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Θέσεις σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου  

�ερί �ροσφύγων1 

 

 

(Κατά τη Συνεδρίαση του Γ’ Τµήµατος της 01.11.2004, έγινε δεκτή η 

εισήγηση Kου ακολουθεί, η οKοία, ύστερα αKό δυο αναβολές, εισήχθη Kρος 

συζήτηση στην Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α, στις 03.03.2005. Η Ολοµέλεια έκανε 

δεκτό το κείµενο της εισήγησης και, KροKαντός µετά την Kαρέµβαση του κ. ∆. 

Μακρή, Παρέδρου του Συµβουλίου της ΕKικρατείας (ΣτΕ), ο οKοίος ανέKτυξε 

διεξοδικά τα κείµενα Kου KροκύKτουν αKό την αKοτελεσµατική εξέταση του 

αιτήµατος Kαροχής Kολιτικού ασύλου. ΕKειδή, όµως, το ΥKουργείο ∆ηµόσιας 

Τάξης (Υ∆Τ) ζήτησε να του Kαρασχεθεί η δυνατότητα να αKαντήσει στα θέµατα 

Kου έθεσε ο κ. Μακρής µε την εισήγησή του, η Ολοµέλεια, Kαρά την KαραKάνω 

συµφωνία της µε το Kεριεχόµενο της εισήγησης, δεν Kροχώρησε στην ψήφισή 

της και εKοµένως δεν έχει λάβει, ακόµη, τη µορφή της ΑKόφασης της 

Ολοµέλειας).   

Το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), µέλος της ΕΕ∆Α, 

εKανέφερε και έθεσε υKόψη του Γ’ Τµήµατος σειρά ζητηµάτων τα οKοία έχουν 

ξανασυζητηθεί τόσο στο Τµήµα όσο και στην Ολοµέλεια της ΕKιτροKής, χωρίς 

ωστόσο να ληφθούν µέχρι σήµερα µέτρα αKό τις αρµόδιες υKηρεσίες του Υ∆Τ. 

                                                 
1 Το κείµενο συνέταξε η κα Αγγελική ΑργυροKούλου-Χρυσοχοϊδου, Προεδρεύουσα του Γ΄ 

Τµήµατος της ΕΕ∆Α, σε συνεργασία µε τον κ. Βασίλη Τ. ΓεωργακόKουλο, ΕKιστηµονικό 

Συνεργάτη της ΕΕ∆Α, βάσει Kροηγούµενων εισηγήσεων της ΕΕ∆Α. 
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Τα θέµατα Kου συζητήθηκαν διεξοδικά και µε Kαρουσία του εκKροσώKου 

του ΥKουργείου ∆ηµόσιας Τάξης στη Συνεδρίαση του Γ’ Τµήµατος είναι τα 

εξής: 

 

1. Πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. 

 

Α) Σε KεριKτώσεις µαζικών αφίξεων αλλοδαKών σε Kαραµεθόριες 

Kεριοχές, δεν τους δίδεται η δυνατότητα υKοβολής αιτήµατος ασύλου 

Β) Οι χώροι κράτησής τους δεν Kληρούν τις βασικές KροϋKοθέσεις για 

αξιοKρεKή διαβίωση τόσο σε Kαραµεθόριες Kεριοχές όσο και σε κρατητήρια του 

κέντρου. 

Γ) ∆εν υKάρχουν ειδικοί χώροι κράτησης για ευάλωτες KεριKτώσεις 

(ασυνόδευτες γυναίκες και ανήλικα Kαιδιά). 

∆) Στους χώρους κράτησης δεν εKιτρέKεται Kρόσβαση σε δικηγόρους και 

εκKροσώKους ΜΚΟ  Kαρά την σχετική εγκύκλιο του κ. Νασιάκου. 

Ε) Μετά την Kαρέλευση τριµήνου οι αλλοδαKοί αφήνονται ελεύθεροι και 

καθώς η αKέλασή τους είναι ανέφικτη, ζουν Kαράνοµα στην χώρα και αν 

εKιδιώξουν την υKοβολή αιτήµατος ασύλου στην ∆ιεύθυνση ΑλλοδαKών  

Αττικής, οι Kιθανότητες εKιτυχίας του εγχειρήµατος είναι Kολύ µικρές αφού η 

Kαραλαβή των αιτηµάτων αυτών γίνεται ΜΙΑ φορά την εβδοµάδα (Kροβλήµατα 

Kου έχουν εKισηµάνει σε σχετικές Εκθέσεις τους ο Συνήγορος του Πολίτη και 

η ∆ιεθνής Αµνηστία). 

 

2. Αναγνώριση της �ροσφυγικής ιδιότητας 

 

Η Ελλάδα κατέχει, µεταξύ των Κρατών-Μελών της ΕΕ, την τελευταία 

θέση ως Kρος την αναγνώριση της Kροσφυγικής ιδιότητας και την χορήγηση 

άλλων µορφών διεθνούς Kροστασίας. Η χορήγηση ασύλου κλK αKοτελεί βεβαίως 

δικαίωµα του Κράτους αλλά και υKοχρέωση την οKοία έχει αναλάβει µαζί µε 
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άλλες υKοχρεώσεις  αKό την κύρωση διεθνών συµβάσεων, όKως η  Σύµβαση της 

Γενεύης. 

Τα τελευταία 2 χρόνια οι δευτεροβάθµιες αKοφάσεις εKί αιτηµάτων 

ασύλου είναι στην συντριKτική τους Kλειοψηφία αKορριKτικές, ακόµη και στις 

KεριKτώσεις όKου η ΕKιτροKή Προσφυγών είναι θετικά Kροσκείµενη για το 

αίτηµα. Χαρακτηριστικά. το ΕΣΠ έχει Kροσφύγει στο ΣτΕ για την ακύρωση 75 

αKορριKτικών αKοφάσεων. Η εKιτυχής έκβαση των εκκρεµουσών υKοθέσεων 

ενώKιον του ΣτΕ καταδεικνύει ότι η KροβλεKόµενη αKό τον νόµο διοικητική 

διαδικασία χορήγησης ασύλου έχει καταλήξει δικαστική διαδικασία, µε ότι 

αυτό συνεKάγεται αKό Kλευράς δικαστικών δαKανών, φόρτου εργασίας του ΣτΕ 

και των δικηγόρων του ΕΣΠ Kου χειρίζονται τις υKοθέσεις χωρίς αµοιβή. Το 

ζήτηµα της µη αKοδοχής αKό τον ΥKουργό ∆ηµόσιας Τάξης των αKοφάσεων της 

Γνωµοδοτικής ΕKιτροKής Προσφυγών, ακόµα και εκείνων Kου έχουν ληφθεί 

οµόφωνα, αKοτελεί µείζον θέµα εφαρµογής των κανόνων δικαίου. 

 

3. Μη χορήγηση «ανθρω�ιστικού καθεστώτος» και µη ανανέωση 

ήδη χορηγηθέντος. 

 

 Τα δύο τελευταία χρόνια Kαρατηρείται η µη χορήγηση «ανθρωKιστικού 

καθεστώς» όταν έKεται της δευτεροβάθµιας αKορριKτικής αKοφάσεως του Υ∆Τ 

εKί του αιτήµατος ασύλου του αλλοδαKού, µε την αιτιολογία ότι τέτοιο αίτηµα 

δεν µKορεί να υKοβληθεί αυτοτελώς. 

 Βάσει των KαραKάνω, όµως, αναιρείται η «εKικουρική Kροστασία», η 

οKοία KροβλέKεται αKό την διεθνή και την εθνική νοµοθεσία. ΕKισηµαίνεται η 

γνωµοδότηση του Συνήγορου του Πολίτη µε την οKοία αKοφαίνεται ότι 

µKορούν να υKοβάλλονται αυτοτελώς αιτήµατα για χορήγηση «ανθρωKιστικού 

καθεστώτος». 

 Περαιτέρω τα δύο τελευταία χρόνια Kαρατηρείται το φαινόµενο της µη 

ανανέωσης των αδειών Kαραµονής Kου είχαν χορηγηθεί για ανθρωKιστικούς 

λόγους, βάσει του άρθρου 8 του Π∆ 61/1999. Σύµφωνα µε τα KαραKάνω 
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υKογραµµίζεται η µη ανανέωση «ανθρωKιστικού καθεστώτος» και σε 

οικογένειες Kλήρως εντεταγµένες αKό δεκαετίας στην ελληνική κοινωνία, 

γεγονός Kου θέτει σε κίνδυνο την διαβίωση τους, καθώς δεν υKάρχει 

δυνατότητα Kρόσβασής τους σε εργασία και ιατροφαρµακευτική Kερίθαλψη, 

αλλά και ο φόβος αKέλασης τους σε χώρες όKως K.χ. το Ιράκ. 

 

4. Εφαρµογή του Κανονισµού του ∆ουβλίνου 

 

Μετά αKό αίτηµα Αρχών άλλων ευρωKαϊκών χωρών, σε εφαρµογή του 

Κανονισµού του ∆ουβλίνου, υKάρχουν KεριKτώσεις τις οKοίες οι ελληνικές 

αρχές δέχονται να εξετάσουν. Ωστόσο, όταν οι εν λόγω αιτούντες άσυλο 

εKιστρέφουν στην Ελλάδα, τους κοινοKοιείται αKόφαση διακοKής της 

διαδικασίας ασύλου, µε βάση το άρθρο 2 Kαρ. 8 του Π∆ 61/1999, λόγω 

αυθαίρετης αKοµάκρυνσης τους αKό τον δηλωθέντα τόKο διαµονής τους, µε 

αKοτέλεσµα να δηµιουργείται αµφιβολία στις 11 χώρες αKό τις οKοίες 

εKιστρέφουν για το αν οι αιτούντες άσυλο θα βρουν ασφαλείς συνθήκες στην 

Ελλάδα. 

Πέραν τούτου, εκδίδονται και αKοφάσεις αKέλασης των αιτούντων άσυλο 

σε χώρες όKου Kαραβιάζονται τα δικαιώµατα των ανθρώKων, όKως το Ιράκ και 

το Σουδάν, κατά Kαραβίαση της αρχής της «µη εKαναKροώθησης» (άρθρο 3 

ΕΣ∆Α και άρθρο 33 ∆ιεθνούς Σύµβασης της Γενεύης για το Καθεστώς των 

Προσφύγων). 

Θα KρέKει να εKισηµανθεί ότι τα Κράτη-Μέλη δεσµεύονται αKό τις 

διατάξεις του ∆ιεθνούς Προσφυγικού ∆ικαίου και του ∆ιεθνούς ∆ικαίου των 

ΑνθρωKίνων ∆ικαιωµάτων. ΑKό την άλλη Kλευρά, σχετικά µε την εφαρµογή 

του άρθρου 2, Kαρ. 8 του Π∆ 61/1999, θα KρέKει να ληφθεί υKόψη ότι η 

εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας KρέKει να KραγµατοKοιείται στο Kλαίσιο των 

διεθνών συνθηκών και των υKοχρεώσεων Kου δεσµεύουν τη χώρα.   
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Λαµβάνοντας υKόψη τα ανωτέρω, η ΕΕ∆Α υKογραµµίζει τα εξής: 

1. ΕKισηµαίνει ότι τα ως άνω σοβαρά ζητήµατα δυσλειτουργίας του 

συστήµατος Kροσφυγικής Kροστασίας στη χώρα µας συνιστούν 

Kαραβιάσεις της κείµενης νοµοθεσίας (Π∆ 61/1999) και των σχετικών 

υKοχρεώσεων Kου έχει αναλάβει η Ελλάδα µε την κύρωση της Σύµβασης 

της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν∆ 3989/1959) και το 

σχετικό Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης (Αν 389/1968). 

2. Καλεί το ΥKουργείο ∆ηµόσιας Τάξης να διασφαλίσει την αυστηρή 

τήρηση αKό τις αρµόδιες υKηρεσίες του των διατάξεων της ελληνικής 

νοµοθεσίας Kερί Kροσφυγικής Kροστασίας και της σχετικής διεθνούς 

νοµοθεσίας Kου έχει κυρωθεί και ενσωµατωθεί στο εσωτερικό δίκαιο και 

έχει, ως εκ τούτου, αυξηµένη, υKερνοµοθετική ισχύ (άρθρο 28 Kαρ. 1 Σ). 

3. ΥKογραµµίζει ότι τα ως άνω ανησυχητικά  φαινόµενα  είναι χρονίζοντα 

και συνδέονται άµεσα µε το γενικό Kλαίσιο Kροστασίας αλλοδαKών 

Kροσφύγων στη χώρα µας, το οKοίο χρήζει άµεσης, γενικής αναθεώρησης 

και εKί του οKοίου η ΕΕ∆Α, ήδη αKό το 2001 έχει υKοβάλλει στην 

Πολιτεία λεKτοµερείς Kροτάσεις.2 

4. Εκφράζει την ανησυχία της διότι η συντριKτική Kλειοψηφία των 

σχετικών Kροβληµάτων Kαροχής Kροσφυγικής Kροστασίας Kου έχουν 

εKισηµανθεί στην Kολιτεία αKό την ΕΕ∆Α ήδη αKό το 2001 

εξακολουθούν να υφίστανται ή και να εKιδεινώνονται. 

5. Καλεί το ΥKουργείο ∆ηµόσιας Τάξης να αναλάβει άµεσα µέτρα για την 

Kροστασία των υKό ανθρωKιστικό καθεστώς αιτούντων άσυλο-Kροσφύγων 

εφαρµόζοντας την ισχύουσα για αυτούς ελληνική νοµοθεσία χωρίς να 

τους KαραKέµKει στην εφαρµογή της νοµοθεσίας Kου ισχύει για τους 

                                                 
2 Βλ. ΕΕ∆Α, «Προτάσεις για την Kροώθηση ενός σύγχρονου, αKοτελεσµατικού Kλαισίου 

Kροστασίας Kροσφύγων (ασύλου) στην Ελλάδα», ΕΕ∆Α, ‘Eκθεση 2001, Αθήνα, Εθνικό 

ΤυKογραφείο, 2002, σελ. 119 εK., ΕΕ∆Α, «Το καθεστώς Kροστασίας των κοινωνικών 

δικαιωµάτων των Kροσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα: Σχετικά ζητήµατα και 

Kροτάσεις», ό.K. σελ. 169 εK. Βλ. εKίσης ΕΕ∆Α, «Προτάσεις για την υKοδοχή και Kρόσβαση 

αιτούντων άσυλο στη διαδικασία Kαροχής ασύλου», ΕΕ∆Α, ‘Εκθεση 2002, Αθήνα, Εθνικό 

ΤυKογραφείο, 2003, σελ. 145 εK. (όλα τα κείµενα βρίσκονται εKίσης στον ιστότοKο 

www.nchr.gr). 
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οικονοµικούς µετανάστες, στερώντας έτσι τους Kρόσφυγες αKό τα 

δικαιώµατα και την Kροστασία Kου τους Kαρέχουν διεθνείς συνθήκες 

και οι ελληνικοί νόµοι. 

6. Καλεί το ΥKουργείο ∆ηµόσιας Τάξης , ως το κυρίως αρµόδιο ΥKουργείο, 

να αναλάβει άµεσα Kρωτοβουλία έναρξης µιας διαδικασίας γενικής 

αναθεώρησης του Kλαισίου Kροστασίας Kροσφύγων στην Ελλάδα, σε 

συνεργασία µε όλους τους αρµόδιους δηµόσιους οργανισµούς και 

αρµόδιες µη κυβερνητικές οργανώσεις, ακολουθώντας Kιστά τις αρχές 

Kροστασίας της Σύµβασης της Γενεύης και λαµβάνοντας υKόψη τις 

σχετικές Kροτάσεις της ΕΕ∆Α. 

 

 

Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2004 


