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Παξαηεξήζεηο ζην ρέδην Νφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο
«Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/33/ΔΔ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε
ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία (αλαδηαηχπσζε,
L180/96/29.6.2013) θαη άιιεο δηαηάμεηο, Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν 4251/2014 (Α΄ 80) γηα ηελ
πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2014/66/ΔΔ ηεο 15εο Μαΐνπ 2014
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο
εηζφδνπ θαη δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζην πιαίζην ελδνεηαηξηθήο κεηάζεζεο,
Σξνπνπνίεζε δηαδηθαζηψλ αζχινπ θαη άιιεο δηαηάμεηο»

7 Μαΐνπ 2018

Η Εζληθή Επηηξνπή γηα ηα Δηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΕΕΔΑ) είλαη ην αλεμάξηεην ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο
ειιεληθήο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Έρεη ζπζηαζεί κε ην Ν 2667/1998
ζχκθσλα κε θαλφλεο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ, ηηο «Αξρέο ησλ Παξηζίσλ». ε απηήλ κεηέρνπλ πξφζσπα
νξηδφκελα απφ ηξηάληα δχν θνξείο (αλεμάξηεηεο Αξρέο, παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο λνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ
επηζηεκψλ, ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ΜΚΟ, πνιηηηθά θφκκαηα θαη ππνπξγεία).

Παξαηεξήζεηο ζην ρέδην Νφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο «Πξνζαξκνγή
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/33/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ
ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία (αλαδηαηχπσζε, L180/96/29.6.2013) θαη άιιεο
δηαηάμεηο, Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν 4251/2014 (Α΄80) γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2014/66/ΔΔ ηεο 15εο Μαΐνπ 2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ
ζην πιαίζην ελδνεηαηξηθήο κεηάζεζεο, Σξνπνπνίεζε δηαδηθαζηψλ αζχινπ θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

ΣΙ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΓΙΔΘΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ ΓΙΔΘΝΟΤ
ΠΡΟΣΑΙΑ

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΔΓΑ), ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο θαη κε ζθνπφ ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο
δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο, πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2018 εθ λένπ
αθξφαζε θνξέσλ θαη πξνζψπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεηήκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηεζλνχο
πξνζηαζίαο κε ζέκα «Πξνβιήκαηα ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία-πξνζθχγσλ-κεηαλαζηψλ.
Έκθαζε ζα δνζεί ζηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζηηο δηαδηθαζίεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο α’ θαη β’
βαζκνχ, ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ πξνζθχγσλ θαη δηθαηνχρσλ επηθνπξηθήο
πξνζηαζίαο θαη ζηα εξγαζηαθά πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ»1. εκεηψλεηαη φηη γηα ηα δεηήκαηα
ππνδνρήο ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία θαζψο θαη γηα ηελ Κνηλή Γήισζε Δπξσπατθήο



Σν παξφλ θείκελν Παξαηεξήζεσλ εγθξίζεθε απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο ΔΔΓΑ, ζε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 26.4.2018.
Δηζεγεηέο: πχξνο Απέξγεο θαη Διέλε παζαλά Μέιε ηεο ΔΔΓΑ νξηζζέληα απφ ην ΤΡΗΕΑ, Αιέμαλδξνο
Κσλζηαληίλνπ θαη Βαζίιεο Παπαδφπνπινο, Μέιε ηεο ΔΔΓΑ νξηζζέληα απφ ην Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο
Πξφζθπγεο (ΔΠ), Βαζίιεο Υξνλφπνπινο, Μέινο ηεο ΔΔΓΑ νξηζζέλ απφ ην ΠΑΟΚ θαη Ησάλλεο Λπκβαίνο, Μέινο
ηεο ΔΔΓΑ νξηζζέλ απφ ηελ ΔΑκεΑ.
1
ηελ αθξφαζε πξνζψπσλ θαη θνξέσλ, κε ζέκα ζπδήηεζεο «Πξνβιήκαηα ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζίαπξνζθχγσλ-κεηαλαζηψλ», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε, ζην πιαίζην θνηλήο ζπλεδξίαζεο ησλ Β΄ θαη Γ΄ Σκεκάησλ ηεο
ΔΔΓΑ (Β΄ Σκήκαηνο, Κνηλσληθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζηηθψλ Γηθαησκάησλ θαη Γ’ Σκήκαηνο, Δθαξκνγήο ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζηνπο Αιινδαπνχο), ζηα Γξαθεία ηεο ΔΔΓΑ, ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2018, πξνζθιήζεθαλ
ηα αθφινπζα πξφζσπα θαη θνξείο: εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο-Γξαθείν Τπνπξγνχ, ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο-Γξαθείν Τπνπξγνχ, ηνπ Τπνπξγείν
Τγείαο-Γξαθείν Τπνπξγνχ, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ-Γξαθείν Τπνπξγνχ, ν Γηνηθεηήο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ), ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ΔΠΔ, ε Γηνηθήηξηα ηνπ ΟΑΔΓ, θαζψο επίζεο θαη
εθπξφζσπνη ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ, ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ, ησλ Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ ησλ Αλεμάξηεησλ
Δπηηξνπψλ Πξνζθπγψλ θαη ησλ Μειψλ πνπ ππνδείρζεθαλ απφ ηελ ΤΑΖΔΠ ζηηο Αλεμάξηεηεο Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ,
ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα θαη ηνπ Γηθηχνπ Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ
Ραηζηζηηθήο Βίαο. Δηδηθφηεξα, απφ ην Γίθηπν Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ Ραηζηζηηθήο Βίαο πξνζθιήζεθαλ νη
αθφινπζεο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ: Αίηεκα, ΑΡΗ Κνηλσληθή Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ, Γηαηξνί
ηνπ Κφζκνπ, Γηεζλήο Ακλεζηία, Γίθηπν γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, Διιεληθή Γξάζε γηα ηα Αλζξψπηλα
Γηθαηψκαηα – Πιεηάδεο, Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο
Πξφζθπγεο, Διιεληθφ Φφξνπκ Μεηαλαζηψλ, Διιεληθφ Φφξνπκ Πξνζθχγσλ, Κέληξν πκπαξαζηάζεσο
Παιηλλνζηνχλησλ θαη Μεηαλαζηψλ – Οηθνπκεληθφ Πξφγξακκα Πξνζθχγσλ, ΜΔΣΑδξαζε - Γξάζε γηα ηε
Μεηαλάζηεπζε θαη ηελ Αλάπηπμε, χιινγνο Δλσκέλσλ Αθγαλψλ, σκαηείν Τπνζηήξημεο Γηεκθπιηθψλ (γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ ηξαλο αηφκσλ), Colour Youth - Κνηλφηεηα LGBTQ Νέσλ Αζήλαο, Generation 2.0 RED, Melissa
Network, PRAKSIS, Solidarity Now, Τπνζηήξημε Πξνζθχγσλ ζην Αηγαίν.
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Έλσζεο-Σνπξθίαο, ε ΔΔΓΑ εμέδσζε πξφζθαηε αλαθνίλσζε2 ελψ έρεη θαηαζέζεη πξνηάζεηο θαη
ζην ζρεηηθά πξφζθαην παξειζφλ3. Oη θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζπλεηζέθεξαλ κε ηε γλψζε θαη ηελ
εκπεηξία ηνπο θαη επηζήκαλαλ ζεηξά πξνβιεκάησλ, φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ:
1. χκθσλα κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (ΤΑ/ΟΖΔ), νη δηαδηθαζίεο
δηεζλνχο πξνζηαζίαο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα αθνξνχλ λνκηθέο
ππνρξεψζεηο ησλ Κξαηψλ θαη δελ απνηεινχλ δήηεκα πνιηηηθήο. Μεηά ηηο κεγάιεο εηζξνέο ζηελ
Δπξψπε ην 2015 θαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο Κνηλήο Γήισζεο ΔΔ-Σνπξθίαο, έρεη ηεζεί ζε δνθηκαζία
ην Κνηλφ Δπξσπατθφ χζηεκα Αζχινπ ζπλνιηθά θαη λέεο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ
εθαξκφδνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ζα θαζνξίζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην κέιινλ ησλ
δηαδηθαζηψλ αζχινπ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Δπξψπε. Ζ ίδηα νξγάλσζε αλεζπρεί
γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηελ ηαρχηεηα σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο, ε νπνία ζα
πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηηθψλ εγγπήζεσλ, αιιηψο
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κε δίθαηεο θξίζεηο επί ησλ αηηεκάησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο.
2. Παξαηεξνχληαη δχν δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη, αληίζηνηρα, δχν ηαρχηεηεο ζηηο δηαδηθαζίεο
δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Ζ θαλνληθή δηαδηθαζία ηεο ελδνρψξαο θαη ε ππεξηαρεία δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 60, παξ. 4, ηνπ Ν 4375/2016 γηα ηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, ε νπνία νπζηαζηηθά
ζπλάδεη κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Κνηλήο Γήισζεο Δπξσπατθήο Έλσζεο-Σνπξθίαο, κε απνηέιεζκα νη
αηηνχληεο λα θξίλνληαη κε δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο, εγγπήζεηο θαη πξνζεζκίεο. Ωο πξνο ηελ
ππεξηαρεία δηαδηθαζία, δελ ρνξεγείηαη αξηζκφο πξσηνθφιινπ ζηα θαηαηηζέκελα έγγξαθα ησλ
αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία, νη απνθάζεηο ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ γηα ηνπο ζχξηνπο δελ εμεηάδνπλ
ηελ παξνχζα θάζε θνξά λνκηθή θαη πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, είλαη παλνκνηφηππα απνξξηπηηθέο ελψ
νη ιίζηεο ηεο FRONTEX γηα επαλεηζδνρή ζηελ Σνπξθία είλαη κε πξνζβάζηκεο γηα νπνηνδήπνηε
ηξίην. Δηδηθά ζηε Λέζβν, έρνπλ παξαηεξεζεί θαθήο πνηφηεηαο απνθάζεηο σο πξνο ηνπο ηξαλο
αηηνχληεο δηεζλή πξνζηαζία ιφγσ πηζαλνινγνχκελεο πξνθαηάιεςεο θαη άγλνηαο γηα ην δήηεκα
απηφ. Σέινο, νη ζπλεληεχμεηο ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο Αζχινπ
(EASO) έρνπλ εξσηήζεηο ζπρλά θιεηζηνχ ηχπνπ, φπνπ ν πξνζθεχγσλ απαληά κνλνιεθηηθά, ελψ
έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηζηαηηθά αγλφεζεο ηζρπξηζκψλ ησλ πξνζθεπγφλησλ πνπ επηβάιινπλ
ηαηξηθφ θαη ςπρνθνηλσληθφ έιεγρν γηα επαισηφηεηα. Σέινο, νη απνθάζεηο εθδίδνληαη απφ έιιελεο
ππαιιήινπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ αθνχζεη πξνζσπηθά ηνπο αηηνχληεο, αθνχ ηελ ζπλέληεπμε έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη, ζπρλά, ππάιιεινο ηεο EASO.
3. Μείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ ζηελ ελδνρψξα θαη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο
ζηελ έθδνζε απνθάζεσλ ζηελ ελδνρψξα. Σα ξαληεβνχ πνπ δίλνληαη γηα ζπλεληεχμεηο ησλ
αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία απέρνπλ έλα έσο δχν ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο ηνπ
αηηήκαηφο ηνπο. Παξαηεξνχληαη δεηήκαηα πνηφηεηαο ζηελ απνθάζεηο ηνπ α΄ βαζκνχ. Απφ ηελ
Τπεξεζία Αζχινπ αλαθέξζεθε φηη εθθξεκνχζαλ πξνο εμέηαζε ή έθδνζε ζηνλ α΄ βαζκφ 40.300
αηηήζεηο δηεζλνχο πξνζηαζίαο κέρξη ηηο 31.3.2018.
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Βι. ΔΔΓΑ, Δήισζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνδνρήο θαη αζχινπ ζηε Υψξα, 22.12.2017, δηαζέζηκε ζε:
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/Dilosi_EEDA_Asylo.pdf.
3
ΔΔΓΑ, Έθζεζε γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηα θέληξα ππνδνρήο θαη θηινμελίαο,
Γεθέκβξηνο
2016,
δηαζέζηκε
ζε:
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/Dilosi_EEDA_Asylo.pdf θαη Έθζεζε γηα ηε ζπκθσλία
Ε.Ε.-Σνπξθίαο ηεο 18εο Μαξηίνπ 2016 ππφ ην πξίζκα ηνπ Ν 4375/2016, 25.4.2016, δηαζέζηκε ζε:
http://www.nchr.gr/images/pdf/EKTHESI_PROSFYGIKO.pdf.
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4. Ο γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο ζηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα
ζηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο ρψξνπο ππνδνρήο, νη νπνίνη είλαη ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλνη ελψ ε
πξφζβαζε ησλ αλζξψπσλ ζε λεπξαιγηθέο ππεξεζίεο θαη παξνρέο δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε.
χκθσλα κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (ΤΑ/ΟΖΔ), ην κέηξν ηνπ
γεσγξαθηθνχ πεξηνξηζκνχ ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί έηζη ψζηε ε επηβνιή ηνπ λα κελ νδεγεί ζε
δπζαλάινγα επαρζείο ζπλζήθεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο νη νπνίεο παξαβηάδνπλ βαζηθά
δηθαηψκαηα ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Τπεξεζία Αζχινπ ζεσξεί
φηη ν γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο είλαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ην επξσπατθφ δίθαην θαη,
εηδηθφηεξα, κε ηελ δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Οδεγίαο 2013/33/ΔΔ, ε νπνία πξνβιέπεη ηε
δπλαηφηεηα έθδνζεο θαλνληζηηθήο πξάμεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο απφ ην
θξάηνο - κέινο, ρσξίο λα ηίζεηαη νπνηαδήπνηε άιιε πξνυπφζεζε. Ωζηφζν ε ππ’ αξηζκ. νηθ.
10464/31.5.2017 ζρεηηθή δηνηθεηηθή πξάμε ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ αθπξψζεθε, χζηεξα απφ
πξνζθπγή απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξάηεηαο (ηΔ) κε ηελ ππ’ αξηζκ. 805/2018 απφθαζή ηνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο έθζεζεο ηεο ΔΔΓΑ, ε Τπεξεζία Αζχινπ
εμέδσζε αξκνδίσο ηελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 8269/20.4.2018 απφθαζε, κε ηελ νπνία επαλεηζάγεη ηνλ
γεσγξαθηθφ πεξηνξηζκφ κε εηδηθή αλαθνξά ζηελ πξναλαθεξφκελε απφθαζε ηνπ ηΔ.
5. Ζ επαισηφηεηα ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία έρεη γίλεη εξγαιείν πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ
πξνζθπγηθψλ ξνψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πηνζεηήζεθε
πξφζθαηα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επαισηφηεηαο ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία ζηα λεζηά ηνπ
αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, νη αηηνχληεο θαηαρσξνχληαη ζε δχν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο: ηε κέηξηα
επαισηφηεηα πνπ, ζηελ πξάμε θαη κε βάζε άγλσζηα επηζηεκνληθά ή άιια θξηηήξηα, δελ νδεγεί ζε
επαισηφηεηα θαηά λφκν θαη ζηελ πςειή επαισηφηεηα, πνπ νδεγεί ζε επαισηφηεηα θαηά λφκν.
Τπάξρνπλ, εμάιινπ, ζνβαξέο ειιείςεηο θαη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ
αλαγλψξηζε επάισησλ αηφκσλ ζηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ. Παξαηεξνχληαη δηαθνξεηηθέο
εθηηκήζεηο ηεο επαισηφηεηαο απφ ηελ Τπεξεζία Σαπηνπνίεζεο θαη Τπνδνρήο θαη δηαθνξεηηθέο
απφ ηελ Τπεξεζία Αζχινπ. Σα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ηεο Τπεξεζίαο Σαπηνπνίεζεο θαη
Τπνδνρήο θαη ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ δελ δηαζπλδένληαη κε απνηέιεζκα λα δηαπηζηψλνληαη θελά
θαη πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία έγθαηξνπ εληνπηζκνχ θαη αλαγλψξηζεο ησλ επάισησλ αηφκσλ,
πνπ, αξθεηέο θνξέο, αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε ππφζεζε εθθξεκεί ζηνλ β΄ βαζκφ. Γπζηπρψο, ππάξρνπλ
πεξηζηαηηθά λεθξψλ πξνζθχγσλ ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ
ρσξίο λα έρεη γίλεη γλσζηφ αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππεξεζηαθέο ή δηθαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηνλ
εληνπηζκφ ηπρφλ επζπλψλ γηα ηνπο ζαλάηνπο απηνχο. Αο ζεκεησζεί φηη νη επάισηνη αηηνχληεο
δηεζλή πξνζηαζία εμαηξνχληαη απφ ηελ ππεξηαρεία δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ δηεζλνχο
πξνζηαζίαο θαη εηζέξρνληαη ζηελ ελδνρψξα, φπνπ εμεηάδεηαη ην αίηεκά ηνπο κε ηελ θαλνληθή
δηαδηθαζία. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, κεηαθέξζεθαλ απφ
ηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ ζηελ ελδνρψξα εληφο ηνπ 2017 πεξί ηνπο 27.500 αηηνχληεο
δηεζλή πξνζηαζία σο θξηζέληεο επάισηνη. Ωζηφζν ζεκεηψλεηαη φηη νη θαηαγξακκέλνη εηζειζφληεο
αιινδαπνί ζηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ αλήιζαλ ζε 27.944 ην 2016, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο
πκθσλίαο, θαη 29.718 ην 2017, ελψ εθηηκάηαη φηη έρνπλ εηζέιζεη 6.745 αιινδαπνί κέρξη ηηο 12
Απξηιίνπ 20184.
6. Παξαηεξείηαη φηη είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ε πξφζβαζε γηα ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ
αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία ζηελ ελδνρψξα κέζσ Skype, θπξίσο ζηελ Αζήλα θαη ηε
4

Βι.
ζηνηρεία
Ύπαηεο
Αξκνζηείαο
ηνπ
ΟΖΔ
γηα
ηνπο
Πξφζθπγεο
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179 , 15 Απξηιίνπ 2018.

δηαζέζηκα

ζε:

5

Θεζζαινλίθε, ε νπνία δελ επηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία κε
απνηέιεζκα λα είλαη εθηεζεηκέλνη ζε θίλδπλν ζχιιεςεο ιφγσ παξάλνκεο δηακνλήο θαη λα κελ
έρνπλ πξφζβαζε ζηα δηθαηψκαηα ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία.
7. Δληνπίδνληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαγξαθή ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ κε απνηέιεζκα λα
παξακέλνπλ άζηεγνη θαη εθηεζεηκέλνη ζε θηλδχλνπο. ηε ζπλέρεηα, αδπλακία εμεχξεζεο
θαηάιιεισλ θαηαιπκάησλ κε απνηέιεζκα λα παξακέλνπλ θξαηνχκελνη, γεγνλφο πνπ
αληελδείθλπηαη κε βάζε ην λφκν θαη ηα δηεζλή πξφηππα. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, ππήξραλ 300 ζέζεηο ζε δνκέο γηα αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο ελψ
ζήκεξα (20.2.2018) δηαηίζεηαη 2.100 ζέζεηο ζε δνκέο θαη μελνδνρεία. Παξάιιεια, νη θξαηνχκελνη
αζπλφδεπηνη αλήιηθνη αλέξρνληαλ ζε 44 έλαληη 149 ηνλ Ηνχλην 2017, ελψ είλαη κεγάινο ν αξηζκφο
αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πνπ δελ είλαη γλσζηφ πνχ βξίζθνληαη.
8. Δληνπίδνληαη ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο ζηηο νηθνγελεηαθέο επαλελψζεηο πξνζθχγσλ κε ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο ζε θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έλα ζνβαξφ πξφβιεκα είλαη φηη
απαηηνχληαη κεηαθξαζκέλα ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, θάηη πνπ αδπλαηνχλ λα
θάλνπλ νη ππεξεζίεο ή νη αιινδαπνί.
9. Παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ θξαηνπκέλσλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία ζηα 8 θέληξα θξάηεζεο
πνπ ππάξρνπλ ζηελ ελδνρψξα κε ζρεηηθέο εηζεγήζεηο θξάηεζεο απφ ηελ Τπεξεζία Αζχινπ ζε
αληίζεζε κε ηε λνκνζεζία πνπ επηβάιιεη ηελ θξάηεζε αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία σο εμαηξεηηθφ
κέηξν γηα ζπγθεθξηκέλνπο, αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο. Παξάιιεια, ηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη
Σαπηνπνίεζεο έρνπλ κεηαβιεζεί ζηελ πξάμε ζε θέληξα θξάηεζεο κεηά ηελ Κνηλή Γήισζε
Δπξσπατθήο Έλσζεο Σνπξθίαο.
10. ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ β΄ βαζκνχ εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, παξαηεξνχληαη,
επίζεο, κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ θαη ππάξρνπλ δεηήκαηα πνηφηεηαο
ησλ απνθάζεσλ. Γελ ππάξρνπλ έγγξαθα επαισηφηεηαο ή έγγξαθα ζρεηηθά κε αζπλφδεπηνπο
αλειίθνπο ζηνπο δηνηθεηηθνχο θαθέινπο ησλ πξνζθεπγφλησλ πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο
ηζρπξηζκνχο ηνπο. Οη αθξνάζεηο ησλ πξνζθεπγφλησλ είλαη ζπάληεο. Σα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ
Πξνζθπγψλ δελ έρνπλ απεπζείαο πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή βάζε «Αιθπφλε», φπνπ αλαξηψληαη
ηα έγγξαθα ησλ δηαδηθαζηψλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, παξά κφλν κέζσ ησλ γξακκαηέσλ ησλ
Δπηηξνπψλ, νχηε ζηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή βάζε ηεο Τπεξεζίαο Σαπηνπνίεζεο θαη Τπνδνρήο.
Παξάιιεια, δελ δηαηίζεληαη ππεξεζηαθνί ππνινγηζηέο ζηα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ αιιά ηα κέιε
εξγάδνληαη, ζρεδφλ φια, κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ππνινγηζηέο. Ο θφξηνο εξγαζίαο είλαη πνιχ
κεγάινο θαη πθίζηαηαη πίεζε γηα ηαρχηεηα ζηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ. Παξαηεξείηαη, επίζεο, φηη
νη απνθάζεηο πξνζδηνξηζκνχ ειηθίαο ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ
Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ζε λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, δελ επηδίδνληαη ζηνπο
αηηνχληεο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν αίηεζε
ζεξαπείαο. Δμάιινπ, ελψ ππάξρνπλ απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ πνπ δίλνπλ λφκηκε εληνιή, εληφο
ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ Δπηηξνπψλ, γηα ππεξεζηαθέο ελέξγεηεο είηε πξνο ηελ αζηπλνκία είηε πξνο
ηελ Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο, νη ελέξγεηεο απηέο λα θαζπζηεξνχλ ή λα κελ
εθηεινχληαη θαλ, απμάλνληαο ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν θαζπζηέξεζεο ηεο έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ.
Αλαθέξεηαη απφ ηελ Αξρή Πξνζθπγψλ φηη απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο (21.7.2016) κέρξη
θαη ηηο 31.3.2018 έρνπλ θαηαηεζεί 18.336 πξνζθπγέο, έρνπλ ζπδεηεζεί νη 12.819 θαη έρεη
νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κε ηελ έθδνζε απνθάζεσλ ζε 9.237. Παξάιιεια, 5.386 πξνζθπγέο
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί λα ζπδεηεζνχλ ζηηο Αλεμάξηεηεο Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ κεηά ηηο 11.3.2018.
Σέινο ππάξρνπλ πεξίπνπ 3.000 ππνζέζεηο απφ ηηο πξνεγνχκελεο Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ (πξηλ ηνλ
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Απξίιην 2016), νη νπνίεο δελ εμεηάδνληαη απφ ηφηε θαζψο δελ έρεη λνκνζεηεζεί κέρξη ζήκεξα ε
αξκνδηφηεηα ηεο εμέηαζήο ηνπο. Τπάξρνπλ δπζρέξεηεο ζηελ επαξθή ζηειέρσζε ηεο Αξρήο
Πξνζθπγψλ κε πξνζσπηθφ θαη ζηελ επαξθή θαη έγθαηξε νηθνλνκηθή ηεο ζηήξημε απφ ην Τπνπξγείν
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο. Σέινο, δελ αλαξηψληαη δεκφζηα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Αξρήο
Πξνζθπγψλ ζε ηζηφηνπν, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ Τπεξεζία Αζχινπ, σζηφζν είλαη δηαζέζηκα, εάλ
δεηεζνχλ θαη αλακέλεηαη λα δεκνζηεχνληαη πξνζερψο ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ
Ζ ΔΔΓΑ, αμηνπνηψληαο ηελ θνηλσληθή εκπεηξία ησλ σο άλσ θνξέσλ θαη πξνζψπσλ ζην
πιαίζην ηεο αθξφαζεο θνξέσλ θαη πξνζψπσλ πνπ δηνξγάλσζε, κειέηεζε ην ρέδην Νφκνπ πνπ ηεο
απέζηεηιε ην Τπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο κε ζέκα «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο
Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/33/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ
δηεζλή πξνζηαζία (αλαδηαηχπσζε, L180/96/29.6.2013) θαη άιιεο δηαηάμεηο, Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν
4251/2014 (Α΄ 80) γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2014/66/ΔΔ ηεο
15εο Μαΐνπ 2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο
εηζφδνπ θαη δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζην πιαίζην ελδνεηαηξηθήο κεηάζεζεο, Σξνπνπνίεζε
δηαδηθαζηψλ αζχινπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (εθεμήο ρΝ) θαη πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο ζπζηάζεηο
πξνο ην Τπνπξγείν.
Σν πξνηεηλφκελν ρΝ επηρεηξεί ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ
Αλαζεσξεκέλε Οδεγία πεξί Τπνδνρήο θαη επηθέξεη εθ λένπ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην λφκν
4375/2016, κε ηνλ νπνίν είρε ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ε αλαζεσξεκέλε νδεγία
πεξί Γηαδηθαζηψλ.
εκεηψλεηαη φηη ε πξνζεζκία γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ
Αλαζεσξεκέλε Οδεγία πεξί Τπνδνρήο έρεη ήδε παξέιζεη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015 θαη ζπλεπψο ε
ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία είλαη αλαγθαία ζην πιαίζην ηεο ελαξκφληζεο ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο κε ην ελσζηαθφ θεθηεκέλν ζηνλ ηνκέα ηνπ αζχινπ.
Σν γεγνλφο φηη ην πξνηεηλφκελν ρΝ ηέζεθε ππφςε ηεο ΔΔΓΑ απνηειεί ζεηηθφ βήκα πνπ
ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ πνπ έρνπλ ηε λνκνζεηηθή
πξσηνβνπιία κε ηελ ΔΔΓΑ. Ωζηφζν, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ρΝ, θαζψο θαη ηνπ
φηη κε απηφ εηζάγνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο, ηδίσο ζην ζχζηεκα δηεζλνχο πξνζηαζίαο, ζεκεηψλεηαη
φηη δελ δφζεθαλ εγθαίξσο ζε δηαβνχιεπζε ηνπιάρηζηνλ νη δηαηάμεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηνλ Κψδηθα
Μεηαλάζηεπζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί επαξθήο ρξφλνο πξνθεηκέλνπ λα
ηχρεη επεμεξγαζίαο, κεηαμχ άιισλ, απφ ηνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηνπ αζχινπ.
Σν πξνηεηλφκελν ρΝ επηρεηξεί θαηαξρήλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ
Αλαζεσξεκέλε Οδεγία πεξί Τπνδνρήο κεηαθέξνληαο ζπρλά απηνχζηεο ηηο δηαηάμεηο ηεο ελ ιφγσ
Οδεγίαο. Ωζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε κεηαθνξά ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο
ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ρξήδεη πεξαηηέξσ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πξνθεηκέλνπ νη δηαηάμεηο
απηέο λα ηχρνπλ εθαξκνγήο. Δπηπιένλ, ην πξνηεηλφκελν ρΝ δελ πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο γηα
ζπλαθή θαη επείγνληα δεηήκαηα ππνδνρήο θαη πξνζηαζίαο, φπσο ε Δπηηξνπεία Αζπλφδεπησλ θαη

7

ρσξηζκέλσλ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο αλειίθσλ5 ή ν ξφινο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ζηελ ππνδνρή θαη ζηε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ, κε απνηέιεζκα θαη νη ζρεηηθέο,
πεξηερφκελεο ζε απηφ, δηαηάμεηο λα θαζίζηαληαη ειιηπείο, αλαπνηειεζκαηηθέο θαη αλεθάξκνζηεο.
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζην Ν 4375/2016, φηη απηή
είλαη ε ηέηαξηε θνξά πνπ ν σο άλσ λφκνο ηξνπνπνηείηαη απφ ηελ αξρηθή ηνπ δεκνζίεπζε ηνλ
Απξίιην ηνπ 2016,6 πνιιέο, δε, απφ ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο πεξηνξίδνπλ δηθαηψκαηα θαη
εγγπήζεηο γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν θαη ζρεηίδνληαη επζέσο κε ηελ εθαξκνγή ηεο Κνηλήο Γήισζεο
ΔΔ-Σνπξθίαο θαη ηηο ζπζηεκαηηθέο ζπζηάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή απηήο αθφκε θαη
κε ηελ άξζε θαηνρπξσκέλσλ δηθαηνθξαηηθψλ εγγπήζεσλ.
Δπί ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο Α΄ ηνπ ρΝ:
Άξζξν 2, ζηνηρ. β΄
Ζ πξνηεηλφκελε δηάηαμε πξνβιέπεη φηη «β) «αηηψλ» είλαη ν πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο ή
αληζαγελήο, ν νπνίνο έρεη ππνβάιεη αίηεζε παξνρήο δηεζλνχο πξνζηαζίαο, επί ηεο νπνίαο δελ έρεη
ιεθζεί αθφκε νξηζηηθή απφθαζε».
Πξφθεηηαη πεξί απηνχζηαο κεηαθνξάο ηεο αληίζηνηρεο δηάηαμεο ηεο νδεγίαο ε νπνία
πεξηνξίδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ αηηνχληνο δηεζλή ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν νξηζκφ πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζην εδάθην δ΄ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν 4375/2016, ζχκθσλα κε ην νπνίν « […] δ.
«αηηψλ δηεζλή πξνζηαζία» ή «αηηψλ άζπιν» ή «αηηψλ» είλαη ν αιινδαπφο ή αληζαγελήο, ν νπνίνο
δειψλεη πξνθνξηθψο ή εγγξάθσο ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε ειιεληθήο αξρήο, ζηα ζεκεία εηζφδνπ ζηελ
Ειιεληθή Επηθξάηεηα ή εληφο απηήο, φηη δεηά άζπιν ή επηθνπξηθή πξνζηαζία ή κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν δεηά λα κελ απειαζεί ζε θάπνηα ρψξα εθ θφβνπ δίσμεο ιφγσ θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο,
πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ ή ζπκκεηνρήο ζε ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηεο
Γελεχεο ή επεηδή θηλδπλεχεη λα ππνζηεί ζνβαξή βιάβε ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Π.δ. 141/2013
(Α΄ 226) θαη επί ηνπ αηηήκαηνο ηνπ νπνίνπ δελ έρεη ιεθζεί αθφκε ηειεζίδηθε απφθαζε. Επίζεο, αηηψλ
δηεζλή πξνζηαζία ζεσξείηαη θαη ν αιινδαπφο, ν νπνίνο ππέβαιε αίηεζε δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζε άιιν
θξάηνο − κέινο ηεο ΕΕ θαη’ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΕ) αξηζκ. 604/2013 ηνπ Επξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηε ζέζπηζε ησλ θξηηεξίσλ θαη κεραληζκψλ γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ θξάηνπο−κέινπο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε αίηεζεο αζχινπ πνπ
ππνβάιιεηαη ζε θξάηνο− κέινο απφ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, ή ζε άιιν θξάηνο πνπ δεζκεχεηαη απφ θαη
εθαξκφδεη ηνλ σο άλσ Καλνληζκφ, θαη κεηαθέξεηαη ζηελ Ειιάδα βάζεη ησλ δηαηάμεψλ ηνπ [..] ».
Πέξαλ δε, ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ εηζαγάγεη ζην πξφζσπν πνπ έρεη ππνβάιεη αίηεζε παξνρήο
δηεζλνχο πξνζηαζίαο, ζε θαλέλα ζεκείν ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο δελ νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο
«νξηζηηθήο απφθαζεο» επί αηηήκαηνο αζχινπ, ηελ νπνία αλαθέξεη ε δηάηαμε. Σέινο ηα δηθαηψκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππνδνρή λα ηζρχνπλ θαη γηα φζνπο θάλνπλ απιή θαη φρη πιήξε θαηαγξαθή
ηνπ αηηήκαηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 36, παξ. 1 β΄, ηνπ Ν 4375/2016.
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Βι. ζρεηηθά ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζην ρΝ γηα ηελ εηδηθή επηηξνπεία αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, 20.3.2017, δηαζέζηκεο
ζε: http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/EEDA_Paratiriseis_epitropeias.pdf.
6
Σξνπνπνηήζεηο ζην Νφκν 4375/2016 (ΦΔΚ Α΄ 51/3.4.2016), ν νπνίνο δεκνζηεχζεθε ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε
εθαξκνγήο ηεο Κνηλήο Γήισζεο ΔΔ-Σνπξθίαο, έρνπλ εηζαρζεί κε ην άξζξν 86 ηνπ Ν 4399/2016 (ΦΔΚ Α΄
117/22.6.2016), κε ην άξζξν 101 ηνπ Ν 4461/2017 (ΦΔΚ Α΄ 38/28.3.2017) θαη ην άξζξν 96 ηνπ Ν 4485/2017 (ΦΔΚ
Α΄ 114/4.8.2017).
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Πξφηαζε: Σν εδάθην πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε ηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 43 (δ) Ν 4375/2016. Να ηζρχνπλ ηα δηθαηψκαηα ππνδνρήο πνπ απνξξένπλ απφ ην
λνκνζρέδην θαη γηα ηνπο αηηνχληεο δηεζλή πξνζηαζία πνπ θάλνπλ απιή θαηαγξαθή ηνπ
αηηήκαηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ηνπο (πξνθαηαγξαθή).
Άξζξν 5
Πξφηαζε: Να πξνζηεζεί παξάγξαθνο 4 ζην άξζξν 5 γηα ηα άηνκα κε θψθσζε σο αθνινχζσο:
«4. Εάλ ν αηηώλ είλαη άηνκν κε θώθσζε ή/θαη δελ θαηαλνεί ηηο γιώζζεο ζηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί
ην πξναλαθεξόκελν ελεκεξσηηθό έληππν, ελεκεξώλεηαη κε ηελ λνεκαηηθή γιώζζα κέζσ
δηεξκελέα».
Άξζξν 7
Σν άξζξν 7 εηζάγεη πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο ησλ αηηνχλησλ
άζπιν. χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ν πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο ειεπζεξίαο
ιακβάλεη ρψξα κε «θαλνληζηηθή απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ».
Γεδνκέλνπ φηη εηζάγεη πεξηνξηζκφ δηθαηψκαηνο, ν νπνίνο κάιηζηα αθνξά ζην δηθαίσκα ηεο
πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ
θαη εηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη θαηφπηλ αηνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη αηηηνινγεκέλεο
δηνηθεηηθήο πξάμεο, λα ηεξεί ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε, κεηαμχ
άιισλ, φηη δελ επηηξέπεηαη ε επ’ αφξηζηνλ επηβνιή πεξηνξηζκνχ δηθαηψκαηνο. Δπίζεο ζα
πξέπεη λα παξέρεηαη ζηα άηνκα ζηα νπνία έρεη επηβιεζεί ε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθή
δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. Κακία απφ απηέο ηηο εγγπήζεηο δελ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνηεηλφκελε
δηάηαμε, κε απνηέιεζκα λα απνπζηάδνπλ νη αλαγθαίεο εγγπήζεηο ελάληηα ζε ελδερφκελε
απζαηξεζία.
Δπηζεκαίλεηαη, δε, φηη κε ηελ ππ’ άξηζκ. 805/2018 Απφθαζε ηνπ ηΔ, αθπξψζεθε ε ππ’
αξηζκ. 10464 (ΦΔΚ Β΄ 1977/7.6.2017) θαλνληζηηθή Απφθαζε ηεο Γηεπζχληξηαο ηεο Τπεξεζίαο
Αζχινπ πεξί «Πεξηνξηζκνχ θπθινθνξίαο ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία», κε ηελ νπνία
πξνβιεπφηαλ ε αδηάθξηηε επηβνιή πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο θπθινθνξίαο ζηνπο αηηνχληεο πνπ
θαηέζεηαλ αίηεζε αζχινπ ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ησλ λεζηψλ ηνπ Βνξεηναλαηνιηθνχ
Αηγαίνπ. Μεηαμχ άιισλ, ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη «ν επίκαρνο πεξηνξηζκφο ζηελ θπθινθνξία ησλ
αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ κε επηκεξηζκφ ησλ πξνζψπσλ απηψλ ζε
νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα αιιά αληηζέησο ηελ άληζε ζπγθέληξσζε ηνπο ζε νξηζκέλεο
κφλν πεξηθέξεηεο απηήο» θαη επηπξνζζέησο φηη «δελ πξνθχπηνπλ νη ζνβαξνί θαη επηηαθηηθνί ιφγνη
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, νη νπνίνη ζα εδχλαην λα δηθαηνινγήζνπλ
ηελ επηβνιή ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο θπθινθνξίαο ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία πνπ εηζέξρνληαη
ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα κεηά ηηο 20 Μαξηίνπ 2016 ζηα ζπγθεθξηκέλα λεζηά σο απαξαίηεηνπ».
Ζ ΔΔΓΑ ζεκεηψλεη φηη ζε ζπλζήθεο γεσγξαθηθνχ πεξηνξηζκνχ, φπσο απηέο ησλ λεζηψλ
ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, δελ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ νπζηαζηηθά ηα δηθαηψκαηα πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ Οδεγία, γηα παξάδεηγκα, ε πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, θαη πνιχ
πεξηζζφηεξν, ζην δεκφζην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ζε έλα λεζί κε πεπεξαζκέλεο δπλαηφηεηεο
ππνδνρήο. Ζ Οδεγία αθνξά πεξηζζφηεξν ηελ απνθπγή ησλ δεπηεξνγελψλ ξνψλ θαη ν πεξηνξηζκφο
ζεζπίδεηαη κε δεδνκέλν ηνλ νξζνινγηθφ επηκεξηζκφ ησλ αηηνχλησλ δηεζλή ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο
κέινπο, φρη ζε κηα ηφζν πεξηνξηζκέλε εδαθηθή πεξηνρή ελφο θξάηνπο κέινπο, φπσο ηα λεζηά ηνπ
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αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ. Θα κπνξνχζε, γηα παξάδεηγκα, λα ηεζεί γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο ζηνπο
αηηνχληεο δηεζλή πξνζηαζία σο πξνο νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο πνπ απνηεινχλ πχιεο εμφδνπ
πξνο άιια Κξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σέινο θαη κε αθνξκή ηα αλσηέξσ, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί αλαγθαία ηελ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο πξνο ην θεθηεκέλν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, κε ηελ ππνγξαθή θαη άκεζε θχξσζε
ηνπ 4νπ Πξφζζεηνπ Πξσηφθνιινπ ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ,
ζην νπνίν κεηαμχ άιισλ θαηνρπξψλεηαη ε ειεπζεξία ηεο θπθινθνξίαο θαη επηηξέπεη ηελ επηβνιή
πεξηνξηζκψλ κφλν εθφζνλ απηνί είλαη «ζχκθσλνη κε ηνλ λφκν θαη αλαγθαίνη ζε κηα δεκνθξαηηθή
θνηλσλία».
Άξζξα 9 θαη 10
Σν άξζξν 10 πξνβιέπεη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ θξάηεζε επάισησλ αηφκσλ.
Λακβάλνληαο ππφςε φηη αθελφο ε δηνηθεηηθή θξάηεζε ζπληζηά έλα ηδηαίηεξα επαρζέο κέηξν, ε
επηβνιή ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη κφλν θαη’ εμαίξεζε σο έζραηε ιχζε (last resort) θαη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη, αθελφο, ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη, αθεηέξνπ, ε ππνρξεσηηθή
παξνρή εηδηθήο πξφλνηαο ζηα επάισηα πξφζσπα, ε επηβνιή κέηξνπ θξάηεζεο ζε πξφζσπν πνπ
αλήθεη ζε επάισηε νκάδα ζπληζηά έλα κέηξν θαηά θαλφλα δπζαλάινγν. πλεπψο, ε δπλαηφηεηαο
επηβνιήο κέηξνπ θξάηεζεο ζε πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε επάισηε νκάδα ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί.
Οη εγγπήζεηο, δε, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ελ ιφγσ άξζξν πξνηείλεηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην
άξζξν 9
ε θάζε πεξίπησζε, δε, θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρνπλ πιένλ ζε δηεζλέο επίπεδν
ζπζηάζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ν ΟΖΔ θαη ην πκβνχιην ηε Δπξψπεο, φηη ε θξάηεζε ησλ
παηδηψλ γηα κεηαλαζηεπηηθνχο ιφγνπο δελ είλαη πνηέ πξνο ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπο, ν έιιελαο
λνκνζέηεο ζα πξέπεη κε ηελ επθαηξία ηνπ παξφληνο ρΝ λα θαηαξγήζεη ξεηά ηε δπλαηφηεηα
θξάηεζεο παηδηψλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λνκνζεζία πεξί
κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ7.
Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ επηζεκάλζεσλ, ε ΔΔΓΑ πξνηείλεη:
α) ηελ αλακφξθσζε ηνπ άξζξνπ 9 σο εμήο:
«[…] Η παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν 4375/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«10. ηηο πεξηπηψζεηο θξάηεζεο αηηνχλησλ νη αξκφδηεο Αξρέο κεξηκλνχλ ψζηε:
α. νη αηηνχληεο λα θξαηνχληαη ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, ρσξηζηά απφ θξαηνχκελνπο ηνπ θνηλνχ
πνηληθνχ δηθαίνπ θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ρσξηζηά απφ άιινπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ ή
αληζαγελείο πνπ δελ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Όηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, νη
7

Βι. ελδεηθηηθά UN Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
(CMW), Joint general comment No. 4 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Members of Their Families and No. 23 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on State obligations
regarding the human rights of children in the context of international migration in countries of origin, transit, destination
and
return,
16
November
2017,
CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23,
δηαζέζηκν
ζε:
http://www.refworld.org/docid/5a12942a2b.html, παξ. 5 («Every child, at all times, has a fundamental right to liberty
and freedom from immigration detention. The Committee on the Rights of the Child has asserted that the detention of
any child because of their or their parents’ migration status constitutes a child. In this light, both Committees have
repeatedly affirmed that children should never be detained for reasons related to their or their parents’ migration status
and States should expeditiously and completely cease or eradicate the immigration detention of children. Any kind of
child immigration detention should be forbidden by law and such prohibition should be fully implemented in practice»).
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αξκφδηεο Αξρέο δηαζθαιίδνπλ φηη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 15.
β. νη αηηνχληεο πνπ ηεινχλ ππφ θξάηεζε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο.
γ. ηα πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΕ γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαζψο
θαη νη νξγαλψζεηο, νη νπνίεο βάζεη εηδηθήο ζπκθσλίαο ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Ύπαηεο
Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΕ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζηελ Ειιάδα, λα έρνπλ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη λα
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηνπο αηηνχληεο ππφ θξάηεζε, ππφ ζπλζήθεο πνπ δελ ζίγνπλ ηνλ ηδησηηθφ
βίν ησλ θξαηνχκελσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εδάθην γ΄, ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν
4375/2016.
δ. λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ εθπξνζψπνπ, ησλ λνκηθψλ
ζπκβνχισλ ή ζπλεγφξσλ λα επηζθέπηνληαη θαη λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο αηηνχληεο, θαζψο θαη ε
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο δεκφζησλ θνξέσλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ θνηλσληθψλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα
παξάζρνπλ ζηνπο θξαηνχκελνπο αηηνχληεο θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο επάισησλ πξνζψπσλ θαη
αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ππνδνρήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18, λνκηθέο,
ςπρνθνηλσληθέο θαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο, ππφ ζπλζήθεο πνπ δελ ζίγνπλ ηνλ ηδησηηθφ ηνπο βίν.
Πεξηνξηζκνί ζηελ πξφζβαζε απηή κπνξνχλ λα ηίζεληαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ αληηθεηκεληθνί ιφγνη
γηα ηελ ηήξεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο δεκφζηαο ηάμεο ή ηελ νκαιή δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θξάηεζεο, πνπ φκσο δελ κπνξνχλ λα θαζηζηνχλ ππεξβνιηθά δπζρεξή ή αδχλαηε ηελ
πξφζβαζε απηή.
ε. νη αηηνχληεο πνπ ηεινχλ ππφ θξάηεζε λα ελεκεξψλνληαη ζπζηεκαηηθά γηα ηνπο θαλφλεο πνπ
εθαξκφδνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε εληφο ηεο νπνίαο θξαηνχληαη, θαζψο θαη γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο ζε γιψζζα πνπ επιφγσο εηθάδεηαη φηη θαηαλννχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41, 44 θαη 60 ηνπ Ν 4375/2016 ».
Πεξαηηέξσ, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 11, πνπ δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
«11. Η πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ αηηνχλησλ ππφ θξάηεζε απνηειεί
πξσηαξρηθφ κέιεκα ησλ αξκφδησλ Αξρψλ. ηηο πεξηπηψζεηο θξάηεζεο, νη αξκφδηεο Αξρέο
εμαζθαιίδνπλ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε θαη επαξθή ππνζηήξημε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηαίηεξε
θαηάζηαζή ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πγείαο ηνπο θαη κεξηκλνχλ ψζηε:
α) λα κελ θξαηνχληαη αλήιηθνη, ηδίσο εάλ έρνπλ νπνηαδήπνηε αλαπεξία ή ρξφληα πάζεζε,
αλεμάξηεηα εάλ απηνί είλαη αζπλφδεπηνη ή ζπλνδεχνληαη απφ ελήιηθν άηνκν
γ) νη θξαηνχκελνη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ
ρξφλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηρληδηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αξκφδνπλ ζηελ ειηθία ηνπο, ζε πεξίπησζε θξάηεζεο αλειίθσλ,
δ) λα παξέρεηαη ζηηο νηθνγέλεηεο ππφ θξάηεζε μερσξηζηφ θαηάιπκα κε ηε ζπγθαηάζεζε φισλ
ησλ ελήιηθσλ κειψλ ηνπο, ππφ ζπλζήθεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο θαη
νηθνγελεηαθήο δσήο,
ε) νη γπλαίθεο ππφ θξάηεζε λα ζηεγάδνληαη ρσξηζηά απφ άληξεο, εθηφο εάλ νη ηειεπηαίνη
απνηεινχλ κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο».
β) ηελ θαηάξγεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηελ
αθφινπζε παξάγξαθν:
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«Απαγνξεχεηαη ε θξάηεζε επάισησλ αηφκσλ, αηηνχλησλ κε εηδηθέο αλάγθεο ππνδνρήο θαη δε
αλειίθσλ, αζπλφδεπησλ θαη ρσξηζκέλσλ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο αλειίθσλ, αηφκσλ κε αλαπεξία,
δηαλνεηηθή δηαηαξαρή, αλίαηε ή ζνβαξή αζζέλεηα, ειηθησκέλσλ, γπλαηθψλ ζε θχεζε ή ινρεία,
νηθνγελεηψλ κε αλήιηθα ηέθλα, ζπκάησλ βαζαληζηεξίσλ, βηαζκνχ ή άιιεο ζνβαξήο κνξθήο
ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο βίαο ή εθκεηάιιεπζεο, ζπκάησλ αθξσηεξηαζκνχ γελλεηηθψλ
νξγάλσλ θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ, πξνζψπσλ κε ζχλδξνκν κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο, ηδίσο
επηδήζαληεο θαη ζπγγελείο ζπκάησλ λαπαγίσλ».
Άξζξν 13
ην άξζξν 13 πνπ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε, δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη πθηζηάκελεο
ξπζκίζεηο ηνπ Κψδηθα Μεηαλάζηεπζεο θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα
ηηο εγγξαθέο καζεηψλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε εξκελεία ηεο πξνηεηλφκελεο δηάηαμεο κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε δπζκελέζηεξε ζέζε ηνπο αλήιηθνπο. Δηδηθφηεξα, πξνηείλεηαη:
α) ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 13 σο εμήο: «Οη αλήιηθνη πνιίηεο
ηξίησλ ρσξώλ ή αληζαγελείο ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή ζρνιηθή θνίηεζε όπσο θαη νη
εκεδαπνί ζύκθσλα κε ηηο παξ.7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν 4251/14».
β) ην ηξίην εδάθην δηαγξάθεηαη. Ήδε ε ίδηα εμνπζηνδνηηθή ππάξρεη ζηνλ Κψδηθα
Μεηαλάζηεπζεο θαη ζε λφκν ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο.
γ) ηε παξάγξαθν 3 ε αλαθνξά ζε άηππε εθπαίδεπζε είλαη ιαλζαζκέλε. Ο δφθηκνο φξνο
είλαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε.
δ) Η παξάγξαθνο 4 λα ζπκπιεξσζεί θαη λα δηακνξθσζεί σο αθνινχζσο:
«4. Όηαλ, γηα εηδηθνχο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ αλήιηθν (π.ρ. ιφγσ αλαπεξίαο, ρξφληαο
πάζεζεο, εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ), είλαη αδχλαηε ε πξφζβαζή ηνπ ζην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα, ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια πξνο ηνχην κέηξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο».
Άξζξν 15
Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 πξνβιέπεη φηη ε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ιακβάλεη
ρψξα κφλν κεηά ηελ πιήξε θαηαγξαθή ηεο αίηεζεο αζχινπ. Ωζηφζν, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
θαζπζηεξήζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πιήξνπο θαηαγξαθήο ηεο αίηεζεο
αζχινπ θαη ην ζεκαληηθφ ρξφλν πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο πξνθαηαγξαθήο θαη ηεο πιήξνπο
θαηαγξαθήο (θαηά κέζν φξν 81 εκέξεο γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ ελδνρψξα ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2017), ε δηάηαμε ζα έπξεπε λα δηαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο απφ
ην ρξφλν ηεο πξνθαηαγξαθήο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ
ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο.
Πξφηαζε: ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε κπνξεί λα εηζαρζεί ε ζρεηηθή δηάηαμε, φπσο είρε
πξνηαζεί ζε πξνεγνχκελε εθδνρή ηνπ ρΝ:
«Εάλ ιόγσ έθηαθησλ ζπλζεθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε καδηθή εηζξνή αηηνύλησλ, ε
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάζεζεο αίηεζεο δηεζλνύο πξνζηαζίαο, ζύκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, ππεξβαίλεη ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ ηξηώλ κελώλ, δύλαηαη λα επηηξέπεηαη ε
πξόζβαζε ζηελ απαζρόιεζε θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηεο, κε θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ
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Εζσηεξηθώλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο θαη Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, ε νπνία θαζνξίδεη θαη ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο
παξνύζαο»8.
Άξζξν 17
Θα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ξεηή αλαθνξά φηη ε ππνρξέσζε παξνρήο πιηθψλ ζπλζεθψλ
ππνδνρήο ζε αλήιηθνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο αζχινπ,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ, αζπλφδεπησλ ή κε, φπσο
απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη ζην άξζξν 4 (άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 2013/33/ΔΔ) ηνπ ρΝ πνπ νξίδεη ην
Πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαη πξνβιέπεη ξεηψο φηη « […] 1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ
εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο αλήιηθνπο, αζπλφδεπηνπο ή κε, θαη ηνπο ρσξηζκέλνπο αλήιηθνπο, αλεμάξηεηα
εάλ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε παξνρήο δηεζλνχο πξνζηαζίαο, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ επλντθφηεξσλ
δηαηάμεσλ [..] ».
Δπηζεκαίλεηαη ε ζρεηηθή δηαηχπσζε ζηελ πξνεγνχκελε εθδνρή ηνπ ρΝ «Οη αξκφδηεο Αξρέο
ππνδνρήο θαη θηινμελίαο κεξηκλνχλ γηα ηελ παξνρή πιηθψλ ζπλζεθψλ ππνδνρήο θαη ππεξεζηψλ ζηνπο
αηηνχληεο δηεζλή πξνζηαζία θαζψο θαη ζηνπο αλήιηθνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ ή αληζαγελείο,
αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεκα δηεζλνχο πξνζηαζίαο»9.
Άξζξν 18
Πξφηαζε: Η ηξίηε πξφηαζε-πξφβιεςε ζηελ αξρή ηνπ άξζξνπ 18, λα ζπκπιεξσζεί θαη λα
δηακνξθσζεί σο αθνινχζσο:
«Με ηελ επηθύιαμε ησλ εηδηθώλ όξσλ θξάηεζεο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 9, δηαζθαιίδεηαη
όηη: α) νη νηθνγέλεηεο ζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην ρώξν θαη νη εμαξηώκελνη ελήιηθεο κε εηδηθέο
αλάγθεο ππνδνρήο ζηεγάδνληαη καδί κε ηνπο ελήιηθεο ζπγγελείο πνπ, ζύκθσλα κε ην ειιεληθό
δίθαην, έρνπλ ηελ επζύλε απηώλ, ελώ ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα
ησλ ρώξσλ ζηέγαζεο, όηαλ ζε απηνύο ζηεγάδνληαη άηνκα κε αλαπεξία».
Άξζξν 19
Πξφηαζε: Να πξνζηεζεί παξάγξαθνο 7 ζην άξζξν 19, σο εμήο: «7. Οη πιηθέο ζπλζήθεο
ππνδνρήο δελ δηαθόπηνληαη ή πεξηνξίδνληαη ζε άηνκα κε αλαπεξία ή/θαη ρξόληα πάζεζε».
Άξζξν 20
Πξφηαζε: Η ΔΔΓΑ ζεσξεί αλαγθαία ηελ απαινηθή ηνπ πξνζδηνξηζκνχ «κνλνγνλετθψλ»,
θαζψο ζηα επάισηα πξφζσπα αλήθνπλ, ελ γέλεη, νη νηθνγέλεηεο κε αλήιηθα ηέθλα.
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Βι. ζρεηηθά Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γηθηπαθφο ηφπνο δηαβνπιεχζεσλ, Γηαβνχιεπζε γηα ην ζρέδην λφκνπ:
«Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/33/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ δηεζλή
πξνζηαζία (αλαδηαηχπσζε, L 180/96/29.6.2013)», Άξζξν 11, δηαζέζηκν ζε: http://www.opengov.gr/ypes/?p=4672.
9
Βι. idem, Άξζξν 13, δηαζέζηκν ζε: http://www.opengov.gr/ypes/?p=4670.
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Άξζξν 21
Πξφηαζε: Να πξνζηεζεί παξάγξαθνο 4, σο εμήο:
«4. Οη θαηά πεξίπησζε αξκόδηεο Αξρέο κεξηκλνύλ ώζηε νη αλήιηθνη κε αλαπεξία λα έρνπλ
πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο εηδηθήο αγσγήο, εηδηθήο αγσγήο θη εθπαίδεπζεο θαη ζε ππεξεζίεο
δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο, ζύκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπο , ην είδνο θαη ηελ βαξύηεηα ηεο
αλαπεξίαο ηνπο».
Άξζξν 22
Ζ ιεηηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ
απνηειεί έλα επί πνιιά έηε πξνβιεκαηηθφ δήηεκα, γηα ην νπνίν νη ειιεληθέο Αξρέο ειέγρνληαη,
κεηαμχ άιισλ, απφ ηα φξγαλα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο.
Σν ρΝ απνθαζηζηά, αλ θαη κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε, ην θελφ σο πξνο ηελ νπζηαζηηθή
ξχζκηζε ηεο αξκνδηφηεηαο επί ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, ε νπνία εθθξεκεί απφ ηελ πηνζέηεζε
ηνπ Ν 4375/2016 κέρξη θαη ζήκεξα. Δπηζεκαίλνπκε φηη, κε ην λφκν απηφ, είρε πξνβιεθζεί ε
κεηαθνξά ηεο αξκνδηφηεηαο απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο ζε εηδηθφ ηκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, ην νπνίν δελ έρεη ζηελ
νπζία «αλαιάβεη» ηελ σο άλσ αξκνδηφηεηα κέρξη ζήκεξα. Με ην πξνηεηλφκελν ρΝ θαηαξγείηαη ε
σο άλσ δηάηαμε ηνπ Ν 4375/2016 θαη ζπλαθφινπζα ε αξκνδηφηεηα επαλέξρεηαη ζην Τπνπξγείν
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Όπσο επαλεηιεκκέλσο έρεη
ππνγξακκίζεη ε ΔΔΓΑ10, ε αζάθεηα σο πξνο ηελ αξκνδηφηεηα ησλ δεκφζησλ θνξέσλ ζε έλα ηφζν
επαίζζεην θαη απαηηεηηθφ ηνκέα πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία αλειίθσλ έρεη δεκηνπξγήζεη
ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα θαη δξακαηηθέο θαζπζηεξήζεηο, ηφζν ζε πξαθηηθά δεηήκαηα θαζεκεξηλήο
δηαρείξηζεο (παξαπνκπή παηδηψλ απφ ζεκεία εηζφδνπ, ρψξνπο θξάηεζεο, ζπλνδείεο θ.ά.), φζν θαη
ζε ζεζκηθά δεηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ απφιπηε αλάγθε άκεζεο ξχζκηζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ
αλάιεςε λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ην ζεζκφ ηεο Δπηηξνπείαο, ηελ πηνζέηεζε θαλνληζηηθνχ
πιαηζίνπ γηα ηηο δνκέο θηινμελίαο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ.
Ζ ΔΔΓΑ έρεη ήδε επηζεκάλεη πσο ε αλαδήηεζε θαη αλαγσγή ζε πςίζηεο ζεκαζίαο
πξνηεξαηφηεηα ηνπ ππέξηεξνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ θαη ε ππνρξέσζε θάζε Κξάηνπο λα
δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία θαη θξνληίδα ηεο παηδηθήο ειηθίαο αληαλαθιά ην γξάκκα θαη ην πλεχκα
πιεζψξαο δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο θαζψο θαη επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ θεηκέλσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ παηδηνχ εηδηθφηεξα.
Σν Μάξηην ηνπ 2017, ε ΔΔΓΑ δηαηχπσζε ηηο Παξαηεξήζεηο ηεο επί ηνπ ρΝ γηα ηελ Δηδηθή
Δπηηξνπεία Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ. Ωζηφζν, ην άξζξν 22 ηνπ παξφληνο ρΝ δελ αλαθέξεηαη,
νχηε παξαπέκπεη ζηε βαζηθή νπζηαζηηθή ξχζκηζε, πνπ απνηειεί θαη δέζκεπζε θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ θαη ζεζκηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο, ήηνη ζε έλα
ζχζηεκα απνηειεζκαηηθήο Δπηηξνπείαο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ. Καη ηνχην, ελψ επιφγσο ζα
αλακελφηαλ λα ζπζρεηηζζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ ρΝ γηα ηελ Δηδηθή Δπηηξνπεία Αζπλφδεπησλ
Αλειίθσλ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ σο άλσ άξζξνπ.
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ΔΔΓΑ, Δήισζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνδνρήο θαη αζχινπ ζηε Υψξα, 22.12.2017 θαη Παξαηεξήζεηο ζην
ρΝ γηα ηελ Εηδηθή Επηηξνπεία Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ, Μάξηηνο 2017.
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πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 22 φρη απιά δελ επηθέξεη ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ζην κέρξη
ηνχδε αλαπνηειεζκαηηθφ θαη ειιεηκκαηηθφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, αιιά
απνκαθξχλεηαη απφ ηε ινγηθή θαη ην κεραληζκφ σο πξνο ηελ Δηδηθή Δπηηξνπεία, φπσο απηή
πξνηεηλφηαλ ζην πξνεγνχκελν εηδηθφ πεξί ηελ Δπηηξνπεία ρΝ.
Δπηπιένλ, εηζάγεη δηαηάμεηο νη νπνίεο ζπληζηνχλ ππαλαρσξήζεηο απφ ηελ ήδε ειιεηκκαηηθή
πθηζηάκελε ζεζκηθή πξνζηαζία ηνπο. Τπελζπκίδνπκε φηη ν νξηζκφο θαη κφλν, εθ ηνπ λφκνπ,
ζχκθσλα κε ηα κέρξη ζήκεξα ηζρχνληα (ΠΓ 220/2007), ηνπ Δηζαγγειέα Αλήιηθσλ ή ηνπ θαηά
ηφπνλ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ, σο πξνζσξηλνχ Δπηηξφπνπ, έρεη επηθξηζεί σο απνιχησο
αλαπνηειεζκαηηθφο ζηελ πξάμε. Αληί, ινηπφλ, λα εληζρπζεί ε πξνζηαζία ησλ αζπλφδεπησλ
αλειίθσλ κε ξπζκίζεηο πνπ λα παξαπέκπνπλ ζε έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα Δπηηξνπείαο, ε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 22 δελ θάλεη θακία αλαθνξά ζηελ ππνρξέσζε νξηζκνχ Δπηηξφπνπ αιιά
αλαθέξεηαη ζε ππνρξέσζε νξηζκνχ «εθπξνζψπνπ» ηνπ παηδηνχ. Καη ηνχην ελψ ζηελ ελ ιφγσ
δηάηαμε πεξηγξάθνληαη θαζήθνληα πνπ, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, εκπίπηνπλ ζε
θαζήθνληα Δπηηξφπνπ. Δπηπιένλ, απφ ηηο πεξηιακβαλφκελεο δηαηάμεηο απαιείθεηαη ην ζρεηηθφ
ρσξίν ηεο πξντζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ηε ξεηή ππνρξέσζε ησλ Αξρψλ λα « [..]ελεκεξψλνπλ
ηνλ Εηζαγγειέα Αλειίθσλ θαη, φπνπ δελ ππάξρεη, ηνλ θαηά ηφπνλ αξκφδην Εηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ, ν
νπνίνο ελεξγεί σο πξνζσξηλφο επίηξνπνο θαη πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ην δηνξηζκφ
επηηξφπνπ ηνπ αλειίθνπ» (άξζξν 17 ΠΓ 220/2007), ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνβιεπφηαλ ξεηά ε
αξκνδηφηεηα ηνπ Δηζαγγειέα Αλειίθσλ σο πξνζσξηλνχ Δπηηξφπνπ θαη ε εμ απηήο λνκηκνπνίεζε
γηα ηνλ δηνξηζκφ επηηξφπνπ ηνπ αλειίθνπ. Πέξαλ, ινηπφλ ηεο απνπζίαο ξχζκηζεο ηεο Δηδηθήο
Δπηηξνπείαο Αλειίθσλ, ε απαινηθή ηνπ ζρεηηθνχ ρσξίνπ, ζην νπνίν πξνβιεπφηαλ ηνπιάρηζηνλ
ξεηψο εθ ηνπ λφκνπ φηη αξκφδηνο Δηζαγγειέαο ελεξγεί σο πξνζσξηλφο Δπίηξνπνο, θ δεκηνπξγεί
επηπιένλ θελφ θαη σο πξνο ηελ πξνζσξηλή επηηξνπεία ηνπ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ θαη
ζπλαθνινχζσο γηα θάζε κεηαγελέζηεξε πξάμε πνπ απαηηείηαη.
Πξφηαζε: Με βάζε ηα παξαπάλσ ε ΔΔΓΑ πξνηείλεη ηελ αλαδηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 22 κε
ξεηή αλαθνξά ζηελ ππνρξέσζε νξηζκνχ Δπηηξφπνπ θαη δηακφξθσζή ηνπ κε
ζπκπεξίιεςε/παξαπνκπή ησλ πεξί ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπείαο Γηαηάμεσλ.
Άξζξν 23
Ζ πξνηεηλφκελε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 23 πξνβιέπεη φηη «[ηα]α ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ,
βηαζκνχ ή άιισλ ζνβαξψλ πξάμεσλ βίαο πηζηνπνηνχληαη κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε απφ δεκφζην
λνζνθνκείν». Δπηζεκαίλεηαη φηη ε σο άλσ δηάηαμε δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη είλαη
αξθνχλησο πξνβιεκαηηθή, ελφςεη ηεο έιιεηςεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ,
πξνο πηζηνπνίεζε ηεο ηδηφηεηάο ηνπο (θαη κάιηζηα κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο
ππνδνρήο αηηνχλησλ άζπιν ζα έπξεπε λα πξνβιέπεηαη ε παξνρή ηεο αλαγθαίαο πεξίζαιςεο, φζν
θαη ηεο παξνρήο ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο ζηελ πεξίπησζε ζπκάησλ
βαζαληζηεξίσλ ή άιιεο ζνβαξήο κνξθήο βίαο, ηδίσο ιφγσ ελδείμεσλ ή ηζρπξηζκψλ φηη είλαη ζχκα
βαζαληζκνχ, βηαζκνχ ή άιισλ ζνβαξψλ κνξθψλ ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο βίαο.
Τπελζπκίδεηαη φηη ην άξζξν 52 Ν 4375/2016 πεξί πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ
Οδεγία 2013/32/ΔΔ γηα ηηο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο θαη αλάθιεζεο θαζεζηψηνο δηεζλνχο
πξνζηαζίαο πξνβιέπεη φηη ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο ελδείμεσλ ή ηζρπξηζκψλ φηη ν αηηψλ είλαη ζχκα
βαζαληζκνχ, βηαζκνχ ή άιισλ ζνβαξψλ κνξθψλ ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο βίαο,
ιακβάλνληαη εηδηθέο δηαδηθαζηηθέο εγγπήζεηο γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ, ε νπνία γίλεηαη πάληα
κε ηελ θαλνληθή δηαδηθαζία.
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εκεηψλεηαη φηη ε αξρηθή δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο, φπσο απηή είρε πξνηαζεί ζε δηαβνχιεπζε
ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2016, πξνέβιεπε φηη «Οη αξκφδηεο αξρήο Τπνδνρήο θαη Φηινμελίαο δηαζθαιίδνπλ
φηη ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ, βηαζκνχ ή άιισλ ζνβαξψλ πξάμεσλ βίαο ιακβάλνπλ ηελ αλαγθαία
πεξίζαιςε ησλ ηξαπκάησλ πνπ πξνθάιεζαλ νη πξναλαθεξφκελεο πξάμεηο [...]»11.
Ζ ΔΔΓΑ ζεσξεί φηη ε δηάηαμε απηή απνηειεί πξνζπάζεηα κεξηθήο εθαξκνγήο ηνπ θνηλνχ
ζρεδίνπ δξάζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο – Διιεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2016
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Κνηλήο Γήισζεο ΔΔ -Σνπξθίαο, πνπ ζχζηελε ζηηο ειιεληθέο Αξρέο
ηελ απαινηθή ηεο εμαίξεζεο ησλ επάισησλ πεξηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηαρείαο
δηαδηθαζίαο ζπλφξσλ ηνπ άξζξνπ 60, παξ. 4, ηνπ Ν 4375/2016.
Όκσο, πξνηάζζνληαο ηελ πηζηνπνίεζε απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζεξαπείαο θαη
απνθαηάζηαζεο εξρφκαζηε ζε αληίζεζε κε ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο
πξνο ηα ζχκαηα ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη
άιισλ ηξφπσλ ζθιεξήο, απάλζξσπεο ή ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο (UNCAT), πνπ
θπξψζεθε κε ην Ν 1782/1988.Δμάιινπ, ε δηάηαμε απηή δελ ιακβάλεη ππφςε φηη ζηελ Διιάδα,
αθελφο, δελ πθίζηαηαη δεκφζηνο νξγαληζκφο ή θνξέαο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ζπκάησλ
βαζαληζηεξίσλ, αθεηέξνπ, φηη ηα δεκφζηα λνζνθνκεία ζηεξνχληαη, θαηά θαλφλα
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζπκάησλ βαζαληζηεξίσλ θαη
απνθαηάζηαζε απηψλ. Η Διιάδα έρεη επαλεηιεκκέλσο επηθξηζεί γηα ηελ απνπζία αμηφπηζηνπ
κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ζπκάησλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο
χκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη άιισλ ηξφπσλ ζθιεξήο,
απάλζξσπεο ή ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία
πηζηνπνίεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ζπκάησλ βαζαληζηεξίσλ πνιιέο θνξέο απαηηεί ηε ζπλεξγαζία
δηεπηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, εηδηθά εθπαηδεπκέλνπ θαη δηαπηζηεπκέλνπ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα
θαη ηηο αξρέο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. χκθσλα, δε, κε ην άξζξν 14 ηεο
χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη άιισλ ηξφπσλ ζθιεξήο,
απάλζξσπεο ή ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο (UNCAT), ηα Κξάηε έρνπλ ππνρξέσζε λα
δηαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή νιηζηηθήο απνθαηάζηαζεο ζηα ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηαηξηθή θαη ςπρνινγηθή πεξίζαιςε, θαζψο θαη λνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο.
Γηα ην ιφγν απηφ, ε πηζηνπνίεζε ησλ ζπκάησλ βαζαληζηεξίσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα
απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα
θαη ηηο αξρέο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, θαη φπσο πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ
άξζξνπ 23 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρΝ. H πξφηαζε γηα παξαπνκπή πξνο πηζηνπνίεζε ζε αλεμάξηεηνπο
θνξείο, είλαη επίζεο ζχκθσλεο κε ηα φζα πξνηείλεη ην Γηεζλέο πκβνχιην Απνθαηάζηαζεο
Θπκάησλ Βαζαληζηεξίσλ12.
Πξφηαζε: Με βάζε ηα παξαπάλσ ε ΔΔΓΑ επηζεκαίλεη φηη ε πξφηαζε γηα παξαπνκπή ησλ
ζπκάησλ βαζαληζηεξίσλ, απάλζξσπεο θαη εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο πξνο πηζηνπνίεζε ζε
11

Βι. ζρεηηθά Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γηθηπαθφο ηφπνο δηαβνπιεχζεσλ, Γηαβνχιεπζε γηα ην ζρέδην λφκνπ:
«Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/33/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ δηεζλή
πξνζηαζία (αλαδηαηχπσζε, L 180/96/29.6.2013)», Άξζξν 11, δηαζέζηκν ζε: http://www.opengov.gr/ypes/?p=4672.
12
Βι. International Rehabilitation Council for Torture Victims-IRCT, «Falling Through the Cracks: Asylum Procedures
and Reception Conditions for Torture Victims in the European Union», δηαζέζηκν ζε: https://irct.org/influencing-lawsand-policies/falling-through-the-cracks--asylum-procedures-and-reception-conditions-for-torture-victims-in-theeuropean-union; «Recognizing victims of torture in national asylum procedures», δηαζέζηκν ζε:
https://irct.org/assets/uploads/pdf_20161120143448.pdf.
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αλεμάξηεην θνξέα, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ησλ ΗΔ θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη άιισλ
ηξφπσλ ζθιεξήο, απάλζξσπεο ή ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο θαη είλαη ζχκθσλεο
κε ηα φζα πξνηείλεη ην Γηεζλέο πκβνχιην Απνθαηάζηαζεο Θπκάησλ Βαζαληζηεξίσλ
(International Rehabilitation Council for Torture Victims-IRCT)13. Να πξνβιεθζεί
εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε ζην λφκν γηα ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνχ θνξέα.
Δπί ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο Γ΄ ηνπ ρΝ:
Άξζξν 28
Δπηηάρπλζε δηαδηθαζίαο - χληκεζε Πξνζεζκηψλ – Λνηπέο δηαηάμεηο
Σν άξζξν 28 εηζάγεη ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ζηνλ Ν 4375/2016, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ
σο θνηλφ παξνλνκαζηή ηελ πίεζε γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ ρσξίο σζηφζν πάληα
λα ιακβάλνληαη ε αλαγθαία πξφλνηα γηα ηε δηαζθάιηζε ελφο δίθαηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ
ζπζηήκαηνο αζχινπ. Έηζη, κεηαμχ άιισλ, πξνβιέπεηαη:
-

Αιιαγή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ.

-

Ζ δηαηήξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζηηο αλεμάξηεηεο επηηξνπέο
Πξνζθπγψλ θαη ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζήο ηνπο «ζε πεξίπησζε ζεκαληηθψλ θαη
αδηθαηνιφγεησλ θαζπζηεξήζεσλ» (παξ. 3).

-

Ζ ζχληκεζε ηνπ ρξφλνπ εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ αζχινπ ζε 25 εκέξεο (απφ 3 κήλεο) θαη ζε
40 εκέξεο (απφ δχν κήλεο) γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξνζθπγήο, ζην πιαίζην ηεο ηαρχξξπζκεο
δηαδηθαζίαο (παξ. 8 θαη 19).

-

Ζ ζχληκεζε ηεο πξνζεζκηψλ γηα ηελ θαηάζεζε πξνζθπγήο ζε 15 εκέξεο (απφ 30) ζην
πιαίζην ηεο θαλνληθήο δηαδηθαζίαο θαη ζε 10 εκέξεο (απφ 15) ζε πεξίπησζε θξαηνχκελσλ
αηηνχλησλ άζπιν.

Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ: Με
ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 28 πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ θαηαξγψληαο ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο θαη
πξνβιέπνληαο φηη ν δηνξηζκφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή ιακβάλεη ρψξα απνθιεηζηηθά κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο. Τπελζπκίδεηαη φηη ε Δπηηξνπή Δπηινγήο
απνηειείηαη α) απφ έλαλ Βνεζφ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ σο Πξφεδξν, πνπ
νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, β) απφ έλαλ χκβνπιν ηνπ ΑΔΠ θαη ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ σο κέινο, γ) απφ έλα κέινο ηνπ Γηδαθηηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ΑΔΗ
λνκηθψλ, πνιηηηθψλ επηζηεκψλ ηεο ρψξαο σο κέινο θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε φκνηα πξνζφληα,
πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο (άξζξν 5, παξ. 9, Ν
4375/2016). Όπσο έρεη επηζεκαλζεί «κε ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνινγία ε ζρεηηθή απφθαζε
δηνξηζκνχ ζα ιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο
θαηφπηλ δεκφζηαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα έλα πξφζσπν ην
νπνίν επηιέγεηαη θαη δηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη ηνπνζεηείηαη επηθεθαιήο κηαο
Αξρήο, ε νπνία, σζηφζν, ζα πξέπεη λα έρεη ηα ερέγγπα αλεμαξηεζίαο. Μέρξη ηψξα ε πξφβιεςε ζην
λφκν ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο δηνξηζκνχ (άξζξν 5, παξ. 11, Ν 4375/2016), θαηφπηλ

13

Βι. International Rehabilitation Council for Torture Victims-IRCT, op.cit.
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πξνεγνχκελεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Δπηινγήο (άξζξν 5, παξ. 10, Ν
4375/2016), κε ηε ζπκκεηνρή Βνεζνχ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, πκβνχινπ ηνπ ΑΔΠ θαη κέινπο
ηνπ Γηδαθηηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ΑΔΗ λνκηθψλ, πνιηηηθψλ, αλζξσπηζηηθψλ ή
θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, έζεηε ηνπιάρηζηνλ έλα αλαγθαίν πιαίζην δηαζθάιηζεο δηαθάλεηαο θαη
αλεμαξηεζίαο ηεο Αξρήο», ε νπνία πιένλ εμνκνηψλεηαη κε ηηο ινηπέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ14.
Πξφηαζε: Η ΔΔΓΑ επαλέξρεηαη ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο θαη πξνηείλεη λα επαλέιζεη ε
πξνεγνχκελε ξχζκηζε σο ειάρηζηε εγγχεζε δηαζθάιηζεο, δηαθάλεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ηεο
Αξρήο.
Ωο πξνο ζπκκεηνρή ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζηηο Αλεμάξηεηεο Δπηηξνπέο
Πξνζθπγψλ θαη ηε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζήο ηνπο «ζε πεξίπησζε ζεκαληηθψλ θαη
αδηθαηνιφγεησλ θαζπζηεξήζεσλ»: Ζ δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ απφ
άιινπο, ζε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσλ έθδνζεο δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ είλαη αιπζηηειήο θαη δελ
πξφθεηηαη λα ζπκβάιεη ζηελ επηδησθφκελε επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηνλ β΄ βαζκφ, δεδνκέλεο
ηεο παξάιιειεο απαζρφιεζεο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζηα δηθαζηηθά ηνπο θαζήθνληα, γεγνλφο
πνπ δελ ηνπο επηηξέπεη λα απαζρνινχληαη πιήξσο ζηηο Αλεμάξηεηεο Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ. Ήδε,
ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ έζηεηιε ε Αξρή Πξνζθπγψλ ζηελ ΔΔΓΑ, έρεη δεκηνπξγεζεί
ήδε ζεκαληηθφ απφζεκα πξνζθπγψλ (backlog) ζηηο Αλεμάξηεηεο Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ θαζψο
εθθξεκνχλ α) 3.582 πξνζθπγέο πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί θαη εθθξεκεί απφθαζε θαη β) 5.517
πξνζθπγέο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί αιιά δελ έρνπλ ζπδεηεζεί, δειαδή ζχλνιν 9.099 πξνζθπγέο κέρξη
ηηο 31.3.2018. Δθηηκάηαη, δε, φηη ην απφζεκα πξνζθπγψλ ζα απμεζεί ζεκαληηθά δεδνκέλεο ηεο
αχμεζεο ησλ αηηήζεσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ην 2017 θαη ηεο αληίζηνηρεο αχμεζεο ησλ
θαηαηηζέκελσλ πξνζθπγψλ.
πλεπψο, πξνηείλεηαη λα επαλέιζεη πξντζρχζαζα ξχζκηζε ηνπ Ν 4375/2016 θαη λα
πξνζιακβάλνληαη κέζα απφ αδηάβιεην δεκφζην δηαγσληζκφ δηθεγφξνη ή λνκηθνί-κέιε ησλ
Δπηηξνπψλ κε απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε θαη ππνρξέσζε ζε αλαζηνιή άζθεζεο ηνπ δηθεγνξηθνχ
επαγγέικαηνο. Σα πιήξσο απαζρνινχκελα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ ζα κπνξνχλ, έηζη, απεξίζπαζηα,
λα αληαπεμέξρνληαη κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ απμαλφκελν φγθν
πξνζθπγψλ πνπ πθίζηαηαη θαη αλακέλεηαη λα κεγεζπλζεί ην επφκελν δηάζηεκα ελψ ζα
αληαπνθξίλνληαη ζε πςειά πξφηππα επηζηεκνληθνχ θχξνπο θαζψο θαη πξνζσπηθήο αλεμαξηεζίαο,
αληίζηνηρεο κε ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο.
Όπσο έρεη δηαπηζησζεί επαλεηιεκκέλα απφ ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΓΔΔ),
ην δηθαίσκα ζε πξαγκαηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο (court or tribunal) απνηειεί
ζεκειηψδε αξρή ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πξνβιέπεηαη κεηαμχ άιισλ ζην άξζξν
47 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ. To δήηεκα εάλ έλα δηθαηνδνηηθφ φξγαλν απνηειεί
«δηθαζηηθή αξρή» θαηά ην ελσζηαθφ δίθαην είλαη δήηεκα πνπ εκπίπηεη απνθιεηζηηθά ζην δίθαην ηεο
ΔΔ, εμαξηάηαη απφ ζαθψο θαζνξηζκέλα απφ ην ΓΔΔ θξηηήξηα θαη δελ ζπλδέεηαη κε ηνλ
ραξαθηεξηζκφ ηνπ νξγάλνπ σο δηθαζηεξίνπ θαηά ηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε ησλ θξαηψλ κειψλ.
Σν σο άλσ επηβεβαηψζεθε θαη ζηελ ππφζεζε C 175/2011 ηεο 31 Ηαλνπαξίνπ 2013, H.I.D., B.A.,
ζηελ νπνία ην ΓΔΔ δηεξεχλεζε εάλ ην ηξιαλδηθφ Refugee Appeal Tribunal, ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ
νπνίνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5εηή εκπεηξία σο "barrister" ή
14

Bι. Κακπάληα γηα ην Άζπιν, 15.3.2017, Γειηίν Σχπνπ ρεηηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνινγία ζην Ν 4375/2016,
δηαζέζηκν ζε: http://asylum-campaign.blogspot.gr/2017/03/43752016.html.
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"solicitor" πξηλ ην δηνξηζκφ, ζπληζηά «δηθαζηηθή αξρή» θαηά ην ελσζηαθφ δίθαην15. Σν ΓΔΔ ζηελ
σο άλσ ππφζεζε απάληεζε θαηαθαηηθά ζην εξψηεκα, αθνχ εμέηαζε κία ζεηξά απφ θξηηήξηα: ηελ
ίδξπζε ηνπ νξγάλνπ απηνχ κε λφκν, ηε κνληκφηεηά ηνπ, ην δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο δηθαηνδνζίαο
ηνπ, ηνλ inter partes ραξαθηήξα ηεο ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζίαο, ηελ εθ κέξνπο ηνπ νξγάλνπ απηνχ
εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, θαζψο θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ16.
Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνλ «θαη΄ αληηκσιία» (inter partes) ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο, ην
ΓΔΔ έρεη δηαπηζηψζεη φηη ην θξηηήξην απηφ δελ είλαη απφιπην. Πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί φηη
πιεξνχηαη ην θξηηήξην, δελ απαηηείηαη λα ζπκκεηέρεη εθπξφζσπνο ηεο πξσηνβάζκηαο Αξρήο
απφθαζεο σο δηάδηθνο ζηε δεπηεξνβάζκηα δηαδηθαζία, αιιά ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζην
δηθαηνδνηηθφ φξγαλν πνπ θξίλεη επί ηεο πξνζθπγήο ν πιήξεο θάθεινο πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ε
πξσηνβάζκηα Αξρή θαη, επίζεο, ζα πξέπεη ην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν λα έρεη επξεία εμνπζία ειέγρνπ,
λα είλαη αξκφδην λα εμεηάδεη ηφζν ηα λνκηθά δεηήκαηα φζν θαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη λα
απνθαίλεηαη κε βάζε φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ελψπηφλ ηνπ, σο πξνο ηα
νπνία δηαζέηεη πεξηζψξην εθηηκήζεσο (C 175/11, παξ. 88-89, 93).
Ζ ΔΔΓΑ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, δηαπηζηψλεη φηη ε πξνηεηλφκελε ζχλζεζε ησλ
Δπηηξνπψλ πξνζθπγψλ ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ κε δηθεγφξνπο-λνκηθνχο κέιε ησλ Δπηηξνπψλ
Πξνζθπγψλ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο «δηθαζηηθήο αξρήο» (court or tribunal) θαη πιεξεί ηα
θξηηήξηα ηνπ δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα ηεο δηθαηνδνζίαο, ηεο ίδξπζεο ηνπ νξγάλνπ κε λφκν, ηεο
κνληκφηεηαο ηνπ νξγάλνπ θαη ηεο εθαξκνγήο θαλφλσλ δηθαίνπ ελψ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο ησλ ζεκεξηλψλ κειψλ ησλ Αλεμάξηεησλ Δπηηξνπψλ
Πξνζθπγψλ ηνπ Ν 4375/2016 κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ απηνχζηεο θαη ζηηο
πξνηεηλφκελεο Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ πνπ δελ ζίγνληαη κε ην πξνηεηλφκελν ρΝ.
Πξφηαζε: Να επαλέιζεη ην πξντζρχζαλ άξζξν ηνπ Ν 4375/2016, ζχκθσλα κε ην νπνίν
πξνβιεπφηαλ αδηάβιεηνο δηαγσληζκφο απφ αλεμάξηεηε επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ην
Βνεζφ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, σο Πξφεδξν, απφ έλαλ χκβνπιν ηνπ ΑΔΠ σο κέινο θαη απφ
έλα κέινο ηνπ Γηδαθηηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ΑΔΙ, ππνδεηθλπφκελν απφ ηελ Ύπαηε
Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο γηα ηελ επηινγή αλεμάξηεησλ πξνζψπσλ θχξνπο
ζηηο δεπηεξνβάζκηεο Δπηηξνπέο ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ πεληαεηνχο ζεηείαο. ην ελδηάκεζν
δηάζηεκα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ σο άλσ δηαδηθαζηψλ κπνξνχλ είηε λα παξακείλνπλ νη
Αλεμάξηεηεο Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ, είηε λα αλαηεζνχλ νη αξκνδηφηεηέο ηνπο ζηηο
ζπγθξνηνχκελεο Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ ηνπ άξζξνπ 28, παξ. 22, ηνπ ρΝ πνπ πξνζζέηεη
εδάθην ζην άξζξν 80, παξ. 4, ηνπ Ν 4375/2016.
Ωο πξνο ηε ζχληκεζε ηεο πξνζεζκηψλ γηα ηελ θαηάζεζε πξνζθπγήο: Λακβαλνκέλσλ
ππφςε ησλ ζνβαξψλ ειιεηκκάησλ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελε δσξεάλ λνκηθή
ζπλδξνκή ζηνλ β΄ βαζκφ, ε ζχληκεζε ησλ πξνζεζκηψλ θαζηζηά ζηελ πξάμε εμαηξεηηθά δπζρεξή
ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε
ππνγξακκίδεηαη φηη κε αθνξκή παξφκνηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ελψπηνλ ηνπ γαιιηθνχ
15

Bι. ζρεηηθά θαη ECRE, Information Note on Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of
26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection (recast), Γεθέκβξηνο 2014,
δηαζέζηκν ζε: http://ecre.org/component/downloads/downloads/971.html, ζει 50.
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Βι. ζθέςε 83 επ. ηεο απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηεο 31εο Ηαλνπαξίνπ 2013 ζηελ ππφζεζε C-175/11,
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=
&occ=first&part=1&cid=167218 θαη επίζεο βι. απνθάζεηο ηεο 31εο Μαΐνπ 2005, C-53/03, Syfait θ.ιπ., πιινγή 2005,
ζ. I-4609, ζθέςε 29, ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2010, C-517/09, RTL Belgium, πιινγή 2010, ζ. I-14093, ζθέςε 36, θαζψο
θαη ηεο 14εο Ηνπλίνπ 2011, C-196/09, Miles θ.ιπ., πιινγή 2011, ζ. Η-5105, ζθέςε 37.
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Κνηλνβνπιίνπ, ν Δπίηξνπνο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο,
επεζήκαλε φηη «ε πξφηαζε γηα κείσζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθπγψλ ζην Δζληθφ
Γηθαζηήξην γηα ην Άζπιν - CNDA17 ζε 15 εκέξεο ζέηεη ζε ακθηβνιία ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
απηνχ ηνπ έλδηθνπ κέζνπ. Ζ πιήξεο απνηειεζκαηηθφηεηα πξνυπνζέηεη φηη έλα κέζν είλαη
δηαζέζηκν θαη πξνζβάζηκν φρη κφλν ζην λφκν αιιά θαη ζηελ πξάμε»18.
Πξφηαζε: Να απαιεηθζεί.
Πεξαηηέξσ πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα πιαζκαηηθήο επίδνζεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο
απφθαζεο ζηνλ αληίθιεην ή δηθεγφξν ηνπ πξνζθεχγνληα (ρσξίο λα ειέγρεηαη αλ απηφο δηαηεξεί
ηελ εληνιή εθπξνζψπεζε), ζην Γηνηθεηή ηνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ή κεηά ηελ
αλάξηεζε ζε εηδηθφ ηζηφηνπν γηα δηάζηεκα δέθα εκεξψλ, κεηά ηελ νπνία εθθηλνχλ νη ζρεηηθέο
πξνζεζκίεο γηα ηελ άζθεζε έλδηθνπ κέζνπ ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ (παξ. 20).
Ζ πξνηεηλφκελε δηάηαμε φρη κφλν δελ δηαζθαιίδεη φηη ν πξνζθεχγσλ ζα ιάβεη πξαγκαηηθή
γλψζε θαη κάιηζηα ζε γιψζζα πνπ θαηαλνεί ηεο έθδνζεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο απφθαζεο θαη ησλ
ζπλεπεηψλ απηήο, φπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 40 ηνπ Ν 4375/2016), αιιά
θαηαζηξαηεγεί βαζηθά δηθαηψκαηα ηνπ δηνηθνπκέλνπ θαζψο ζέηεη ππφ δηαθηλδχλεπζε ην δηθαίσκα
ηνπ ζε δηθαζηηθή πξνζηαζία. Δπηπιένλ, ε δηάηαμε είλαη θαηαρξεζηηθή, πάζρνπζα αλαινγηθφηεηαο,
θαζψο ε θείκελε λνκνζεζία ήδε πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ «ν αηηψλ δελ αληαπνθξηζεί ή δελ
θαηαζηεί δπλαηφλ λα αλεπξεζεί […] ε επίδνζε δηελεξγείηαη ην αξγφηεξν θαηά ηελ επφκελε
πξνζέιεπζή ηνπ γηα αλαλέσζε ηνπ δειηίνπ αηηνχληνο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο» (άξζξν 40, παξ. 5, Ν
4375/2016), ελψ εάλ δελ πξνζέιζεη γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ δειηίνπ ζεσξείηαη φηη έρεη ζησπεξά
αλαθαιέζεη ηελ αίηεζε ηνπ (άξζξν 47 ηνπ Ν 4375/2016), είλαη ακθίβνιε ε ζθνπηκφηεηα ηεο
ζρεηηθήο δηάηαμεο πέξαλ ηνπ de facto πεξηνξηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο.
Πξφηαζε: Να απαιεηθζεί ε δηάηαμε γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επίδνζεο ηεο
δεπηεξνβάζκηαο απφθαζεο θαη, ελαιιαθηηθά, κπνξεί λα θαζηεξσζεί πιαζκαηηθή επίδνζε ηεο
δεπηεξνβάζκηαο απφθαζεο πεξί δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζην αηηνχληα δηεζλή πξνζηαζία, ηελ
επνκέλε εκέξα απφ ηε ιήμε ηνπ δειηίνπ αηηνχληνο δηεζλή πξνζηαζία, εθφζνλ ην δειηίν απηφ
ιήγεη κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο.
Ωο πξνο ηε ζπκκεηνρή πξνζσπηθνχ EASO ζηε δηαδηθαζία αζχινπ: Με ηελ παξάγξαθν 6
ηνπ άξζξνπ 28 πξνηείλεηαη ηξνπνπνίεζε κε ηελ νπνία εηζάγεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζσπηθφ ηνπ
EASO λα δηεμάγεη ηελ θαηαγξαθή αηηήζεσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη «θάζε άιιε δηνηθεηηθή
ελέξγεηα πνπ αθνξά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο». Ζ δηάηαμε απηή γεληθεχεη
ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ EASO ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο εμέηαζεο αηηήκαηνο αζχινπ
(θαλνληθή δηαδηθαζία, ηαρχξξπζκε θηι), ελψ ζχκθσλα κε ηε κέρξη ζήκεξα ηζρχνπζα λνκνζεζία ε
δπλαηφηεηα απηή πξνβιεπφηαλ απνθιεηζηηθά ζηνλ πιαίζην ηεο θαηά παξέθθιηζεο δηαδηθαζίαο
ζπλφξσλ (αξ. 60, παξ. 4, Ν 4375/2016).
Δπηπιένλ, ε δηάηαμε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ην πξνζσπηθφ EASO λα δηεθπεξαηψλεη θάζε
δηνηθεηηθή ελέξγεηα γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο αίηεζεο αζχινπ (θαηαγξαθή, ζπλέληεπμε, έθδνζε
απφθαζεο), κε απνηέιεζκα ην πξνζσπηθφ ηνπ EASO λα εμνπζηνδνηείηαη λα πξνβαίλεη ζε πξάμεο
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δεκφζηαο εμνπζίαο, ππνθαζηζηψληαο ην πξνζσπηθφ κηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ηεο Τπεξεζίαο
Αζχινπ.
Πιένλ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ EASO ζηε δηαδηθαζία αζχινπ έρεη δεκηνπξγήζεη
ζνβαξά δεηήκαηα ζε φηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ19, ε πξνηεηλφκελε
δπλαηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ EASO λα δηεθπεξαηψλεη θάζε δηνηθεηηθή ελέξγεηα γηα ηε
δηεθπεξαίσζε ηεο αίηεζεο αζχινπ είλαη αληίζεηε κε ηνλ ίδην ηνλ Καλνληζκφ 439/2010, ζχκθσλα
κε ηνλ νπνίν «Ζ Τπεξεζία Τπνζηήξημεο δελ δηαζέηεη θακία εμνπζία ζε ζρέζε κε ηε ιήςε
απνθάζεσλ απφ κέξνπο ησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ην άζπιν φζνλ αθνξά ηηο αηνκηθέο
αηηήζεηο δηεζλνχο πξνζηαζίαο» (άξζξν 2(6) Καλνληζκφο 439/2010).
Πξφηαζε: Να απαιεηθζεί ε πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε θαη ν ξφινο ησλ ππαιιήισλ ηεο
EASO ζηε δηαδηθαζία αζχινπ λα πεξηνξίδεηαη ζε ππνζηεξηθηηθά/επηθνπξηθά ησλ ππαιιήισλ
ησλ ειιεληθψλ ππεξεζηψλ θαζήθνληα θαη φρη ζε πξάμεηο άζθεζεο δεκφζηαο εμνπζίαο.
Δπί ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο Γ΄:
Άξζξν 31 (Τξνπνπνίεζε ηνπ Ν 4251/2014 (Α΄ 80)
Οη πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο αληηθαηάζηαζεο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν
4251/2014 θηλνχληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε, θαζψο θαζίζηαληαη
ειαζηηθφηεξεο νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο. Με ηηο
πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο θαηαξγνχληαη νη δπν απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ππνβνιήο αηηεκάησλ γηα
εμαηξεηηθνχο ιφγνπο. Δηδηθφηεξα θαηαξγείηαη
1. ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήκαηνο ζε φζνπο εηζήιζαλ ζηε ρψξα κε ζεψξεζε εηζφδνπ πξηλ ηξία
ρξφληα θαη
2. ε δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ζηε λνκηκφηεηα ζε φζνπο είραλ πξνεγνχκελν νξηζηηθφ ηίηινπ ζε ηζρχ
ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία.
Όιεο νη θαηεγνξίεο ελνπνηνχληαη ζε κηα κε κνλαδηθή πξνυπφζεζε ηελ ζπλερή παξακνλή ζηελ
ρψξα γηα 7 έηε πνπ απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθα βέβαηεο ρξνλνινγίαο πνπ ζα νξηζηνχλ κε απφθαζε
ηνπ ΤΜΔΠΟ.
Γηα πξψηε θνξά νξίδεηαη ξεηά ζην λφκν φηη ε άδεηα γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο ρνξεγείηαη κία
θνξά δειαδή είλαη ε κνλαδηθή επθαηξία γηα φζνπο έραζαλ ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπο ή γηα φζνπο δελ
είραλ πνηέ. Σν παξάβνιν νξίδεηαη ζηα 300 επξψ γηα άδεηα ηξηεηνχο δηάξθεηαο, δηαζπψληαο ηελ
αξρή φηη ην παξάβνιν θνζηίδεη 150 επξψ θαη’ έηνο άδεηαο.
Ζ ξχζκηζε είλαη επλντθή γηα φζνπο δελ κπνξνχζαλ λα απνδείμνπλ φηη αλέπηπμαλ δεζκνχο κε
ηε ρψξα αιιά είραλ ηαθηηθά επαθή κε θνξείο πνπ εθδίδνπλ έγγξαθα βέβαηεο ρξνλνινγίαο. Σν
εχξνο ηεο εχλνηαο ζα θαλεί κε ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο ππνπξγηθήο απφθαζεο.
ε δπζκελέζηεξε ζέζε έξρνληαη φζνη θαηείραλ ζην πξφζθαην παξειζφλ άδεηα δηακνλήο αθνχ
κε ην ηζρχνλ πιαίζην, κε ηελ θαηάζεζε ηνπ αηηήκαηνο ιάκβαλαλ βεβαίσζε θαηάζεζεο αηηήκαηνο,
ελψ ηψξα φινη ζα ιακβάλνπλ απφδεημε παξαιαβήο αηηήκαηνο. ε θάπνηεο ιίγεο πεξηπηψζεηο ζα
πξέπεη λα πεξηκέλνπλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 7εηίαο. ε ζαθψο δπζκελέζηεξε ζέζε έξρνληαη φζνη
αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία ηεο ζεψξεζεο εηζφδνπ. Απηνί εθφζνλ πεξίκελαλ ηε ζπκπιήξσζε ηεο
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ηξηεηίαο γηα λα θαηαζέζνπλ ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ άιια ηέζζεξα ρξφληα, ελψ, αλ έρνπλ αίηεκα
ζε εθθξεκφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 19 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ παξφληνο, ζα απνξξηθζνχλ σο
απαξάδεθηεο.
Πεξαηηέξσ, πεξηιακβάλνληαο ηελ πξνυπφζεζε ηεο ρνξήγεζεο ηέηνηαο άδεηαο δηακνλήο κία
θαη κφλε θνξά θαη απαιείθνληαο ηηο ηδηαίηεξεο άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ δηθαηνινγνχζαλ ηε
ρνξήγεζε αδείαο δηακνλήο ζε πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίνη εκθαλίδνληαλ λα έρνπλ δεζκνχο κε
ηε Υψξα (φπσο ε είζνδνο ζηε ρψξα κε ζεψξεζε εηζφδνπ ειιεληθήο πξνμεληθήο αξρήο ηνπιάρηζηνλ
3 έηε πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ηδίσο ε θαηνρή πξνεγνχκελνπ ηίηινπ δηακνλήο, ηνπ νπνίνπ
ε ηζρχο είρε ιήμεη θαηά ηελ ηειεπηαία 10εηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο), ν λνκνζέηεο ζηεξεί
απφ ηε λνκνζεζία κεγάιν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ, νη νπνίνη δηαηεξνχλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηε ρψξα
θαη νη νπνίνη ζα έπξεπε λα ιάβνπλ αδείαο δηακνλήο.
χκθσλα κε ηε ινγηθή ηνπ Ν 4251/2014, φπσο ηδηαίηεξα ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε
ην άξζξν 8 ηνπ Ν 4332/2015, κε ηε δηάηαμε ησλ εμαηξεηηθψλ ιφγσλ εηζήρζε κηα πάγηα δηαδηθαζία
γηα ηελ θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνίεζε ηεο δηακνλήο ή επαλαθνξάο ζηε λνκηκφηεηα πνιηηψλ ηξίησλ
ρσξψλ πνπ δηαηεξνχλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηε ρψξα. Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε εηζάγεηαη σο
κφλν ζηνηρείν απφδεημεο ηζρπξψλ δεζκψλ κε ηε ρψξα (πνπ απαιείθεηαη κάιηζηα θαη σο θξηηήξην
εμέηαζεο ησλ ζρεηηθψλ ιφγσλ ρνξήγεζεο ηεο ζρεηηθήο αδείαο), ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο 7εηνχο
δηακνλήο.
Ήδε φκσο, έλα ηέηνην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ζηεξεί πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ
απφ ηε δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ζηε λνκηκφηεηα, κεηά ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο
ηνπο, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε θαηνρήο πξνεγνχκελα αδείαο δηακνλήο. Δπηπιένλ ε πξνζζήθε ηεο
ιέμεο «άπαμ» γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο αδείαο δηακνλήο, ζηεξεί απφ ηε δηάηαμε θαη ηε
δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο σο πάγηνπ ζπζηήκαηνο επαλαθνξάο ζηε λνκηκφηεηα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κείσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο ην έηνο 2018 κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ην
θαηλφκελν ηεο απνλνκηκνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, κέζσ ηεο κε δπλαηφηεηαο
αλαλέσζεο ηεο αδείαο δηακνλήο ηνπο, έρεη ζηαδηαθά επαλέιζεη ζην πξνζθήλην (αλαθέξνληαη
ελδεηθηηθά ζχλνια αδεηψλ δηακνλήο ζε ζπγθξίζηκνπο ρξφλνπο: 10.3.2015: ζχλνιν 501.875 άδεηεο
δηακνλήο, 19.4.2016: χλνιν 557.476 άδεηεο δηακνλήο, 31.3.2017: ζχλνιν 567.575 άδεηεο
δηακνλήο, 31.3.2018: ζχλνιν 517.591 άδεηεο δηακνλήο20.
Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη ε αλάγθε λνκηκνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ηχπνπ Μαλσιάδαο, δελ
έρεη αληηκεησπηζζεί, νχηε κε ηελ αηειή θαη πξνβιεκαηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 13α ηνπ Ν
4251/2014 πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 58 ηνπ Ν 4384/2016 πνπ πξνυπνζέηεη αίηεζε εξγνδφηε
(θαη θαηά ζπλέπεηα επηηείλεη ηπρφλ εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε), ελψ επίζεο πξνυπνζέηεη κηα
γξαθεηνθξαηηθή θαη απνηξεπηηθή γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηαδηθαζία.
Δίλαη ζαθέο φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο χπαξμεο κεηαλαζηψλ ρσξίο ραξηηά ζηελ
Διιάδα απαηηεί κηα ζπλνιηθφηεξε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, πνπ ζα επηθαηξνπνηεί, κεηαμχ άιισλ, θαη
ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν 3907/2011, γηα φζεο πεξηπηψζεηο είλαη αδχλαηε ε απνκάθξπλζε πνιίηε ηξίηε
ρψξαο θαη ζα ηηο ζπλαξκφδεη κε ην ζχζηεκα ρνξήγεζεο αδεηψλ δηακνλήο, έηζη ψζηε λα
απνθεπρζνχλ θαηλφκελα παξακνλήο πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα.
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χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, απφ ην 2015 κέρξη θαη
ηηο 29 Μαξηίνπ 2018 έρνπλ ρνξεγεζεί 691 άδεηεο δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο ζε
απνξξηθζέληεο αηηνχληεο δηεζλή πξνζηαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρνξεγήζεθαλ 4 ηέηνηεο άδεηεο ην
2015, 318 ην 2016, 277 ην 2017 θαη 92 ην 2018. Οη άδεηεο απηέο έρνπλ ρνξεγεζεί θπξίσο ζε πνιίηεο
Παθηζηάλ (228), Αιβαλίαο (199) θαη Γεσξγίαο (124), σζηφζν εθθξεκνχλ πνιχ πεξηζζφηεξεο,
ζπγθεθξηκέλα 3934, παξαπνκπέο ζηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο. Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη νη
δηαδηθαζίεο ζπδήηεζεο θαη απφθαζεο σο πξνο ηηο πξναλαθεξφκελεο παξαπνκπέο θαζπζηεξνχλ.
H ΔΔΓΑ επηζεκαίλεη ηελ άληζε κεηαρείξηζε πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, αζθαιηζκέλσλ ζε
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, σο πξνο ηελ θάιπςε γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ
κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο έιιελεο πνιίηεο. Όπσο έρεη επηζεκάλεη ν πλήγνξνο
ηνπ Πνιίηε21, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21, παξ. 2, ηνπ Ν 4251/2014, επηηάζζεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε κε
ηνπο έιιελεο πνιίηεο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ. Ήδε απηφ ηζρχεη, κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή
ζαθήλεηα σο πξνο ηνπο θαηφρνπο αδεηψλ δηακνλήο κε δηθαίσκα εξγαζίαο, κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ
άξζξνπ 21Α, παξ. 1, ηνπ ηδίνπ λφκνπ, φπσο ε δηάηαμε εηζήρζε κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν 4332/2015 σο
πξνο ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηα απνξξένληα απηήλ δηθαηψκαηα. Πιελ, φκσο, ε θάιπςε σο
πξνο ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο γίλεηαη κε ηξφπν πνπ
πξνθαιεί ηελ παξάλνκε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζή ηνπο, θαζψο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ νξγαληζκψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο επηθπιάζζνπλ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε σο πξνο ηα ελήιηθα εμαξηψκελα
κέιε ησλ νηθνγελεηψλ αζθαιηζκέλσλ, πξνεγνχκελα ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ήδε ζηνλ ΔΦΚΑ. Ζ
δηαθξηηηθή απηή κεηαρείξηζε δελ δηνξζψζεθε νχηε κε ηελ πξφζθαηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 22, παξ.
5, ηνπ Ν 4529/2018, ε νπνία γηα ηα κέιε νηθνγελείαο πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ παξαπέκπεη ζηελ
έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ιγ' ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν 4251/2014, ε νπνία είλαη βέβαηα ζηελφηεξε ηεο
ελλνίαο ησλ κειψλ νηθνγελείαο αζθαιηζκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη νξγαληζκνί θνηλσληθήο
αζθάιηζεο.
Πξφηαζε: Η ΔΔΓΑ πξνηείλεη, ζπλεπψο, είηε ηελ θαηάξγεζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 22
ηνπ Ν 4529/2018, είηε ηελ πξνζζήθε ζηελ πεξίπησζε ιγ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ Ν 4251/2014
εδαθίνπ σο εμήο: «Γηα ηελ απόιαπζε ησλ δηθαησκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε έλλνηα ησλ
κειώλ νηθνγελείαο πνιίηε ηξίηεο ρώξαο είλαη απηή ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ησλ νξγαληζκώλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαηαξγνπκέλσλ αληίζεησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ δηαθξηηηθή
κεηαρείξηζε».
Δπηπιένλ πξνηείλεηαη:
α) Να απμεζνχλ νη αληίζηνηρεο Δπηηξνπέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πνπ ιακβάλνπλ
ηηο παξαπνκπέο γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ζε απνξξηθζέληεο αηηνχληεο δηεζλή πξνζηαζία.
β) Να δηαηεξεζεί ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν 4251/2014 ε δηάηαμε γηα ηε
δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήκαηνο ζε φζνπο εηζήιζαλ ζηε ρψξα κε ζεψξεζε εηζφδνπ πξηλ ηξία
ρξφληα. Να απαιεηθζεί απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, φπσο πξνηείλεηαη ζην
λνκνζρέδην ε ιέμε «άπαμ». Να πξνζηεζεί ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ε θξάζε «ή θαηείρε

21
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Πξνζηαηεπφκελα κέιε νηθνγέλεηα άκεζα αζθαιηζκέλνπ πνιίηε ηξίηεο ρψξαο, 5.7.2017,
δηαζέζηκν
ζε:
https://g2red.org/wpcontent/uploads/2017/08/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf.
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πξνεγνύκελα νξηζηηθό ηίηιν δηακνλήο, αλεμάξηεηα από ηελ αξρή ηεο εθδόζεώο ηνπ, ηνπ νπνίνπ
ε ηζρύο έρεη ιήμεη θαηά ηελ ηειεπηαία 10εηία πξν ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο».
γ) Η παξάγξαθνο 5 πξνβιέπεη ηελ θαηάξγεζε ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 19Α ηνπ Ν 4251/2014 κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο γηα
αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο ζε γνλείο αλήιηθσλ εκεδαπψλ θαη ε ζπκπεξίιεςή ηεο σο εηδηθνχ ιφγνπ
ρνξήγεζεο αδείαο δηακνλήο γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο. Πέξα απφ πξαθηηθέο ζθνπηκφηεηεο, ε
πξνηεηλφκελε δηάηαμε ζα πξέπεη λα απαιεηθζεί θαζψο ζπληξέρεη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ηζρχνπζαο
ξχζκηζεο.
δ) Να εληζρπζνχλ ζε πξνζσπηθφ θαη πφξνπο αλάγθε νη ππεξεζίεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ
Γηνηθήζεσλ.
ε) Ωο πξνο ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο θαη ηνπο ρσξηζκέλνπο απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο
αλειίθνπο, λα εηζαρζεί ηξνπνπνίεζε ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19Α
ηνπ Ν 4251/2014 σο εμήο: «Οη αξκόδηεο Επηηξνπέο Πξνζθπγώλ ηεο Αξρήο Πξνζθπγώλ ηνπ
λόκνπ 4375/2016 όπσο ηζρύεη, ζε πεξίπησζε απόξξηςεο αηηήζεσλ δηεζλνύο πξνζηαζίαο
αζπλόδεπησλ θαη ρσξηζκέλσλ από ηελ νηθνγέλεηά ηνπο αλειίθσλ παξαπέκπνπλ ππνρξεσηηθά
ηελ ππόζεζή ηνπο ζηελ αξκόδηα Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο γηα ηε
ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ηεο παξνύζαο θαηεγνξίαο».
ζη) ην ίδην πλεχκα, ε ΔΔΓΑ πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 19Α ηνπ Ν 4251/2014 κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο
δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο ζε αλειίθνπο θαη δε, «δ. Αλήιηθνη θηινμελνχκελνη ζε
νηθνηξνθεία, πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ. Η δηάξθεηα ηεο αξρηθήο
άδεηαο δηακνλήο είλαη δηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη θάζε θνξά κέρξη δχν έηε εθφζνλ πιεξνχληαη
νη ίδηεο πξνυπνζέζεηο».
Η σο άλσ δηάηαμε κπνξεί λα αλαδηαηππσζεί σο εμήο:. «δ. Αλήιηθνη θηινμελνύκελνη ζε
νηθνηξνθεία ή δνκέο θηινμελίαο αζπλόδεπησλ αλειίθσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ππό ηελ επνπηεία ησλ
αξκόδησλ Υπνπξγείσλ θαη δηαπηζηεπκέλσλ θνξέσλ παηδηθήο πξνζηαζίαο θαζώο θαη
αζπλόδεπηνη ή ρσξηζκέλνη από ηελ νηθνγέλεηά ηνπο αλήιηθνη πνπ ηεινύλ ππό Επηηξνπεία. Η
δηάξθεηα ηεο αξρηθήο άδεηαο δηακνλήο είλαη δηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεώλεηαη θάζε θνξά κέρξη
δύν έηε εθόζνλ πιεξνύληαη νη ίδηεο πξνϋπνζέζεηο».
Οη σο άλσ ξπζκίζεηο θξίλνληαη επηβεβιεκέλεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ην δήηεκα ηνπ
λνκηθνχ θαζεζηψηνο αζπλφδεπησλ ή ρσξηζκέλσλ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο αλειίθσλ, νη νπνίνη,
ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο αξρέο δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο, ρξήδνπλ
σζηφζν πξνζηαζίαο σο αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα
ηνπ Παηδηνχ θαη ην χληαγκα.
δ) ηηο παξ. 2, 3 θαη 6, λα πξνζηεζεί πεξίπησζε (ε) σο εμήο:
«(ε) ηα άγακα ηέθλα ή αδέιθηα κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη κε πνζνζηό
αλαπεξίαο από 67% θαη άλσ».
Δπί ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 31:
Ζ άξλεζε θαηαρψξεζεο νλφκαηνο ηέθλνπ ζε γνλείο, πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζηεξνχληαη
λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, έρεη πξν πνιινχ θαηαδεηρζεί σο κηα βαζηθή ζπλέπεηα ηεο άξλεζεο
παξνρήο δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζηεξνχληαη λνκηκνπνηεηηθψλ
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εγγξάθσλ. Ζ απαγφξεπζε ζπλαιιαγήο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δελ
δηαζέηνπλ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα έρεη θαηαθξηζεί ήδε απφ ην Ν 1975/1991, ν νπνίνο γηα πξψηε
θνξά πεξηέιαβε ζρεηηθή δηάηαμε, φηη ζηεξεί βαζηθά αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα απφ πνιίηεο
ηξίησλ ρσξψλ, ρσξίο επαξθή αηηηνιφγεζε.
Μεηά ηελ πξνζζήθε πνηθίισλ εμαηξέζεσλ ζηε ζρεηηθή δηάηαμε πνπ απνηειεί ήδε ην άξζξν
26 ηνπ Ν 4251/2014, επηιέγεηαη γηα κία αθφκε θνξά ε πεξηπησζηνινγηθή επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ
πξνβιεκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε έρεη απεπζπλζεί πνιπάξηζκεο θνξέο
πξνο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, επηζεκαίλνληαο ηελ ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο
ιεμηαξρηθνχ γεγνλφηνο, φπσο απνηειεί ε νλνκαηνδνζία αλήιηθνπ ηέθλνπ απφ ηνπο γνλείο ηνπο, σο
ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηκφηεηα δηακνλήο ησλ γνλέσλ.
ρεηηθή σο πξνο απηφ είλαη θαη ε παιαηφηεξε ππ΄ αξηζκ. 13/1999 γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ
πκβνχινπ ηνπ Κξάηνπο, πεξί ηνπ φηη ε θαηαρψξεζε ζε δεκφζηα βηβιία ιεμηαξρηθνχ γεγνλφηνο
δελ πξνζθξνχεη ζηε ζπλαθή κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν 4251/2014 απαγφξεπζε παξαιαβήο θαη
εμέηαζεο αηηήκαηνο αιινδαπνχ απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ πξνέβιεπε ην άξζξν 31, παξ. 2, ηνπ Ν
1975/1991 (ζπλαθέο πξνο ην ηζρχνλ άξζξν 26 ηνπ Ν 4251/2014). Ζ γλσκνδφηεζε απηή είρε γίλεη
απνδεθηή απφ ηνλ αξκφδην Τθππνπξγφ Δζσηεξηθψλ.
Ήδε έηζη επαλαιακβάλεηαη ε πξνβιεκαηηθή πξαθηηθή ηεο πξνζζήθεο εμαίξεζεο ζην άξζξν
26 ηνπ Ν 4251/2014, πξνο άξζε ακθηζβεηήζεσλ, ελψ αληίζεηα ε ίδηα ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 26
ηνπ Ν 4251/2014 ζα έπξεπε λα επαλεμεηαζηεί ζην ζχλνιφ ηεο, θαζψο πξνζβάιιεη βαζηθά
αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ.
Θεηηθέο είλαη νη πξνζζήθεο ζην Ν 4251/2014 ηεο ξχζκηζεο φηη ζεσξνχληαη κέιε
νηθνγέλεηαο θαη φζνη έρνπλ ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο. Ωζηφζν, φζν αθνξά ζην ζέκα ηνπ
ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο ζε ζρέζε κε ηηο νηθνγέλεηεο ειιήλσλ θαη επξσπαίσλ πνιηηψλ, ε ξχζκηζε
αληαπνθξίλεηαη ζηελ Αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ην δηθαίσκα ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ
επξσπαίσλ πνιηηψλ θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (Οδεγία 2004/38/ΔΚ). νβαξφο
πξνβιεκαηηζκφο φκσο ππάξρεη γηα ην ζέκα ηεο εμνκνίσζεο ηνπ γάκνπ κε ην ζχκθσλν ζπκβίσζεο
φζνλ αθνξά ζην δηθαίσκα ζηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ (Οδεγία
2003/86/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ). Οη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζχκθσλν ζπκβίσζεο
δελ κπνξνχλ λα θαιέζνπλ ηηο/ηνπο ζπληξφθνπο κε ηε δηαδηθαζία ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. Ζ
κνλαδηθή δπλαηφηεηα πνπ ηνπο παξέρεηαη είλαη, αθνχ ζπλάςνπλ ζηελ Διιάδα ζχκθσλν ζπκβίσζεο
δπν λφκηκα δηακέλνληεο, ν έλαο απφ ηνπο δπν λα κεηαηξέςεη ηελ άδεηά ηνπ ζε «νηθνγελεηαθήο
επαλέλσζεο». Αληίζεηα, πξνθαιεί εληχπσζε φηη ην δηθαίσκα γηα άδεηα δηακνλήο παξέρεηαη
απιφρεξα ζε ζπληξφθνπο ηδηνθηεηψλ αθηλήησλ θαη επελδπηψλ.
Άξζξν 37
Σέινο, ζην άξζξν 37 επαλαιακβάλεηαη ε πξαθηηθή, ε νπνία έρεη θαηαγγειζεί απφ νξγαλψζεηο
κεηαλαζηψλ θαη ην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ Αζελψλ22 λα θαηαβάιινληαη απνδεκηψζεηο
22

Βι. ελδεηθηηθά πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ (ΔΜ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, 10.3.2017, δηαζέζηκν ζε:
https://g2red.org/wpcontent/uploads/2017/03/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%
CE%B1%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf,
φνπ ππελζπκίδεηαη ε ξεηή πξφβιεςε ηνπ λφκνπ πσο ηα έζνδα απφ ηα παξάβνια ησλ αδεηψλ παξακνλήο
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο κεηαλαζηψλ.
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ζε θαηνίθνπο ησλ λεζηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ απφ ηα αληαπνδνηηθά παξάβνια ησλ
κεηαλαζηψλ πνπ αδεηνδνηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, γεγνλφο πνπ
παξαπέκπεη έκκεζα ζε επζχλε ησλ κεηαλαζηψλ γηα ηηο θαηαζηξνθέο, νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ
αηηνχληεο δηεζλή πξνζηαζία ιφγσ, θπξίσο, ηεο αδπλακίαο ηνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο θαη
Σαπηνπνίεζεο ζηε Μφξηα Λέζβνπ λα ζηεγάζεη αμηνπξεπψο θαη γηα ζχληνκν δηάζηεκα αηηνχληεο
δηεζλή πξνζηαζία, ηεο εθαξκνγήο ηνπ γεσγξαθηθνχ πεξηνξηζκνχ γηα ηνπο αηηνχληεο δηεζλή
πξνζηαζία ζηα λεζηά θαη, ηειηθά, ηεο Κνηλήο Γήισζεο ΔΔ-Σνπξθίαο γηα ράξε ηεο νπνίαο ηίζεηαη ν
γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο, φπσο δέρεηαη αλνηθηά θαη ε λέα απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή Αζχινπ. Ζ
εηζαγσγή κηαο ηέηνηαο δηάηαμεο παξαπέκπεη ζε απφςεηο πεξί ζπιινγηθήο επζχλεο ησλ κεηαλαζηψλ
θαη ησλ πξνζθχγσλ γηα ηηο θαηαζηξνθέο ησλ πεξηνπζηψλ ειιήλσλ πνιηηψλ, νη νπνίεο, αθελφο, δελ
εδξάδνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα, αθεηέξνπ, δε ζπλάδνπλ κε δηαηάμεηο ζχγρξνλνπ θξάηνο
δηθαίνπ.
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