων, 

υπερηλίκων, κλπ) αποτελεί αναγκαιότητα για την προσωπική ασφάλεια και την 

κοινωνική προστασία. Είναι καίριας σημασίας μέλημα να γίνει συστηματικά ο 

εντοπισμός των ευάλωτων κατηγοριών με ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια και η 

υπαγωγή τους σε ειδικές δομές μέριμνας, οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν πολύ 

περισσότερο με ενίσχυση της χρηματοδότησής τους και του ειδικευμένου 

προσωπικού τους. Επιπλέον είναι ανάγκη να διαμορφωθούν και να υλοποιηθούν  

κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές προστασίας των δικαιωμάτων ειδικά ως προς τις 

ευάλωτες ομάδες. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί η μέγιστη δυνατή μέριμνα ώστε η 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στις δομές ευάλωτων ανθρώπων να είναι 

όμοια για όλους - ανεξαρτήτως της δομής ή του φορέα που τις διαχειρίζονται - και να 

ανταποκρίνεται στις αντικειμενικές τους ανάγκες.  

 Ο διακανονισμός μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας αναφορικά με την εφαρμογή της 

οικογενειακής επανένωσης των αιτούντων άσυλο, θέτοντας ποσοτικά κριτήρια 

(μέγιστος αριθμός ανά μήνα) παραβιάζει κατάφωρα τη Διεθνή, Ευρωπαϊκή και εθνική 

νομοθεσία, η οποία καθιερώνει την αρχή της οικογενειακής ενότητας και του 

βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού (συγκεκριμένα, στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο προστατεύει το δικαίωμα στην 

οικογενειακή ζωή, στο άρθρο 10 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

καθώς και στο άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης). 

 Αναφορικά με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, επιλέξιμοι είναι μόνο οι αιτούντες 

άσυλο που προέρχονται από χώρες από τις οποίες οι αιτήσεις ασύλου επιτυγχάνουν 

ένα πανευρωπαϊκό μέσο ποσοστό αναγνώρισης τουλάχιστον στο ύψος του 75%. 

Επειδή όμως αυτό αναθεωρείται κάθε τρεις μήνες οι επιλέξιμες εθνικότητες μπορεί 

να αλλάξουν. Η προϋπόθεση αυτή, αφενός αποκλείει επί της αρχής ένα σημαντικό 

αριθμό ανθρώπων από τη δυνατότητα μετεγκατάστασης, όπως είναι οι Αφγανοί 

υπήκοοι, οι οποίοι δεν συγκεντρώνουν το απαραίτητο 75%, αφετέρου ενδέχεται να 

αποκλείσει μία εθνικότητα στην πορεία. Αυτό συνέβη με τους υπηκόους Ιράκ, οι 

οποίοι εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία τον Ιούλιο του 2016. Μπορεί το 75% 

πανευρωπαϊκού ποσοστού αναγνώρισης να δημιουργεί μία ασφάλεια ως προς τη 

διαδικασία, παράλληλα, όμως προκαλεί και ενισχύει ένα καθεστώς αποκλεισμού και 

διάκρισης, όπου άνθρωποι με τα ίδια χαρακτηριστικά και τις ίδιες ανάγκες 

επιδέχονται διαφορετικής νομικής μεταχείρισης. Ταυτόχρονα, η έναρξη ισχύος της 

Κοινής Δήλωσης στις 20 Μαρτίου 2016 χρησιμοποιήθηκε ως ημερομηνία λήξης για 

τη συμμετοχή στο μηχανισμό μετεγκατάστασης, αποκλείοντας έτσι χιλιάδες 

αιτούντες από τη διαδικασία, χωρίς να υπάρχει νομική βάση για μια τέτοια 

παρέκκλιση. Στο πλαίσιο απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχειριστεί το θέμα 

της αξιοπρεπούς εγκατάστασης και διαβίωσης των χιλιάδων προσφύγων που έχουν 

εισέλθει στην Ευρώπη θα πρέπει να συνεχιστεί και να αναπτυχθεί το πρόγραμμα 

μετεγκατάστασης στις χώρες της Ευρώπης, να θωρακιστεί θεσμικά με σταθερό και 

σαφή νομοθετικό πλαίσιο και να πιεστούν οι χώρες της Ευρώπης να συμμετέχουν σε 

αυτό με ειλικρινή και διευρυμένη διαθεσιμότητα.  


