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Α�όφαση για την �ροστασία των «de facto �ροσφύγων» α�ό 

την Ελληνική Πολιτεία  

 

 

Η Ε9ιτρο9ή σε Ολοµέλεια, 

Αφού έλαβε υ9όψη: 

1. Την 9ρόταση του Γ’ Τµήµατος της ΕΕ∆Α 9ου είχε στηριχθεί στην 

εισήγηση του Ε9ιστηµονικού Συνεργάτη, κ. Ν. Σιταρό9ουλου και είχε 

α9οσταλεί ταχυδροµικώς 9ρο της συζήτησης σε όλα τα µέλη της Ε9ιτρο9ής, 

9ροχώρησε στη συζήτηση ε9’ αυτής. 

2. Τις 9ρόσφατες αναφορές του Ελληνικού Συµβουλίου για τους 

Πρόσφυγες (ε9ιστολή της Νοµικής Υ9ηρεσίας του ΕΣΠ 9ρος το Γ’ Τµήµα 

της ΕΕ∆Α, 13.11.03, Α.Π. 350/2003) 

3. Το έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη (25.09.03, Α.Π. 

9438.03.02.1 και συνοδευτική ε9ιστολή Α.Π. 9438.03.02.2.), το ο9οίο 

δια9ιστώνει ότι «οι αστυνοµικές αρχές είτε α9οδεδειγµένα αρνούνται να 

9αραλάβουν τα εµ9ρόθεσµα σχετικά αιτήµατα…είτε καθυστερούν ιδιαίτερα 

την εξέτασή τους…είτε κοινο9οιούν στους ενδιαφερόµενους ότι έλαβαν 

τίτλο διαµονής, ο ο9οίος έχει λήξει 9ρο καιρού (ε9οµένως για τυ9ικούς 

λόγους δεν δύναται να ανανεωθεί) και τους 9αρα9έµ9ουν να υ9αχθούν στις 

διατάξεις του Ν. 2910/2001 [9ερί αλλοδα9ών µεταναστών]…είτε, τέλος, 

α9ορρί9τουν την ανανέωση του δελτίου χωρίς να κοινο9οιούν την 

αιτιολογία και το έγγραφο της α9όφασης». ΄Ετσι τα αρµόδια όργανα του 

Υ9ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης εφαρµόζουν «9ληµµελώς τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του Π∆ 61/1999» και, σύµφωνα µε τον Βοηθό Συνήγορο του 

Πολίτη (Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ9ου), οδηγούν στην «έµ9ρακτη 
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α9οδυνάµωση της δυνατότητας ανανέωσης του ανθρω9ιστικού καθεστώτος 

του άρθρου 8 του Π∆ 61/1999 9ράγµα 9ου δεν εναρµονίζεται µε τη 

νοµιµότητα ούτε τιµά την αρχή της χρηστής διοίκησης». 

Η 9ρόταση του Γ’ Τµήµατος της ΕΕ∆Α 9ου υ9οβλήθηκε 9ρος έγκριση 

στην Ε9ιτρο9ή (Ολοµέλεια) έχει ως εξής: 

«1. Η ΕΕ∆Α εκφράζει την ανησυχία της για τα σοβαρά και χρονίζοντα 

9ροβλήµατα του εθνικού συστήµατος ασύλου 9ου έχει εκθέσει η ΕΕ∆Α το 

2001 και το 2002, ο Αρµοστής του Συµβουλίου της Ευρώ9ης για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώ9ου το 2002, αλλά και το ελληνικό γραφείο της 

ΥΑΗΕΠ τον Οκτώβριο 2003. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα εξαιρετικά 

χαµηλά 9οσοστά αναγνώρισης 9ροσφύγων στη χώρα µας και η έλλειψη 

α9οτελεσµατικής 9ροστασίας των de facto 9ροσφύγων. 

2. Ε9ίσης εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία της για την 9αραβίαση 

της αρχής της νοµιµότητας α9ό το Υ9ουργείο ∆ηµόσιας Τάξης µέσω της 

ουσιαστικής άρνησης εφαρµογής του νόµου (άρθρου 8 9αρ. 1 Π∆ 61/1999) 

στις 9ερι9τώσεις των de facto 9ροσφύγων 9ου ζήτησαν την ανανέωση των 

αδειών 9αραµονής τους στην Ελλάδα. 

3. Toνίζει ότι η 9ρακτική αυτή της ελληνικής ∆ιοίκησης έχει θέσει 

σε σοβαρό και άµεσο κίνδυνο τη ζωή και την αξιο9ρέ9εια των de facto 

9ροσφύγων, κατά 9αραβίαση, µεταξύ άλλων, του άρθρου 2 9αρ. 1 Σ και του 

άρθρου 3 ΕΣ∆Α. Οι de facto 9ρόσφυγες, λόγω κυρίως του 9ροσωρινού, κατ’ 

αρχήν, χαρακτήρα της 9αραµονής τους (και των σχετικών αδειών 

9αραµονής) είναι ιδιαίτερα ευάλωτα άτοµα 9ου χρήζουν ειδικής µέριµνας 

και 9ροστασίας α9ό όλες τις αρµόδιες υ9ηρεσίες και ιδίως αυτές του 

Υ9ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. 

4. Χαιρετίζει τη δήλωση του εκ9ροσώ9ου του Υ9ουργείου ∆ηµόσιας 

Τάξης στο Γ’ Τµήµα της ΕΕ∆Α ότι η 9αρα9άνω 9ρακτική του Υ9ουργείου 

αυτού έχει 9αύσει και καλεί το Υ9ουργείο ∆ηµόσιας Τάξης να δώσει ρητές 

και σαφείς οδηγίες στις αρµόδιες υ9ηρεσίες του για την χρηστή και ορθή 

εφαρµογή της σχετικής ισχύουσας νοµοθεσίας και την ευνοϊκή µεταχείριση 

των de facto 9ροσφύγων α9ό τις αρµόδιες υ9ηρεσίες για τους 

9ροαναφερθέντες λόγους. 
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5. ∆εδοµένου του γεγονότος ότι στην 9ράξη η 9λειοψηφία των de 

facto 9ροσφύγων 9αραµένουν στην Ελλάδα για 9ερίοδο άνω του ενός έτους, 

κρίνει σκό9ιµη την αύξηση της χρονικής ισχύος των σχετικών αδειών 

9αραµονής, 9ου σήµερα είναι ενός έτους. Αυτό θα µείωνε τις σχετικές 

γραφειοκρατικές διαδικασίες, 9ρος όφελος τόσο της ∆ιοίκησης όσο και των 

de facto 9ροσφύγων. 

6. Τονίζει ότι η ανανέωση των αδειών 9αραµονής των de facto 

9ροσφύγων 9ρέ9ει 9άντοτε να λαµβάνει χώρα όταν οι αντικειµενικοί λόγοι 

9ου οδήγησαν στην αρχική χορήγηση αυτού του νοµικού καθεστώτος 

εξακολουθούν να υφίστανται. Οι α9οφάσεις 9ου α9ορρί9τουν τις αιτήσεις 

ανανέωσης των αδειών 9αραµονής de facto 9ροσφύγων 9ρέ9ει 9άντοτε να 

είναι 9λήρως αιτιολογηµένες, τηρουµένης της αρχής της 9ροηγούµενης 

ακρόασης του ενδιαφεροµένου σύµφωνα µε το άρθρο 20 9αρ. 2 Σ. 

7. Καλεί την ελληνική Πολιτεία να 9ροσφέρει στους de facto 

9ρόσφυγες µεταχείριση ευνοϊκότερη αυτής 9ου 9ροσφέρεται στους 

αλλοδα9ούς εν γένει, και να εφαρµόσει και για αυτούς όσο το δυνατόν 

9ερισσότερες α9ό τις 9ροστατευτικές των ανθρω9ίνων δικαιωµάτων 

διατάξεις της Σύµβασης της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων 

(1951), ό9ως έχει υ9ογραµµίσει α9ό το 1976 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση 

του Συµβουλίου της Ευρώ9ης. 

8. Θεωρεί ως ανάρµοστη και αθέµιτη την µεταβίβαση α9ό το 

Υ9ουργείο ∆ηµόσιας Τάξης των de facto 9ροσφύγων στις ρυθµίσεις των 

διατάξεων 9ερί αλλοδα9ών µεταναστών (Ν. 2910/2001), χωρίς την ύ9αρξη 

ουδεµίας σχετικής νοµοθετικής εξουσιοδότησης. 

9. ∆εδοµένης της σοβαρής σύγχυσης µεταξύ µεταναστών και 

9ροσφύγων 9ου έχει ε9έλθει στην Ελλάδα µε την εισαγωγή των 

«ανθρω9ιστικών»-µεταναστευτικών διατάξεων στο Ν. 2910/2001, εις βάρος 

όχι µόνο των 9ροσφύγων αλλά και της ίδιας της εύρυθµης και χρηστής 

∆ιοίκησης, 9ροτείνει την άµεση αναθεώρηση α9ό το ΥΠΕΣ∆∆Α, ο9ωσδή9οτε 

σε συνεργασία µε το Υ9ουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, όλων των ανωτέρω 

διατάξεων του Ν. 2910/2001. Κρίνεται ειδικότερα σκό9ιµη η α9οφυγή 

χρησιµο9οίησης του γενικού και αόριστου όρου «ανθρω9ιστικοί λόγοι» και 
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η ύ9αρξη ενδεικτικής α9αρίθµησης των 9ερι9τώσεων των αλλοδα9ών 9ου 

θα έχουν τη δυνατότητα να α9ολαµβάνουν τη σχετική «εξαιρετική» 

9ροστασία στο 9λαίσιο του Ν. 2910/2001. Η ΕΕ∆Α 9ροτείνει ε9ίσης την 

ύ9αρξη ρητής 9ρόβλεψης α9ό το Ν. 2910/2001 υ9οχρέωσης εξέτασης α9ό 

την Πολιτεία 9αροχής 9ροστασίας σε 9ρόσω9α των ο9οίων οι αιτήσεις για 

την ανανέωση των αδειών 9αραµονής τους για ανθρω9ιστικούς λόγους 

α9ορρί9τονται οριστικά α9ό το Υ9ουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, εφόσον τα 

9ρόσω9α αυτά συνεχίζουν να αιτούνται αυτής της 9ροστασίας α9ό την 

ελληνική Πολιτεία. 

10. Τέλος, υ9ογραµµίζει και 9άλι ότι η ελληνική Πολιτεία 9ρέ9ει να 

δει µε ιδιαίτερη σοβαρότητα το ζήτηµα της 9ροστασίας των 9ροσφύγων, στο 

9λαίσιο των συνταγµατικών και διεθνών νοµικών υ9οχρεώσεών της και της 

υ9ό εξέλιξη ευρω9αϊκής νοµοθετικής εναρµόνισης. Για το σκο9ό αυτό 

α9αιτείται η άµεση και σοβαρή µελέτη, χάραξη και υλο9οίηση 

µεταναστευτικής και 9ροσφυγικής 9ολιτικής και νοµοθεσίας στη χώρα µας, 

9ου θα χαρακτηρίζονται α9ό διαύγεια, 9ρακτικό αλλά ταυτόχρονα ευρύ 

9νεύµα, και θα είναι σύµφωνες µε τις αρχές του σύγχρονου ευρω9αϊκού 

κράτους δικαίου». 

Α9ό τη γενική συζήτηση ε9ί του θέµατος, 9ροέκυψε ότι ορθώς η 

9ρόταση του Γ’ Τµήµατος ε9ισηµαίνει ότι η κατηγορία των καλουµένων «de 

facto 9ροσφύγων» δεν καλύ9τεται α9ό α9οτελεσµατική έννοµη 9ροστασία 

στη χώρα. 

Ο κ. Μητρό9ουλος, εκ9ρόσω9ος του Υ9ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, 

εξέφρασε την αντίρρησή του ως 9ρος τα σηµεία της εισήγησης του Γ’ 

Τµήµατος τα ο9οία εµφανίζουν το Υ9ουργείο ∆ηµόσιας Τάξης ως ασυνε9ές 

και ζήτησε την α9αλοιφή ορισµένων 9ερικο9ών. Συγκεκριµένα ο κ. 

Μητρό9ουλος 9ρότεινε την α9αλοιφή της 9ρώτης 9ρότασης της 9αραγράφου 

8 των 9ροτάσεων της εισήγησης, η ο9οία αναφέρει ότι: «Θεωρεί ως 

ανάρµοστη και αθέµιτη την µεταβίβαση α9ό το Υ9ουργείο ∆ηµόσιας Τάξης 

των de facto 9ροσφύγων στις ρυθµίσεις των διατάξεων 9ερί αλλοδα9ών 

µεταναστών (Ν. 2910/2001), χωρίς την ύ9αρξη ουδεµίας σχετικής 

νοµοθετικής εξουσιοδότησης». Ως εκ τούτου, ο κ. Μητρό9ουλος 9ρότεινε 
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την αντικατάστασής της ως άνω 9αραγράφου ως εξής: «Θεωρεί α9ρόσφορη 

την 9αρα9οµ9ή των de facto 9ροσφύγων, 9ου α9ολαύουν ανθρω9ιστικό 

καθεστώς α9ό το Υ9ουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, στις ρυθµίσεις των διατάξεων 

9ερί αλλοδα9ών µεταναστών (Ν. 2910/2001), χωρίς την ύ9αρξη ουδεµίας 

σχετικής νοµοθετικής εξουσιοδότησης». 

Ωστόσο όλα τα µέλη της Ε9ιτρο9ής θεώρησαν ότι κά9οια 9ροστασία 

ε9ιβάλλεται. Προτάθηκε λοι9όν α9ό την κα Νικολακο9ούλου-Στεφάνου, 

εκ9ρόσω9ο του Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες στην ΕΕ∆Α, η 

συµ9λήρωση της 9αραγράφου 8 των 9ροτάσεων του Γ’ Τµήµατος µε τα εξής: 

«Θεωρείται α9αραίτητη η τρο9ο9οίηση του Π∆ 61/1999 έτσι ώστε να 

9αρα9έµ9ει για την 9ερί9τωση των de facto 9ροσφύγων στις σχετικές 

διατάξεις του Ν. 2910/2001». 

Ο κ. Μητρό9ουλος βεβαίωσε ότι τα τελευταία χρόνια δεν 

α9ελαύνονται  «de facto 9ρόσφυγες» κυρίως Κούρδοι, Αφγανοί και Ιρακινοί. 

Η κα Αργυρο9ούλου, εκ9ρόσω9ος του Ελληνικού Συµβουλίου για 

τους Πρόσφυγες στην ΕΕ∆Α, ε9ισήµανε ότι 9ράγµατι δεν υφίστανται 

9ερι9τώσεις 9ρόσφατων α9ελάσεων, υ9ενθύµισε όµως ότι το ζητούµενο της 

ΕΕ∆Α είναι η νοµιµο9οίηση των «de facto 9ροσφύγων» ή η υιοθέτηση γι’ 

αυτούς νέας 9ροσφυγικής 9ολιτικής α9ό την Πολιτεία. Ανέφερε ε9ίσης ότι 

ο όρος «de facto 9ρόσφυγες» έχει καθιερωθεί ε9ίσηµα α9ό το Συµβούλιο της 

Ευρώ9ης. 

Η κα Νικολακο9ούλου-Στεφάνου ε9ισήµανε ότι στόχος της 

Ε9ιτρο9ής είναι να υ9άρξει ευνοϊκότερη µεταχείριση στους «de facto 

9ρόσφυγες» α9ό αυτή 9ου 9ροσφέρεται στους αλλοδα9ούς εν γένει και να 

τους αναγνωρίζονται τουλάχιστον τα δικαιώµατα 9ου αναγνωρίζονται και 

στους αλλοδα9ούς, 9ου αφορούν την εργασία και την οικογενειακή 

ε9ανένωση. ∆ιευκρίνισε ότι οι 9ροσωρινές κάρτες 9ου χορηγούνται στους 

ενδιαφερόµενους (άσ9ρες κάρτες), δεν 9ροβλέ9ουν το δικαίωµα στην 

εργασία µε α9οτέλεσµα οι άνθρω9οι αυτοί να στερούνται και του 

δικαιώµατος στην ιατρική 9ερίθαλψη. 

Μετά α9ό συζήτηση, τέθηκαν σε ψηφοφορία οι δύο 9αρα9άνω 

9ροτάσεις, δηλαδή (α) η αναδιατύ9ωση της 9αραγράφου 8 των 9ροτάσεων 
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της εισήγησης και (β) η συµ9λήρωση της ίδιας 9αραγράφου σύµφωνα µε τα 

9αρα9άνω, ήτοι: «Θεωρείται α9αραίτητη η τρο9ο9οίηση του Π∆ 61/1999 

έτσι ώστε να 9αρα9έµ9ει για την 9ερί9τωση των de facto 9ροσφύγων στις 

σχετικές διατάξεις του Ν. 2910/2001». Οι εν λόγω δύο 9ροτάσεις έλαβαν 

κάθε µία 11 ψήφους υ9έρ και 2 ψήφους κατά. Συνε9ώς έγιναν δεκτές κατά 

9λειοψηφία. 

Τελικά έγινε 9αµψηφεί δεκτή η α9οσταλείσα α9ό το Γ’ Τµήµα 

σχετική εισήγηση, µε τρο9ο9οιηµένη κατά τα ανωτέρω την 9αράγραφο 8 ως 

εξής: «Θεωρεί α9ρόσφορη την 9αρα9οµ9ή των de facto 9ροσφύγων, 9ου 

α9ολαύουν ανθρω9ιστικό καθεστώς α9ό το Υ9ουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, στις 

ρυθµίσεις των διατάξεων 9ερί αλλοδα9ών µεταναστών (Ν. 2910/2001), χωρίς 

την ύ9αρξη ουδεµίας σχετικής νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Θεωρείται 

α9αραίτητη η τρο9ο9οίηση του Π∆ 61/1999 έτσι ώστε να 9αρα9έµ9ει για 

την 9ερί9τωση των de facto 9ροσφύγων στις σχετικές διατάξεις του Ν. 

2910/2001». 

 

 

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2004 

 


