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Α. Εισαγωγή 

Η προσφυγική κρίση στην Ευρώπη, μικρό μέρος μιας ευρύτερης κρίσης και αποτέλεσμα 

των πολυμέτωπων ένοπλων συρράξεων και αδιάκριτης βίας στη Μέση Ανατολή (και όχι 

μόνο), δημιούργησε ήδη μια ροή μετακίνησης περίπου ενός εκατομμυρίου ανθρώπων μέσα 

από την Ελλάδα κατά το 2015, ενώ το κλείσιμο του βαλκανικού διαδρόμου καθώς και η 

συμφωνία/κοινή ανακοίνωση ΕΕ-Τουρκίας «πάγωσε» τις μετακινήσεις με τη μορφή 

φραγμάτων σε παράταξη. Παρόλα αυτά νέες μετακινήσεις που προβλέπονται από το 

δίκαιο, ή άλλες που συμβαίνουν πέρα από τις επιτρεπτές οδούς, συνεχίζουν να 

μεταβάλλουν την κατάσταση στο πεδίο, στο δίκαιο και τις πολιτικές. Κοινή διαπίστωση με 

την προηγούμενη έκθεση μας, στις αρχές το 2016, είναι ότι αν και είναι αυξανόμενος ο 

αριθμός των προσφύγων από τη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, την Ερυθραία, τη Σομαλία 

και το Σουδάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) διατηρεί ένα μικρό ποσοστό στο έδαφός της σε 

σχέση με το σύνολο. Ωστόσο, η διαχείριση της υποδοχής των προσφύγων προκαλεί 

δυσανάλογα ισχυρούς κλυδωνισμούς στα πολιτικά της θεμέλια με σοβαρότατες αρνητικές 

συνέπειες σε ζητήματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Στην έγερση εσωτερικών συνόρων εντός του ενιαίου «χώρου ασφάλειας και 

δικαιοσύνης» προστίθενται πολιτικές αποτροπής της εισόδου αυτών των πληθυσμών με 

στρατιωτικά μέσα στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες στο 

δημοκρατικό σχέδιο της εμπέδωσης του ευρωπαϊκού κεκτημένου των δικαιωμάτων, 

ειδικά εφόσον ο σχεδιασμός και η όλη αρχιτεκτονική της συνοριακής επιτήρησης στην 

Ευρώπη φαίνεται να εκφεύγει από τις διαδικασίες λογοδοσίας και διαφάνειας. Από την 

άλλη πλευρά, στο βαθμό που ο τερματισμός των πολεμικών συρράξεων δεν είναι ορατός 

για το άμεσο μέλλον, η ασφαλής μετακίνηση και η εγγύηση ασφαλούς εγκατάστασης των 

προσφυγικών πληθυσμών αποτελεί ίσως και το πιο δυσεπίλυτο ζήτημα καθώς απαιτεί μια 

μακροπρόθεσμη πολιτική ανάλυση των αναγκών, την εξασφάλιση των μέσων για την 

υποδοχή και τη μέριμνα διαβίωσής τους, αλλά και μακροπρόθεσμων ενταξιακών 
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πολιτικών. Ωστόσο, οι πολιτικές επιλογές της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης, με τη 

συμφωνία του Μαρτίου 2016 και την ενεργοποίηση πρακτικών επιστροφής στην Τουρκία 

θεωρούμενη αβασάνιστα ως «ασφαλής χώρα», σαφώς επιχειρούν να επιβάλλουν 

πρακτικές αποτροπής, που σηματοδοτούν στροφή στην εφαρμογή του προσφυγικού 

δικαίου. 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διατυπώνει τις θέσεις της 

ύστερα από συλλογική διαβούλευση που εστίασε στο κεκτημένο της προστασίας των 

δικαιωμάτων όπως έχει εμπεδωθεί στην ευρωπαϊκή και ελληνική έννομη τάξη. Στόχος των 

θέσεων αυτών είναι η συμβολή στη δημόσια συζήτηση για την εξεύρεση λύσεων σε 

στενότερη ή ευρύτερη κλίμακα, αποτελούν δε συνέχεια των προτάσεών μας προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τις νομικές εκκρεμότητες που αφορούν το νομικό 

καθεστώς των μεταναστών και προσφύγων που καθόρισε ο ν.3907/2011 και ο οποίος εν 

τέλει εφαρμόστηκε στρεβλά ή τμηματικά ή δεν εφαρμόστηκε σε αρκετά σημεία του (βλ. 

http://www.hlhr.gr/?MDL=pages&SiteID=1165). Αποτελούν δε τέλος, εξέλιξη και 

συμπλήρωμα των θέσεων που η Ένωσή μας είχε επεξεργαστεί το 2013 για το ευρύτερο 

μεταναστευτικό ζήτημα. (βλ. http://www.hlhr.gr/index.php?MDL= pages&SiteID=800) και 

βέβαια συνέχεια των θέσεών μας που είχαμε καταθέσει στις αρχές του 2016 (βλ. 

http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=1195).  
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Το δίκαιο αναφοράς για το προσφυγικό 

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία ασύλου οφείλει να είναι «σύμφωνη με τη Σύμβαση της Γενεύης»3. 

Σύμφωνα με Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σύμβαση της Γενεύης είναι «ο 

θεμελιώδης λίθος του διεθνούς καθεστώτος για την προστασία των προσφύγων»4. Επίσης, 

ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κατοχυρώνει περαιτέρω το δικαίωμα στο 

άσυλο5. Κατά συνέπεια, το ενωσιακό δίκαιο οφείλει να εναρμονίζεται με το κανονιστικό 

περιεχόμενο της Σύμβασης της Γενεύης όπως και κάθε ερμηνεία της έννοιας της 

«επαρκούς προστασίας» του Άρθρου 35 της Αναδιατυπωμένης Οδηγίας 2013/32 για το 

Άσυλο. Στο πλαίσιο αυτό και το παραγόμενο ελληνικό δίκαιο οφείλει να εντάσσεται στο 

πλαίσιο αυτό και να μην αποκλίνει ουσιωδώς. 

 

Β. Η εφαρμογή της Κοινής δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας:  η εφαρμογή μιας 

ευρωπαϊκής πολιτικής διαρκούς διολίσθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Σε όλα τα κείμενα των οργάνων της Ε.Ε. που έχουν παραχθεί από τότε που ξέσπασε η 

προσφυγική κρίση, παρατηρούμε όχι μόνο μια έντονη κανονιστική επιβεβαίωση του 

ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, αλλά και την επιστροφή στον έλεγχο των εσωτερικών 

συνόρων ως πρόταγμα της «ασφάλειας». H υιοθέτηση από την Ε.Ε. της λογικής της 

ασφάλειας ως «ελέγχου» των συνόρων και όχι ως «προστασίας» επιβεβαιώνεται και από 

τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που εγκρίθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε χρονικό διάστημα ρεκόρ (εννέα 

μηνών). Η νέα μονάδα ξεκίνησε την επιχειρησιακή της λειτουργία στις 6 Δεκεμβρίου 2016, 

με στόχο την άμεση ενίσχυση και συστηματοποίηση του ελέγχου των συνόρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θα διαθέτει μόνιμο (διπλάσιο από ότι πριν) προσωπικό και 

απαιτούμενο εξοπλισμό. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ των στόχων της 

                                                 
3 Άρθρο 78(1) Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
4 Case C-604/12 HN [2014] OJ C202/6, παρ 27. 
5 Βλ. άρθρο 18: «Το δικαίωμα ασύλου διασφαλίζεται τηρουμένων των κανόνων της Σύμβασης της 
Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου της 31ης Ιανουαρίου 1967 σχετικά με το 
καθεστώς των προσφύγων και σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας». 
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νέας μονάδας είναι η ενίσχυση των επιστροφών από χώρες της Ε.Ε. σε τρίτες χώρες6. Ήδη, 

κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 ενισχύθηκε ο έλεγχος των συνόρων από την 

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή της οποίας η λειτουργία θα ενισχύεται από 

την άμεση συνδρομή της Europol και του ΝΑΤΟ7.  

Ακόμη, στην έκθεση της Επιτροπής, η ενίσχυση του ελέγχου των συνόρων 

συνδυάζεται με τη λήψη δραστικών μέτρων για την αύξηση του αριθμού των επιστροφών 

από την Ελλάδα στην Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό το συνοδευτικό της έκθεσης κοινό σχέδιο 

δράσης για την εφαρμογή της δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας προτείνει την ανάγκη αλλαγών στη 

διαδικασία παροχής ασύλου στην Ελλάδα8. Εάν εφαρμοστούν, θα έχουν ως αποτέλεσμα 

τον περαιτέρω περιορισμό των βασικών δικαιωμάτων των ατόμων που εισέρχονται στην 

Ελλάδα από την Τουρκία μετά τις 20.3.2016. Αυτό μάλιστα θα συμβεί ανεξάρτητα των 

συνθηκών που επικρατούν στην Τουρκία καθώς και των εγγυήσεων προστασίας που αυτή 

μπορεί να προσφέρει. 

 Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει ειδικότερα την κατάργηση της 

εξαίρεσης από τη συνοπτική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος ασύλου στα σύνορα των 

ευάλωτων περιπτώσεων και των υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ.  Το άρθρο 60 παρ.4 του Ν. 4375/2016 προβλέπει την εξαιρετική 

διαδικασία καταγραφής και συνοπτικής εξέτασης του αιτήματος ασύλου στα σύνορα των 

ατόμων που διέρχονται σε αυτά από την Τουρκία μετά τις 20.3.2016. Σύμφωνα με την ίδια 

διάταξη εξαιρούνται από την διαδικασία αυτή οι ευάλωτες περιπτώσεις και οι υποθέσεις 

οικογενειακής επανένωσης που προβλέπει ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή προκρίνει την ένταξη στη διαδικασία εξέτασης αιτήματος ασύλου στα σύνορα 

και των υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης εφόσον κρίνεται από το EASO και τα 

Κράτη μέλη ότι μπορεί η οικογενειακή επανένωση να γίνει και από την Τουρκία. Επιπλέον 

                                                 
6 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-
borders/fact-sheets/docs/20161006/a_european_border_and_coast_guard_en.pdf. Η νέα αρχή θα 
έχει το μεγαλύτερο τμήμα του προσωπικού της στην Ελλάδα (682 υπαλλήλους) και την Ιταλία 
(523) ενώ θα λειτουργεί επιχειρησιακά επίσης στη Βουλγαρία, στα Δυτικά Βαλκάνια και την 
Ισπανία. 
7 European Union: European Commission, Fourth Report on the Progress made in the 
implementation of the EU-Turkey Statement, 8 December 2016, COM(2016) 792 final, available at: 
http://www.refworld.org/docid/584ad1fb4.html . 
8 European Commission, Joint Action Plan of the EU Coordinator on the implementation of certain 
provisions of the EU-Turkey Statement, 8 December 2016. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/20161006/a_european_border_and_coast_guard_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/20161006/a_european_border_and_coast_guard_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/4th_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_annex_1_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/4th_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_annex_1_en.pdf
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όσον αφορά τις ευάλωτες περιπτώσεις προτείνεται να εξετάζεται το αίτημα για άσυλο στο 

πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας μόνο για τα αιτήματα θυμάτων βασανιστηρίων ή 

άλλων μορφών βίας, ενώ όλες οι άλλες περιπτώσεις ευαλωτότητας προτείνεται να 

ακολουθούν τη συνοπτική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος στα σύνορα. Είναι 

ξεκάθαρη η πρόθεση της Ε.Ε. να ενισχύσει την προστασία των συνόρων της και να 

απαλλαχθεί το συντομότερο δυνατό από ένα μεγάλο αριθμό εισερχομένων σε βάρος της 

προστασίας των βασικών δικαιωμάτων τους όπως αυτά διασφαλίζονταν στοιχειωδώς με 

το σεβασμό της προστασίας της οικογένειας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  

 Επιπρόσθετα, αν και ο Ν.4375/2016 δεν προβλέπει τη διακριτική μεταχείριση 

εξέτασης του αιτήματος ασύλου ανάλογα με την εθνικότητα της, εντούτοις δίνει 

προτεραιότητα στην εξέταση του παραδεκτού των αιτημάτων των Συρίων και στην άμεση 

εξέταση επί της ουσίας (χωρίς εξέταση του παραδεκτού) των αιτημάτων ασύλου 

αιτούντων με χώρες καταγωγής που έχουν χαμηλό ποσοστό αναγνώρισης προσφύγων 

όπως το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, η Τυνησία, η Αλγερία ή το Μαρόκο. Η πρακτική της 

διακριτικής αυτής μεταχείρισης που προσβάλλει την αρχή της ίσης μεταχείρισης 

ενισχύεται από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργηθεί ταχεία 

διαδικασία εξέτασης του αιτήματος ασύλου των ανωτέρω εθνικοτήτων με την 

καταγραφή, τη συνέντευξη και την απόφαση να ολοκληρώνονται εντός λίγων ημερών 

ξεπερνώντας τα όρια του πλαισίου του Ν. 4375/20169. Με τον τρόπο αυτό στερούνται οι 

άνθρωποι αυτοί την ουσιαστική πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου.   

Η αβασάνιστη κρίση ότι η Τουρκία αποτελεί ασφαλή χώρα από τις πρωτοβάθμιες 

επιτροπές εξέτασης των αιτημάτων ασύλου στους αιτούντες στα νησιά, δημιούργησε μία 

σειρά αποφάσεων των παλαιότερων δευτεροβάθμιων Επιτροπών (του π.δ. 114/2010) 

που αποδέχονταν τις προσφυγές κατά απορριπτικών πρωτοβάθμιων αποφάσεων  με 

αποτέλεσμα τη μη επιστροφή των αιτούντων άσυλο στην Τουρκία σύμφωνα με την κοινή 

Δήλωση Ε.Ε-Τουρκίας. Οι απορριπτικές αποφάσεις στηρίζονταν στην πεποίθηση ότι η 

Τουρκία λόγω των συνθηκών που επικρατούν σε αυτήν δεν αποτελεί «ασφαλή τρίτη 

χώρα». Μέχρι τον Ιούνιο του 2016 είχαν εκδοθεί 70 θετικές αποφάσεις και δύο 

                                                 
9 ΑIDA, Greece: European Union to remove existing guaranties against Turkey 
returns,http://www.asylumineurope.org/news/08-12-2016/greece-1-european-union-remove-
existing-guarantees-against-turkey-returns 



6 

 

απορριπτικές10. Η διακινδύνευση της εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας της 

18ης Μαρτίου 2017 οδήγησε σε νέα νομοθεσία (Ν.4399/2016) και τη δημιουργία 

δευτεροβάθμιων επιτροπών με την εισαγωγή διοικητικών δικαστών, γεγονός που 

πυροδότησε εύλογα ερωτήματα ως προς τη μεθόδευση για την εξασφάλιση αποφάσεων 

φιλικότερων προς την επιδίωξη της κυβέρνησης να μην «παρεμποδίζονται» οι επιστροφές. 

Σε κάθε περίπτωση, ήδη το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η μεταβολή της 

σύνθεσης των επιτροπών είναι σύννομη (ΣτΕ, απόφαση 445/2017). 

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται σε μία αξιωματική κρίση της, σε πλήθος κειμένων 

της, ότι η Τουρκία αποτελεί «ασφαλή χώρα»11, και καλεί στην υλοποίηση της περιβόητης 

ευρωτουρκική κοινής δήλωσης/συμφωνίας (σημειωτέον, νομικά μη δεσμευτικής και κατά 

το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, «μη συμφωνίας»12) για την οποία εκδίδει και μηνιαίο 

δελτίο παρακολούθησης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διάσχιση της Τουρκίας αποτελεί ισχυρό 

δεσμό με τη χώρα ώστε να ικανοποιούνται τα νομικά κριτήρια της επιστροφής, 

υποστηρίζοντας ότι οι εγγυήσεις που έχουν δοθεί από την Τουρκία αρκούν για να 

καλυφθεί νομικά η συλλήβδην επανεισδοχή και επιστροφή αιτούντων άσυλο και 

παράτυπων μεταναστών από την Ελλάδα στην Τουρκία. Ωστόσο, η νομολογία του 

Δικαστηρίου του Στρασβούργου κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση καθώς απαιτεί 

συγκεκριμένες, εξατομικευμένες και επαρκείς εγγυήσεις, αλλά κυρίως ζητά από τα κράτη 

να αποδείξουν ότι στην πράξη η πραγματικότητα δεν αντιβαίνει τα δικαιώματα. Θα πρέπει 

να θυμίσουμε ότι η αρχή της μη επαναπροώθησης (non-refoulement) αποτελεί δεσμευτική 

υποχρέωση υπό το πρίσμα πολλών διεθνών συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της ΕΣΔΑ, και η οποία ασφαλώς δεσμεύει όλες τις ευρωπαϊκές 

χώρες και την Ελλάδα. Η σχετική νομολογία του ΕΔΔΑ έχει εξετάσει πλήθος υποθέσεων 

επιστροφών υπό το σύστημα του Δουβλίνου όσο και επιστροφές σε χώρες εκτός του 

                                                 
10 European Council on Refugees and Exiles, The implementation of the hotspots in Italy and Greece - 
A study, December 2016,  <http://www.refworld.org/docid/584ad1734.html> 
11

 <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-963_el.htm> 
12 Απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2017 του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία 
θεώρησε εαυτό αναρμόδιο να κρίνει υπόθεση 3 υπό επιστροφή  ανθρώπων στα νησιά  που 
παραπονέθηκαν για τη νομιμότητα των επιστροφών στην Τουρκία. Βλ. 
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5b5ed7ddf0e624e
32b8f2ec4445772ef3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKchn0?text=&docid=188483&pageIndex=0&doc
lang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=503363> 
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Συμβουλίου της Ευρώπης υπό το πρίσμα του δικαιώματος στο να μην υφίσταται κανείς 

απάνθρωπη ή ατιμωτική μεταχείριση13. 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να δει κανείς από κοντά το κανονιστικό πλαίσιο του κοινοτικού 

δικαίου σχετικά με τα δικαιώματα των προσφύγων ειδικά ως προς το ζήτημα της 

επιστροφής στην Τουρκία. Σύμφωνα με το άρθρο 38 (1) της Οδηγι ας 2013/32, τα κρα τη 

με λη μπορου ν να εφαρμο ζουν την ε ννοια των ασφαλω ν τρι των χωρω ν μο νο εφο σον οι 

αρμο διες αρχε ς κρι νουν ο τι η μεταχει ριση του αιτου ντος διεθνούς προστασι ας στην οικει α 

τρι τη χω ρα θα πληροι  τα εξη ς κριτη ρια:  

α) δεν απειλου νται η ζωη  και η ελευθερι α λο γω φυλη ς, θρησκει ας, ιθαγε νειας, 

κοινωνικη ς τα ξης η  πολιτικω ν πεποιθη σεων, 

β) δεν υπα ρχει κι νδυνος σοβαρη ς βλα βης, ο πως ορι ζεται στην Οδηγι α 2011/95/ΕΕ, 

γ) τηρει ται η αρχη  της μη επαναπροω θησης συ μφωνα με τη Συ μβαση της Γενευ ης, 

δ) τηρει ται η απαγο ρευση της απομα κρυνσης κατα  παρα βαση του δικαιω ματος 

αποφυγη ς των βασανιστηρι ων και της σκληρη ς, απα νθρωπης η  ταπεινωτικη ς 

μεταχει ρισης, ο πως ορι ζεται στο διεθνε ς δι καιο και, 

ε) υπα ρχει η δυνατο τητα να ζητηθει  το καθεστω ς του προ σφυγα και, στην περι πτωση 

που ο αιτω ν αναγνωρισθει  ως προ σφυγας, να του χορηγηθει  προστασι α συ μφωνα με τη 

συ μβαση της Γενευ ης.  

Για την εξέταση του αιτήματος για άσυλο είναι απαραίτητη η  εμπεριστατωμένη και 

ατομική αξιολόγηση, αφού πρώτα ο κάθε αιτών θα πρέπει πρώτα να καταγραφεί και να  

ταυτοποιηθεί. Επίσης, κατά την Οδηγία 2013/32 στην περίπτωση που ο αιτών 

αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, θα πρέπει να του χορηγηθεί προστασία σύμφωνα με τη 

Σύμβαση της Γενεύης14. Είναι νομικά αμφιλεγόμενο το κατά πόσο η Τουρκία, που δεν 

                                                 
13 ΕΔΔΑ, T.I. κατά Αγγλίας (Αρ. 43844/98) 7 March 2000, MSS κατά Βελγίου και Ελλάδος (2011), 
Hirsi Jamaa και άλλοι κατά Ιταλίας (2012), Tarakhel κατά Ελβετίας, (Αρ. 29217/12) 4 Νοεμβρίου 
2011; Sharifi και άλλοι κατά Ιταλίας και Ελλάδος (Αρ. 16643/09) 21 Οκτωβρίου 2014. 
14 Η Οδηγία 2013/32 για τις διαδικασίες ασύλου «ενσωματώνει έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή 
της νομοθεσίας στο χαμηλότερο σημείο της», Κ. Costello, ‘The Asylum Procedures Directive and the 
Proliferation of Safe Country Practices: Deterrence, Deflection and the Dismantling of International 
Protection?’, European Journal of Migration Law 7(1), 2005: 37. Επίσης βλ. European Council on 
Refugees and Exiles (ECRE), ‘The DCR/ECRE research on application of a safe third country and a 
first country of asylum concepts to Turkey’ (2016). 
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προσφέρει διεθνή προστασία λόγω της ρήτρας γεωγραφικού περιορισμού, αποτελεί 

«ασφαλή» «πρώτη χώρα ασύλου» στις παρούσες συνθήκες. Θα πρέπει να εξεταστούν εάν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις της Οδηγία ως προς τον φαινομενικό 

διαχωρισμό μεταξύ «υπερ-ασφαλών» Τρίτων Χωρών (Άρθρο 39) και Ασφαλών Τρίτων 

Χωρών (Άρθρο 38). Οι διατάξεις πρέπει να είναι αποτελεσματικής εφαρμογής και πάντα 

στο πνεύμα και το γράμμα της Σύμβασης της Γενεύης. Ακόμα και αν η Οδηγία ερμηνευόταν 

κατά τρόπο ώστε να επιτρέπει να χαρακτηρισθεί η Τουρκία (με τους υφιστάμενους 

γεωγραφικούς περιορισμούς) ενδεχομένως ασφαλής τρίτη χώρα, το άφθονο αποδεικτικό 

υλικό από το πεδίο τεκμηριώνει ότι τόσο οι κανόνες εθνικού (τουρκικού) δικαίου όσο και 

ως την επί τοις πράγμασι μεταχείριση των Συρίων υπηκόων τα ουσιαστικά κριτήρια του 

Άρθρου 38(1) δεν πληρούνται. Για παράδειγμα, υπάρχουν σαφείς λόγοι ανησυχίας ότι η 

αρχή της μη επαναπροώθησης (non-refoulement) δεν γίνεται σεβαστή. Αποδεικτικό υλικό 

αναφέρει πολλές περιπτώσεις επιστροφών Συρίων από την Τουρκία στη Συρία.15 

Επιπλέον, τα δικαιώματα που απορρέουν από το καθεστώς προσωρινής προστασίας 

σύμφωνα με το τουρκικό δίκαιο δεν ικανοποιούν τις εγγυήσεις για τα δικαιώματα των 

προσφύγων σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης (βλ. ελευθερία μετακίνησης, πρόσβαση 

στην εργασία, εκπαίδευση κλπ.). Σύμφωνα με τον τουρκικό Κανονισμό Προσωρινής 

Προστασίας προβλέπεται ότι σε όσους Σύριους επιστρέφονται από την Ελλάδα στην 

Τουρκία μετά την 20η Μαρτίου 2016 είναι δυνατόν, εφόσον το αιτηθούν, να χορηγηθεί 

προσωρινή προστασία βάσει του Κανονισμού. Αυτή η διακριτική ευχέρεια των Τουρκικών 

αρχών δεν συνάδει ωστόσο με τη γενική προστασία που προβλέπεται για όλους τους 

Σύριους και ανιθαγενείς Παλαιστινίους που κατέφτασαν απευθείας από τη Συρία μετά την 

28η Απριλίου 2011 και τους οποίους αρχικά κάλυπτε ο Κανονισμός. Η προσέγγιση αυτή 

φαίνεται να καθιστά ακόμα πιο επίφοβη τη νομική θέση των Συρίων που επιστρέφονται 

βάσει της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. Επιπλέον, το Άρθρο 16 του Κανονισμού 

Προσωρινής Προστασίας απαγορεύει να αιτηθούν διεθνή προστασία σε όσους έχουν τεθεί 

                                                 
15 Turkey: Syrians Pushed Back at the Border Closures Force Dangerous Crossings with Smugglers 
<www.hrw.org/news/2015/11/23/turkey-syrians-pushed-back-border, EU urges Turkey to open 
its borders to Syrians fleeing war-torn Aleppo>, σε 
<http://www.theguardian.com/world/2016/feb/06/eu-urges-turkey-to-open-its-borders-to-
syrians-fleeing-war-torn-aleppo> και Syria calls for UN action on Turkish attacks on Kurds 15 
February 2016, σε: <www.bbc.com/news/world-middle-east-35576153> 

http://www.hrw.org/news/2015/11/23/turkey-syrians-pushed-back-border
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/06/eu-urges-turkey-to-open-its-borders-to-syrians-fleeing-war-torn-aleppo
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/06/eu-urges-turkey-to-open-its-borders-to-syrians-fleeing-war-torn-aleppo
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υπό «προσωρινή προστασία».16 

Σύμφωνα με το Άρθρο 35 της Οδηγίας, τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόσουν την 

έννοια της πρώτης χώρας ασύλου, εξατομικευμένα εφόσον ο συγκεκριμένος άνθρωπος: α) 

 ε χει αναγνωρισθει  ως προ σφυγας απο  τη χω ρα αυτη  και απολαμβάνει ακο μη τη σχετικη  

νομική προστασι α με την πρου πο θεση ο τι θα γι νει εκ νε ου δεκτο ς στη χω ρα αυτη , η  β) 

απολαμβάνει α λλη επαρκή προστασι α στην εν λο γω χω ρα, επωφελου μενος μεταξυ  α λλων 

απο  την αρχη  της μη επαναπροω θησης, με την πρου πο θεση ο τι θα γι νει εκ νε ου δεκτο ς στη 

χω ρα αυτη . Όπως αναφέρθηκε, η προστασία που παρέχεται από την Τουρκία στους 

Σύριους δεν συνιστά αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας. Επομένως, το Άρθρο 35(α) 

δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το Άρθρο 35(β) διατυπώνει 

την έννοια της «επαρκούς προστασίας» με λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις σε σύγκριση 

με την έννοια της «ασφαλούς τρίτης χώρας». Ωστόσο, η έννοια της πρώτης χώρας ασύλου 

πρέπει να ερμηνεύεται από τα κράτη-μέλη με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα: 

Σύμφωνα με το Άρθρο 35 πρέπει να παρέχεται «στον αιτου ντα η δυνατο τητα να 

αμφισβητη σει την εφαρμογη  της ε ννοιας της πρω της χω ρας ασυ λου στη συγκεκριμε νη 

περι πτωση  του». Η ερμηνεία του όρου αυτού πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην 

συγκρούεται με το διεθνές προσφυγικό δίκαιο και τα γενικότερα δικαιώματα του 

ανθρώπου. Το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου επίσης  έχει κρίνει ότι «μια διάταξη 

κοινοτικής πράξεως θα μπορούσε να προσβάλλει τα θεμελιώδη δικαιώματα, εάν επέβαλλε 

στα κράτη μέλη την υποχρέωση ή τους επέτρεπε ρητώς ή σιωπηρώς να θεσπίζουν ή να 

διατηρούν σε ισχύ εθνικούς νόμους που προσβάλλουν τα εν λόγω δικαιώματα».17 Εξάλλου,  

κατά την προαναφερόμενη νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου προκειμένου 

να είναι νόμιμη η επιστροφή, το κράτος θα πρέπει να πεπεισμένο ότι σε μία συγκεκριμένη 

και εξατομικευμένη περίπτωση, δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας πως το εν λόγω 

άτομο διατρέχει πραγματικό κίνδυνο παραβίασης των Άρθρων 2 ή 3 ή κίνδυνο 

παραβίασης ή άρνησης των λοιπών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση, όπως 

το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη, την ελευθερία ή την οικογενειακή ζωή, ακόμα και όταν η 

                                                 
16  Asylum Information Database (AIDA) 2015, «Country Report: Turkey», European Council on 
Refugees and Exile (ECRE) 2015, http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-
download/aida_tr_update.i.pdf. 
17 C- 540/ 03 Parliament v Council (Family Reunification) [2006] ECR I- 5769, παρ. 23.     

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_tr_update.i.pdf
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_tr_update.i.pdf
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επιστροφή έγινε ή πρόκειται να γίνει σε κράτος μέλος της ΕΕ. Επίσης θα πρέπει να 

εξεταστεί και ο  κίνδυνος της έμμεσης επαναπροώθησης18.  

Κατά συνέπεια, η Τουρκία στη συγκεκριμένη συγκυρία, δεν πληροί τις προϋποθέσεις 

για να χαρακτηρισθεί «ασφαλής τρίτη χώρα» ή «πρώτη χώρα ασύλου» και κατά συνέπεια 

δεν μπορεί να είναι νόμιμη η επιστροφή ατόμων σε αυτή (βλ. και συμφωνίες επανεισδοχής 

Ελλάδας-Τουρκία19), εφόσον η πραγματική κατάσταση και το νομικό πλαίσιο του 

τουρκικού δικαίου αδυνατεί να παρέχει τις εγγυήσεις ασφάλειας κατά την Οδηγία και τη 

Σύμβαση της Γενεύης.  

Εξάλλου, όπως τόνισε και ο Ευρωπαίος Συνήγορος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να 

ελέγχει περιοδικά κατά πόσο πληρούνται οι εγγυήσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου στην 

Τουρκία, δηλαδή να αξιολογήσει τον κίνδυνο παραβιάσεων των δικαιωμάτων 

διαπιστώνοντας ότι η Επιτροπή δεν το έπραξε πριν από την κατάρτιση της Κοινής 

Δήλωσης20. Το ζήτημα κατέστη ακόμα πιο περίπλοκο καθώς, όπως αναφέρθηκε, το Γενικό 

Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η Κοινή Δήλωση δεν συνιστά συμφωνία της ΕΕ αλλά επί 

μέρους συμφωνίες των κρατών μελών με την Τουρκία, ουσιαστικά αρνούμενο κάθε 

αρμοδιότητα να κρίνει τη νομιμότητα του σχετικού δικαίου. 

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ικανοποίηση του πολιτικού στόχου για τις 

επιστροφές στην Τουρκία –ανεξάρτητα από την αποδοχή ή την κριτική του- δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις βασικές αρχές και τις εγγυήσεις νομιμότητας και τις προϋποθέσεις νομικής 

ασφάλειας για τους ανθρώπους που επιστρέφονται.   

 

                                                 
18 Βλ. Aida, «Country Report, Turkey”, 15/12/2015, σε: <www.asylumineurope.org> και Ecre 
<http://ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/1298-ecre-fears-human-
rights-being-left-behind-in-the-rush-to-an-eu-turkey.html>. Ειδικότερη αναφορά γίνεται στην 
απόφαση Hirsi Jamaa and Others v Italy, Application No. 27765/09, Judgment of 23 February 2012. 
Σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, οι ιταλικές αρχές όφειλαν να εξετάσουν “the treatment to which the 
applicants would be exposed after their return” (§ 133) and to ascertain “how the Libyan authorities 
fulfilled their international obligations in relation to the protection of refugees” (§ 157. 
19 Βλ. ν.3030/2002: Πρ/λο Ελληνο-Τουρκικής Συμφωνίας καταπολέμησης Τρομοκρατίας, άρ. 11 
καθώς και EU-Turkey Readmission Agreement signed and Visa Liberalization Dialogue launched, 
16/12/2013, άρθρο 18. 
20 Decision of the European Ombudsman in the joint inquiry into complaints 506-509-674-784-

927-1381/2016/MHZ against the European Commission concerning a human rights impact 

assessment in the context of the EU-Turkey Agreement, 18.1.2017, στο: 

http://www.ombudsman.europa.eu/da/cases/decision.faces/da/75160/html.bookmark 

http://www.asylumineurope.org/
http://ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/1298-ecre-fears-human-rights-being-left-behind-in-the-rush-to-an-eu-turkey.html
http://ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/1298-ecre-fears-human-rights-being-left-behind-in-the-rush-to-an-eu-turkey.html
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Γ. Η συνέχιση της αδιέξοδης εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

«ασφαλή διέλευση, υποδοχή και εγκατάσταση προσφύγων» 

Η υποχρέωση από πλευράς της Ε.Ε. για την σε κάθε περίπτωση υποδοχή των προσφύγων 

σε συνθήκες που θα εγγυώνται την προσωπική και την κοινωνική ασφάλειά τους, 

αντικατοπτρίζεται τόσο στο κανονιστικό πλαίσιο για την διασφάλιση σε όλους 

διαδικασιών δίκαιης εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας, όσο και στον 

αναθεωρημένο Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙΙ, ο οποίος από το 2013 μέχρι το 2017 δεν 

εφαρμόστηκε ως προς τις επιστροφές στην Ελλάδα λόγω των συνθηκών που υπαγόρευσε 

η πραγματικότητα.  

Εντούτοις στο πλαίσιο του Ν.4375/2016 εντοπίζονται οι αδυναμίες του συστήματος 

να προσαρμοστεί σε μια αποτελεσματική, δίκαιη και με σεβασμό στην προσωπική 

ελευθερία και αξιοπρέπεια διαδικασία εξέτασης αιτήματος ασύλου αιτούντων που 

εισήλθαν στην Ελλάδα μετά τις 20.3.2016 στα ελληνικά νησιά. Ιδιαίτερα η εξέταση των 

αιτημάτων ασύλου στα hot spοts, η κράτηση κατά την εξέταση του αιτήματος ασύλου σε 

αυτά καθώς και οι κακές συνθήκες διαβίωσης καταδεικνύουν τις παραπάνω αδυναμίες21. 

Η συστηματική αποδοχή της άποψης ότι η Τουρκία αποτελεί ασφαλή χώρα υποδοχής 

κυρίως στις αποφάσεις που εξετάζουν αιτήματα για άσυλο, σε πρώτο βαθμό αλλά και σε 

δεύτερο πια βαθμό έχει ως αποτέλεσμα την υπονόμευση της αποτελεσματικότητας της 

διαδικασίας καθώς και της ουσιαστικής πρόσβασης στη διαδικασία του Ασύλου. Η 

αναγνώριση της Τουρκίας συλλήβδην ως ασφαλούς τρίτης χώρας, χωρίς εξατομικευμένη 

εκτίμηση για τον κάθε εισερχόμενο-αιτούντα διεθνούς προστασίας, αποσκοπεί εμφανώς 

στην ενδυνάμωση της απαγόρευσης ακόμα και με τη βία (βλ. εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο 

Αιγαίο) της εισόδου της προσφυγικής ροής προς Δυσμάς και στην επιστροφή (αμφίβολης 

νομιμότητας) όσων έχουν εισέλθει σε ευρωπαϊκό έδαφος.  

 Επιπρόσθετα, η επιβολή υποχρεωτικής κράτησης κατά την κατάθεση αιτήματος 

ασύλου στα νησιά αδιακρίτως ακόμη και στις ευάλωτες περιπτώσεις παραβιάζει τις 

βασικές εγγυήσεις προστασίας των δικαιωμάτων που η ίδια η Ε.Ε. αλλά και η ελληνική 

νομοθεσία εξασφαλίζουν. Η κράτηση πρέπει να αποτελεί το ύστατο μέσο για την επίτευξη 

                                                 
21 European Council on Refugees and Exiles, The implementation of the hotspots in Italy and Greece - 
A study, December 2016, available at: http://www.refworld.org/docid/584ad1734.html [accessed 
14 January 2017. 
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του σκοπού της ολοκλήρωσης της διαδικασίας και να προωθείται η λύση εναλλακτικών 

μέτρων ιδίως στις περιπτώσεις ευαλωτότητας, όπως για παράδειγμα οι ασυνόδευτοι 

ανήλικοι ή οι χρόνια ασθενείς.  

 Η περιορισμένη δυνατότητα της Υπηρεσίας Ασύλου να εξετάσει τις αιτήσεις για 

άσυλο σε εύλογο χρόνο  έχει ως αποτέλεσμα την μακρά αναμονή εξέτασης του αιτήματος 

ασύλου ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί στα νησιά σε συνθήκες διαβίωσης άσχημες που 

προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και έχουν οδηγήσει σε έκρυθμες καταστάσεις 

αλλά και θανάτους. Οι συνθήκες υποδοχής είναι ακατάλληλες για την επί μακρόν  

στοιχειώδη διαβίωση ανθρώπων. Δεν έχουν καταρτιστεί κοινοί κανονισμοί λειτουργίας,, 

ούτε το ανώτατο διοικητικό προσωπικό έχει προσληφθεί με ανοιχτές διαδικασίες βάσει 

προσόντων που συσχετίζονται με τις απαιτήσεις της διοίκησης των καταυλισμών.  Όσο 

για τις ευάλωτες ομάδες, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα προνοιακής μεταχείρισης. Καταρχήν η 

έλλειψη κριτηρίων και η δυνατότητα ταυτοποίησης της πραγματικής ευαλωτότητας που 

δεν είναι πάντοτε εμφανής επιδεινώνει την κατάσταση. Οι πιο ευάλωτοι, όπως π.χ. οι 

ασυνόδευτοι ανήλικοι, διαμένουν στις συνθήκες αυτές για περισσότερο χρόνο σε σχέση με 

τους υπόλοιπους δεδομένου ότι οι διαθέσιμες θέσεις σε κατάλληλες δομές είναι ελάχιστες. 

Παράλληλα η έλλειψη ακριβούς ενημέρωσης και καθοδήγησης  σχετικά με τις διαδικασίες 

εξαιτίας των διαρκών αλλαγών των πρακτικών της Διοίκησης και την έλλειψη 

συντονισμού της δράσης όλων των εμπλεκομένων φορέων δημιουργεί ακόμη περισσότερα 

προβλήματα. 

Το διοικητικό μέτρο που περιορίζει την προσωπική ελευθερία της μετακίνησης των 

ανθρώπων που βρίσκονται στα νησιά προς την ηπειρωτική Ελλάδα, χωρίς να 

αιτιολογείται, ούτε να περιορίζεται χρονικά και χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στον 

ενδιαφερόμενο να προσφύγει κατά αυτού παραβιάζει τόσο το άρθρο 5 του Συντάγματος 

όσο και τα άρθρα 5 της ΕΣΔΑ και 13 της ΕΣΔΑ καθώς και τη Σύμβαση της Γενεύης. 

Εξάλλου στην παρ.2 του άρθρου 60 του Ν. 4375/2016 όπως και στο άρθρο 6 του Π.Δ. 

220/2007 προβλέπεται η δυνατότητα εισόδου και παραμονής στο εσωτερικό της χώρας 

για τον αιτούντα άσυλο, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 του Ν.4375/2016 

προβλέπεται η παραπάνω δυνατότητα με απόφαση του Διοικητή του κέντρου λόγω 

αύξησης των αφίξεων ή δέουσας ολοκλήρωσης των διαδικασιών. Κατά συνέπεια κρίνεται 
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στρεβλά ότι δεν παραβιάζει τη Δήλωση Ε.Ε-Τουρκίας η δυνατότητα μετακίνησης στην 

ηπειρωτική Ελλάδα των αιτούντων άσυλο.  

Στο πλαίσιο της επιβολή μιας διζωνικότητας στα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, 

δημοσιεύτηκε πρόσφατα γνωμοδότηση του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου22 σύμφωνα με 

την οποία η επιβολή γεωγραφικού περιορισμού σχεδόν σε όλα τα άτομα που εισέρχονται 

και καταγράφονται  στην Ελλάδα μετά τις 20.3.2016 από τα νησιά και έχει ως αποτέλεσμα 

τον εγκλωβισμό των ατόμων αυτών σε χώρους ακατάλληλους δεν προβλέπεται ρητά από 

την Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας.  

Η ελληνική Πολιτεία θα πρέπει αν επανεξετάσει τη θέση της πάνω στο ζήτημα με 

σκοπό να προστατέψει ουσιωδώς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία. 

 

Δ. Δικαιώματα που συνέχονται με την παρατεταμένη προσωρινότητα και την 

μονιμότητα 

Οι χωρίς κανονιστικό περιεχόμενο διατάξεις του ελληνικού μεταναστευτικού νόμου 

σχετικά με την ένταξη (ν.4251/2014) πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε φιλόδοξα και 

καινοτόμα σχέδια δημιουργίας πραγματικών προοπτικών και δυνατοτήτων ένταξης (βλ. 

διδασκαλία ελληνικής μέσα από το ελληνικό σχολείο, επαγγελματική κατάρτιση, σύνδεση 

με τις τοπικές κοινωνίες κλπ.). Για όσους αιτούντες άσυλο παραμένουν στην Ελλάδα και 

όσους αναγνωρισμένους πρόσφυγες23 ζουν στην Ελλάδα τα αρμόδια Υπουργεία, έχουν 

νομική υποχρέωση24, βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών25 να:  

Α. Δημιουργήσουν δομές υποδοχής αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων26 για τις 

οποίες άλλωστε λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση27. 

                                                 
22 Γνωμοδότηση Επιτροπής Δικηγορικού Συλλόγου Χίου για την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας και την 
παραμονή προσφύγων-μεταναστών στα ελληνικά νησιά, 4/2/2017, στο:  <bit.ly/2mrQVTO> 
23 Αναγνώριση του προσφυγικού καθεστώτος και επικουρική προστασία ανά έτος, 1913: 379, 
2014: 2.137, 2015: 640, 2016: 2.986, σύνολο τετραετίας 2013-2016: 6.142, στο: 
http://asylo.gov.gr/?page_id=615 
24 Βλ. ενδεικτικά: Al. K. v. Greece (no. 63542/11), Mohamad v. Greece (no. 70586/11, 15/12/2014, 
Horshill v Greece, (no. 70427/11) 1/8/2013, MSS v. Belgium and Greece, (no 30696/09), 21/1/2011. 
25 Κρίσιμη ως προς αυτό είναι και η ενσωμάτωση της Οδηγία 2013/33/ΕΕ της 26ης Ιουνίου 2013 
σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία, την διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην εργασία των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων 
26 Βλ. Ενδεικτικά άρθρα 8 Α ν. 3907/2011 και 5Α π.δ. 102/2012 και Οδηγία 2013/33/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις 
για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία.  
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Β. Να εντάξουν τους αιτούντες άσυλο και τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες στην 

αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση  και σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας,28 

Γ. Να διασφαλίσουν στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα29. 

 

Αξίζει να παρατηρηθεί ότι το τελευταίο ζήτημα επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί με 

κοινή υπουργική απόφαση30 η οποία όμως, δυστυχώς, καθιερώνει την πρόσβαση στην 

απασχόληση κατά τρόπο μερικό, πολύ περιοριστικά και κατά βάση για συγκεκριμένους 

τομείς απασχόλησης και όχι ενιαία ανά την επικράτεια και τούτο, κατά την άποψή μας, 

αδικαιολόγητα (π.χ. γιατί να εξαιρείται η Ξάνθη, ο Έβρος και η Ροδόπη, παρότι εκεί 

δραστηριοποιούνται γεωργικές/κτηνοτροφικές μονάδες;). Εξίσου προβληματική για το 

δικαιικό μας σύστημα είναι και η ρητή εξαίρεσή τους από τη δυνατότητα συμμετοχής σε 

οποιοδήποτε πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης, τη στιγμή που οι αλλοδαποί αυτοί 

υποχρεούνται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές και δεν εξαιρούνται από τη 

φορολογία: τελικά θέλουμε ή δεν θέλουμε να (επαν)ενταχθούν ομαλά -έστω 

μακροπρόθεσμα- στην κοινωνική ζωή της χώρας; Ή απλά τους επιτρέπουμε να εργαστούν 

για κάποιο διάστημα στην Ελλάδα, αποκλείοντάς τους από οποιαδήποτε ενταξιακή 

προοπτική (καθεστώς επισφάλειας/transit/μόνιμης εγρήγορσης). Οι άνθρωποι που απλά 

βρίσκονται στις λίστες της προεγγραφής θα πρέπει να αποκτήσουν άμεσα δικαίωμα 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν. 

 

 

                                                                                                                                                 
27 Κανονισμός 1304/2013, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και υπουργικές αποφάσεις για τη 
«Συγχρηματοδότηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη» (ενδεικτικά Υ.Α. αρ. 16859/ΕΥΔ & 
ΠΛΑΠ 355 (ΦΕΚ Β' 947/15/04/2014) «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών 
συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης», ΚΥΑ 121//2014 (ΥΑ 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 
275 ΦΕΚ Β 781 2014): Καθορ. συστήματος διαχείρισης-ελέγχου υλοποίησης Χρημ/κού 
Μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014 & κατανομή πόρων). 
28 Το δικαίωμα στην απασχόληση που δεν έχει κατοχυρωθεί στους ανθρώπους που έχουν 
προεγγραφεί και όχι οριστικά καταγραφεί ως αιτούντες άσυλο, χωρίς δική τους ευθύνη, αποτελεί 
σημαντικό ζήτημα, καθώς τους αποκλείει από την αγορά εργασίας και την προοπτική κοινωνικής 
ένταξης.  
29 Άρθρο 38 ΠΔ 113/2014 και άρθρο 4 υ.α. 398//2014 (ΥΑ 39892/ΓΔ1.2 ΦΕΚ Β 3018 2014).  
30 ΚΥΑ 53619/735/25.11.15. 
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Ε. Ειδικά ως προς την Εκπαίδευση 

Η παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες ασφαλώς εντάσσεται  στο 

ειδικότερο πλαίσιο των διαπολιτισμικών σχολείων και του νομικού πλαισίου διδασκαλίας 

της ελληνικής ως ενισχυτική διδασκαλία που παλαιότερα απευθυνόταν σε 

παλιννοστούντες και μετανάστες μαθητές με γνώμονα πάντα το συμφέρον του παιδιού. Με 

τον ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» προβλέπεται και η διδασκαλία άλλης 

γλώσσας (βλ. άρθρο 21 παρ.9, ν. 4251/2014) όταν το απαιτούν οι γλωσσικές ανάγκες των 

μαθητών. Το άρθρο 38 εξουσιοδοτεί τους υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών με κοινή 

τους απόφαση να ιδρύουν δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων, να 

καθορίζουν την οργάνωση, τη λειτουργία, και το πρόγραμμα της εκπαίδευσης σε ειδικές 

δομές που θα παράσχουν εκπαίδευση, καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία 

στελέχωσης των δομών αυτών. Έτσι, με την ΚΥΑ με αριθμ. 152360/ΓΔ4, (ΦEK 3049 B, 

2016), ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), από το 

σχολικό έτος 2016-17 οι οποίες ήδη λειτουργούν, εντός των σχολικών μονάδων ή στα 

κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. Οι δομές αυτές αποτελούν παραρτήματα των 

υφιστάμενων παρακείμενων σχολικών μονάδων σε επίπεδο νηπιαγωγείου, δημοτικού 

σχολείου, γυμνασίου, ή λυκείου. Τα παιδιά που έχουν εγκατασταθεί με τις οικογένειές τους 

σε αστικά καταλύματα εντάσσονται στις σχολικές μονάδες της περιοχής τους. 

Σε εκτέλεση του πλαισίου που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες των παιδιών προσφύγων, 

με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας της  131024/Δ1 (ΦΕΚ Β 2687/2016) ορίζονται 

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), ιδρύονται Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) στις ΖΕΠ, 

Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα (ΦΤ) στις ΖΕΠ και Δομές Υποδοχής για την 

Εκπαίδευση των Προσφύγων στις ΖΕΠ (Δ.Y.Ε.Π. ΖΕΠ) σε σχολικές μονάδες Π.Ε. Η λογική 

του νέου πλαισίου εντάσσεται στην ιδέα της διαπολιτισμικής αγωγής με στόχο την ένταξη, 

με τρόπο ομαλό και ισότιμο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οι αλλοδαποί μαθητές, 

καθώς τεκμαίρεται ορθά ότι δεν έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα και ως εκ τούτου 

δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις γλωσσικές απαιτήσεις της τάξης που αντιστοιχεί 

στην ηλικία τους.  
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Η διαδικασία παροχής εκπαίδευσης στα παιδιά των προσφύγων (περίπου 5.000 θα 

φοιτούν στα μέσα του 201731) οφείλει να λαμβάνει υπόψη της συμφέρον του παιδιού, 

έννοια-κλειδί για την επιλογή των δικαιούχων του δικαιώματος, και τον τρόπο εφαρμογής 

του. Στην πράξη, στην πρώτη φάση εφαρμογής της επιχείρησης η κακή προετοιμασία, οι 

αντιστάσεις τοπικών κοινωνιών, η ακαταλληλότητα διδασκόντων, η έλλειψη ειδικού 

διδακτικού υλικού υποβάθμισε την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά των προσφύγων. 

Εκπαίδευση μέσα στους καταυλισμούς δεν μπορεί να παρέχεται παρά μόνο επικουρικά. 

Ούτε μπορεί να παρέχεται μόνο στις απογευματινές ώρες αλλά θα πρέπει να ενταχθεί στο 

κανονικό πρόγραμμα των σχολείων με ισορροπημένη διάχυση του μαθητικού πληθυσμού. 

Επιπλέον ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί στα παιδιά άνω των 15 ετών. Τέλος, στον 

σχεδιασμό και υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής καθοριστικό ρόλο παίζει ο χρόνος 

διαμονής στην ελληνική επικράτεια ή η βεβαιότητα μετεγκατάστασης σε άλλο κράτος (δεν 

θα μπορούσε για παράδειγμα να διδάσκεται η γλώσσα του κράτους οριστικής υποδοχής, 

σε συνεννόηση με αυτό;).  

 

Στ. Υπάρχουν λύσεις; 

Αντί λοιπόν για τη δημιουργία εκείνων των νομικών και πραγματικών συνθηκών 

υποδοχής και ένταξης που θα ενισχύσουν την ουσιαστική προστασία και ασφάλεια όλων 

όσων κατοικούν στην Ε.Ε, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων ηγετών, με προεξάρχοντα τα ίδια 

τα όργανα της Ε.Ε. υιοθετούν μια επικίνδυνη σύγχυση της «ασφάλειας» με την 

«αποτροπή» και τον «κίνδυνο της τρομοκρατίας», μια σύγχυση με άμεσες αρνητικές 

συνέπειες στο ευρωπαϊκό κεκτημένο προστασίας των δικαιωμάτων και τελικά, φυσικά, 

στους άμεσους αποδέκτες των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών.  

Αντίθετα, είναι προφανές ότι τα εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα δεν απειλούνται, αλλά 

διαπερνώνται μαζικά από ανθρώπους που έχουν βάσιμους λόγους υποβολής αιτήματος 

ασύλου και εν γένει προστασίας32. Επίσης παραγνωρίζεται το γεγονός ότι βάσει των 

διεθνών συνθηκών τα σύνορα δεν είναι και δεν μπορεί να είναι τελείως κλειστά ή 

σφραγισμένα, όπως π.χ. είναι τα σύνορα της Β. Κορέας. Τα σύνορα από τη φύση τους είναι 

                                                 
31 http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/koinonia/138688/mexri-to-telos-tou-mina-sto-sxoleio-
alla-3-000-paidia-prosfygon 
32 Για τους αριθμούς αφίξεων βλ.: <http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83> 

http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
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πορώδη, αλλά θα πρέπει να επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η ασφαλής είσοδος και 

διέλευση ειδικών κοινωνικών ομάδων (βλ. πρόσφυγες ή αναγκαστικά εκτοπισμένοι ή 

ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι).  

Οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές επί της προσφυγικής κρίσης οφείλουν να 

εναρμονίζονται κατ’ αρχήν με τις επιταγές του προσφυγικού δικαίου (όπως 

αποτυπώνονται κυρίως με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 αλλά και τις ευρωπαϊκές 

Οδηγίες που αποτελούν νόμους του ελληνικού κράτους) και με υπέρτερους κανόνες 

προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (εθνικά 

συντάγματα, ΕΣΔΑ), δηλαδή με το λεγόμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο προστασίας 

δικαιωμάτων. Επίσης οφείλουν να εξασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων των 

ειδικότερων ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από τη διεθνή κοινότητα (π.χ. 

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού). Οι κρίσιμες αυτές διατάξεις 

οπωσδήποτε ρυθμίζουν το δίπολο ασφαλής διέλευση μέσα από την εγγύηση δίκαιης 

διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος ασύλου σε ασφαλή τόπο διαμονής. Το δίπολο αυτό 

αφορά το σύνολο του μετακινούμενου πληθυσμού που (θα μπορούσε να) εμπίπτει στο 

πεδίο του προσφυγικού δικαίου. Δηλαδή όσους έχει αναγνωριστεί πρόσφυγες, όσους 

δικαιούνται να καταθέσουν αίτημα χορήγησης διεθνούς προστασίας όπως και όσους 

έχουν καταθέσει τέτοιο αίτημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους και τη χώρα προέλευσή 

τους. 

Καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των εισερχόμενων στην Ελλάδα προέρχονται από 

χώρες «παραγωγής» κυρίως προσφύγων (π.χ. Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Σομαλία, 

Ερυθραία), το κράτος υποδοχής όχι μόνο οφείλει να απέχει από πρακτικές αποτροπής 

εισόδου των μετακινούμενων πληθυσμών, αλλά αντίθετα, να τους καταγράφει και να τους 

εντάσσει άμεσα στις διαδικασίες εξέτασης αιτημάτων ασύλου, εφόσον το επιθυμούν. 

Κρίσιμη είναι στο σημείο αυτό η εφαρμογή των συμφωνηθέντων για την μετεγκατάσταση 

(relocation) των αιτούντων διεθνούς προστασίας, όπως αυτή προβλέπεται από τις με 

αριθμό 2015/1523 και 2015/1601 Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.33 

                                                 
33 Βλ. και Απόφαση (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 για τη θέσπιση 
προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (ΕΕL 
248/24.9.2015). Προηγήθηκε η Απόφαση (ΕΕ) 2015/1523 του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 
2015 (< http://eur-lex.europa.eu/legal-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1523&qid=1452674859175&from=EL%3E).Για


18 

 

Αναδεικνύεται η απρόθυμη στάση των Κρατών Μελών της Ε.Ε να συνδράμουν 

πραγματικά στην επίλυση της προσφυγικής κρίσης με τρόπο αποτελεσματικό και με 

σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2016 και μέσα σε ένα 

χρόνο μετεγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα 7.286 και 2.654 από την Ιταλία34 ενώ ο στόχος 

προβλέπει τη μετεγκατάσταση 66.400 ατόμων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017. Ήδη στις 28 

Φεβρουαρίου 9.000 αιτούντες άσυλο είχαν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα ενώ 20.000 

έχουν δεδομένο δικαίωμα μετεγκατάστασης, με εκτίμηση ότι η διαδικασία μπορεί να είναι 

πετυχημένη για 1000 ανθρώπους το μήνα35. 

Η πρόσβαση στη διαδικασία είναι ήδη περιορισμένη δεδομένου ότι μπορεί να 

συμμετέχουν σε αυτήν υπήκοοι εθνικοτήτων για τις οποίες ο μέσος όρος της απονομής 

καθεστώτος πρόσφυγα ξεπερνά το 75% σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ οι αιτούντες πρέπει 

να έχουν εισέλθει στη χώρα από τις 16 Σεπτεμβρίου 2015 και έως 20 Μαρτίου 2016. Ο 

τρόπος επεξεργασίας των αιτημάτων τόσο από την Ελλάδα όσο και από τα άλλα Κράτη 

μέλη της Ε.Ε. περιορίζει ακόμη περισσότερο τον αριθμό των αιτήσεων που γίνονται δεκτές. 

Ο φόβος της τρομοκρατίας και η άρνηση των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωση να την 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά οδηγεί σε σειρά απορρίψεων από τα κράτη μέλη 

αιτήσεων ασύλου λόγω κινδύνου για τη δημόσια τάξη ή δημόσια ασφάλεια χωρίς καμία 

αιτιολογία και χωρίς ο αιτών να μπορεί να προσβάλλει την απορριπτική απόφαση. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλές φορές επαναλάβει την ύπαρξη αδικαιολόγητων 

απορρίψεων από τα κράτη μέλη36. Το αίτημα για μετεγκατάσταση όμως μπορεί να 

                                                                                                                                                 
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1523&qid=1452674859175&from=EL>).Για το 
χρονικό των πράξεων βλ. <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6134_en.htm> 
34 ΔΟΜ, Πρόγραμμα μετεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 
https://greece.iom.int/sites/default/files/relocation%20updated%2028.pdf. 
35 European Council on Refugees and Exiles, The implementation of the hotspots in Italy and Greece - 
A study, December 2016, available at: http://www.refworld.org/docid/584ad1734.html [accessed 
14 January 2017. Επίσης Μηνιαία έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της κοινής δήλωσης, 
Φεβρουάριος 2017: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/european-agenda-
migration/20170302_tenth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf?utm_source=ECRE+Ne
wsletters&utm_campaign=bcb5da7db9-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_03&utm_medium=email&utm_term=0_3ec9497afd-bcb5da7db9-
422297753 
36 AIDA, Admissibility, responsibility and safety in European asylum procedure, September 2016, 
www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/09/ECRE-AIDA-Admissibility-responsibility-and-safety-
in-European-asylum-procedures.pdf 
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απορριφθεί και από την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου κατά την αρχική επεξεργασία του. Πιο 

συγκεκριμένα η Υπηρεσία Ασύλου πριν αποστείλει το αίτημα μετεγκατάστασης στο άλλο 

κράτος μέλος, ελέγχει σε τρεις βάσεις δεδομένων αν ο αιτών διώκεται ή έχει καταδικαστεί. 

Αν το αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι θετικό τότε το αίτημα για μετεγκατάσταση 

απορρίπτεται ακόμη και αν για παράδειγμα λόγω συνωνυμίας πρόκειται για άλλο άτομο 

από τον αιτούντα. Ούτε σε αυτήν την περίπτωση ο αιτών μπορεί να προσφύγει κατά 

αυτής της διαδικασίας.  

 Στο ίδιο πλαίσιο κρίσιμη για την εγγύηση ασφαλούς διόδου και καταπολέμησης 

των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης είναι η εφαρμογή του συστήματος 

επανεγκατάστασης (resettlement) προσώπων που χρήζουν προστασίας από την Ε.Ε. και 

δεν βρίσκονται στο έδαφός της, αλλά σε τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, ο Λίβανος, η 

Ιορδανία. Για την εφαρμογή αυτού του συστήματος η ΕΕ έχει διαθέσει συνολικά μόλις 

20.000 θέσεις και μόλις 16 έχουν καλυφθεί37, αριθμός που σίγουρα δεν επιδεικνύει σοβαρή 

βούληση προστασίας και καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ανθρώπων. 

Αντίθετα, τίθενται συνεχώς εμπόδια ακόμη και στη νόμιμη διαδικασία ταξιδιού των 

Σύριων προς τρίτες, εκτός Ε.Ε. χώρες, καθώς, υπό ευρωπαϊκή πίεση, ο Λίβανος και η 

Ιορδανία απαιτούν visa για την είσοδο των Συρίων στη χώρα τους, ενώ και η Τουρκία 

απαιτεί visa για να επιτρέψει την είσοδο των Συρίων μέσω των χωρών αυτών38. 

Ενδεικτικό επίσης είναι ότι μόνο 162.151 Σύριοι πρόσφυγες έχουν μέσω του συστήματος 

                                                 
37 Βλ. Commission, Recommendation of 8.6.2015 on a European resettlement scheme. «The scheme 
should consist of a single European pledge of 20 000 resettlement places for persons to be resettled. 
The duration of the scheme should be two years from the date of the adoption of the 
Recommendation» Στο σύστημα αυτό, με τη συνδρομή της Υ.Α.ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 
χορηγείται ειδική visa για να ταξιδέψουν οι προσφυγικοί πληθυσμοί απευθείας στο κράτος που 
τους δέχεται. Βλ. και Brussels, 14.10.2015 COM(2015) 510 final Communication from the 
Commission to the European Parliament, and the Council Managing the refugee crisis: State of Play 
of the Implementation of the Priority Actions under the European Agenda on Migration: 
«Resettlement Workshop on 2 October developed practical solutions to ensure the effective application 
of resettlement. The first resettlements have now taken place. Member States should now provide the 
Commission with information on the number of people they will resettle over the next six months, and 
from where» Διαθ. σε <http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-
agenda-migration/proposal-implementation-
package/docs/communication_on_eam_state_of_play_20151014_en.pdf>. 
38 Βλ. T. Spijkerboer, (2016) Europe’s Refugee Crisis: A Perfect Storm, σε: 
<www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-
criminologies/blog/2016/02/europe’s-refugee> 

http://www.unhcr.org/52b2febafc5.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_eam_state_of_play_20151014_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_eam_state_of_play_20151014_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_eam_state_of_play_20151014_en.pdf
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2016/02/europe's-refugee
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2016/02/europe's-refugee
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αυτού επανεγκατασταθεί σε χώρες ανά τον κόσμο, μόλις 4% από τα 4 εκατομμύρια 

Συρίων που είναι εκτός της χώρας τους και μόλις 2% όλων των Σύριων προσφύγων39.  

Η ασφαλής διέλευση, ως πολιτικός και κανονιστικός στόχος, τόσο προς την Ευρώπη, 

όσο και εντός της, αποτελεί το πλέον κρίσιμο ζητούμενο. Το κλείσιμο σε διάφορα σημεία 

των συνόρων όλης της οδού που θα ακολουθούσαν οι πρόσφυγες, από την τουρκο-

συριακή μεθόριο μέχρι τα αυστροουγγρικά σύνορα, και κυρίως η συμφωνία ΕΕ- ακυρώνει 

το δικαίωμα σε ασφαλή διέλευση και αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο ζωής για τους 

ανθρώπους που επιχειρούν την διάσχιση του Αιγαίου ως ύστατο μέσο πρόσβασης στην 

ασφάλεια. Σε μία ακραία οξύμωρη κατάσταση πραγμάτων, οι φράχτες και η συμφωνία 

έκλεισαν συγκεκριμένα σημεία μετακίνησης, και κατά κανόνα διοχέτευσαν αλλού την ροή 

της σε βάρος κάθε έννοιας προσωπικής ασφάλειας των προσφύγων. Ήδη χιλιάδες 

άνθρωποι βρίσκουν τον τρόπο να μετακινούνται από την Ελλάδα στην Γερμανία και 

αλλού, υλοποιώντας εν τοις πράγμασι δικαιώματα και παρακάμπτοντας νομικά 

προσκόμματα που τους θέτει το ευρωπαϊκό δίκαιο και οι ευρωπαϊκές-ελληνικές πολιτικές. 

Κάποιοι άλλοι βρήκαν συνθήκες τόσο ακατάλληλες στις χώρες μετεγκατάστασης ή την 

Ελλάδα που επιστρέφουν με δικά τους μέσα, εν τέλει και πάλι μέσω διακινητών προς την 

Ελλάδα (πχ από την Ρουμανία) ή την Τουρκία. 

Ήδη η Ελλάδα έγινε χώρα μακρόχρονης εγκατάστασης ανθρώπων που για διαφορετικούς 

λόγους και ενδεχομένως αντίθετα από τη βούλησή τους θα παραμένουν στη χώρα 

μεσοπρόθεσμα ή και πιο πολύ. Η υποδοχή των ανθρώπων αυτών θεσμικά, πολιτικά και 

κοινωνικά, προϋποθέτει την υλοποίηση πολιτικών στη βάση των δικαιωμάτων. Πολιτικών που 

μπορεί να διαφοροποιούνται από την άμεση απομάκρυνση μέχρι την πλήρη κοινωνική ένταξη. Η 

προετοιμασία για την ημέρα αυτή που είναι «αύριο» θα πρέπει να γίνει άμεσα, με την γνώση των 

αποτυχιών και των λαθών του παρελθόντος. Οι «εγκλωβισμένοι» δεν μπορούν να συνεχίζουν να 

διαμένουν σε καταυλισμούς ούτε σε νομική αβεβαιότητα. Πέραν των άλλων προβλημάτων είναι 

αδύνατον να οικοδομηθεί στη βάση της αβεβαιότητας κάθε μακρόπνοη πολιτική ένταξης. Ήδη η 

εσωτερική μετεγκατάσταση στον αστικό ιστό (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λειβαδιά και αλλού) 

αποτελεί  ενθαρρυντικό σημάδι. Απαιτούνται όμως πολιτικές ένταξης σχετικά με την στέγαση, 

εκπαίδευση πρόσβαση στην αγορά εργασίας.  

                                                 
39 Τ. Spijkerboer, ό.π. 
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Η εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙΙ από τις 15 Μαρτίου 2017 -για όσους 

αιτούντες άσυλο «περνούν παράτυπα» (κατά την ορολογία της Επιτροπής) τα ευρωπαϊκά 

σύνορα από την ημερομηνία αυτή και στο εξής- καθώς η Ελλάδα θα θεωρείται πλέον 

«ασφαλής χώρα»40, ότι δηλ. παρέχει όλες τις εγγυήσεις για ασφαλή διαβίωση και 

αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου και επιστροφών, θα περιπλέξει τα πράγματα, στο 

νομικό, πολιτικό και πραγματικό δημιουργώντας μια ακόμα ενδο-ευρωπαϊκή «ροή», προς 

την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα έχει ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό χωρίς χαρτιά, ενώ οι 

δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα κατευθύνονται προς τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

 

Ζ. Οι αφανείς άνθρωποι 

Από την άλλη πλευρά δεν φαίνεται να υπάρχει μέριμνα για όσους εκπίπτουν από το 

καθεστώς του αιτούντα άσυλο. Μαζί με όσους έχουν συλληφθεί και έχουν αφεθεί 

ελεύθεροι υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, η πολιτεία οφείλει κατά το νόμο να 

διασφαλίσει ότι θα απολαμβάνουν κατά το χρονικό αυτό διάστημα στοιχειώδεις όρους 

αξιοπρεπούς προσωρινής στέγασης σε εγκαταστάσεις δημόσιου ή κοινωφελούς χαρακτήρα 

και ότι θα καλύπτονται οι άμεσες βιοτικές τους ανάγκες και η πρόσβασή τους στην 

υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση. Αν μάλιστα αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε 

αυτή τους την υποχρέωση τότε, με βάση το νόμο, οφείλει να χορηγεί άδειες εργασίας και 

να εγγυάται την ασφαλιστική τους κάλυψη41.  

Είναι βέβαιο ότι η αύξηση του αριθμού των «χωρίς χαρτιά» μεταναστών θα δοκιμάσει 

διαδικασίες στις οποίες είχε αποτύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια (βλ. σειρά 

αποφάσεων του ΕΔΔΑ σχετικά με τη νομιμότητα της κράτησης και των συνθηκών 

κράτησης, αλλά και τα δικαιώματα ειδικών κατηγοριών όπως οι ανήλικοι). Οι «χωρίς 

χαρτιά-μη πρόσφυγες» θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με δικαιοκρατικά κριτήρια με 

στόχο την σύννομη επιστροφή τους στην χώρα ιθαγένειας αν βέβαια αυτή είναι εφικτή 

(βλ. χώροι και χρόνοι κράτησης) ή την παραμονή τους με ειδικό καθεστώς (πχ. εξαιρετικοί 

λόγοι για την χορήγηση άδειας παραμονής, εργασιακή εκμετάλλευση, όροι νομιμότητας). 

Οι πολιτικές του τύπου «θα τους κάνουμε τον βίο αβίωτο» ως μέσο αποτροπής εισόδου 

στη χώρα βρίσκονται μακριά από κάθε δικαιοκρατική λογική. Η στέρηση ελευθερίας ως 

                                                 
40 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4281_en.htm 
41 Άρθρο 37.5, ν.3907/2011 που ενσωμάτωσε την Oδηγία 2008/115/ΕΚ. 



22 

 

μέσω αποτροπής42 παραπέμπει σε σκοτεινά επιχειρήματα που δεν μπορούν να γίνονται 

ανεκτά.   

Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ήδη έχει 

καταδείξει ορισμένες από τις πτυχές των προβλημάτων που αφορούν στην παράνομη 

κράτηση και στις συνθήκες κράτησης. Ορισμένες άλλες πτυχές αφορούν στις δυνατότητες 

ενσωμάτωσης και στις διαδικασίες νομιμοποίησης για εξαιρετικούς λόγους, μόνη έξοδο 

από την γκρίζα ζώνη την μη-νομιμότητας που συνέχεται με την εκμετάλλευση κάθε είδους 

και την παραβατικότητα. 

 

                                                 
42 Βλ. για παράδειγμα την Απόφαση 8.2.2017, (Υπ. Εσωτερικών,  Αρχηγείο Ελ. Αστυνομίας) 
σύμφωνα με την οποία νέα δομή κράτησης αλλοδαπών ιδρύεται στην Κω. Η απόφαση παραπέμπει 
ρητά στην αποτρεπτική λειτουργία του κέντρου:  στ. Η κατασκευή δομών κράτησης θα 
λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς την δημιουργία νέων μεταναστευτικών ροών. 


