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«Στις 20 Ιουνίου, την Παγκόσµια Ηµέρα Προσφύγων, τιµάµε την αντοχή και το
σθένος περισσότερων από 65 εκατοµµυρίων ανθρώπων που αναγκάστηκαν να
διαφύγουν από τον πόλεµο, τις διώξεις και τη βία.
… είναι η κατάλληλη στιγµή να αναρωτηθούµε τι µπορεί να κάνει ο καθένας από
εµάς για να ξεπεράσει την αδιαφορία ή τον φόβο και να αγκαλιάσει την ιδέα της
ένταξης, να καλωσορίσει τους πρόσφυγες στην κοινότητά του και να αντιταχθεί σε
όσους επιζητούν να αποκλείσουν και να περιθωριοποιήσουν τους πρόσφυγες και
άλλους ξεριζωµένους ανθρώπους.
Για να επιτευχθεί η ένταξη χρειάζεται…µια ολιστική προσέγγιση από την πλευρά της
κοινότητας…για να διαµοιραστεί η ευθύνη. Το καλωσόρισµα των προσφύγων δε
µπορεί να γίνεται εις βάρος της παροχής βοήθειας σε άλλους ανθρώπους αλλά θα
πρέπει να παρέχεται στήριξη ευρύτερα σε όλους όσοι τη χρειάζονται.
Γιατί όταν είµαστε Μαζί µε τους Πρόσφυγες, είµαστε υπέρ του σεβασµού και της
διαφορετικότητας για όλους τους ανθρώπους».

∆ήλωση του Ύπατου Αρµοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Filippo Grandi για την Παγκόσµια Ηµέρα
Προσφύγων
20 Ιουνίου 2017
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Από το καλοκαίρι του 2015, ένα µαζικό προσφυγικό κύµα έχει αρχίσει να
κατευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάνοντας ολοένα και περισσότερο αντιληπτή
την έξαρση των προσφυγικών ροών, αφού ο εµφύλιος πόλεµος στην Συρία έχει εξαναγκάσει
3.9 εκατοµµύρια πρόσφυγες να φύγουν από την χώρα τους, χαρακτηρίζοντάς την ως την
µεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο1. Ταυτόχρονα, ο αριθµός
των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των εσωτερικά εκτοπισµένων σε παγκόσµια
κλίµακα έχει ξεπεράσει τα 60 εκ. ανθρώπους. Το γεγονός ότι τα νόµιµα κανάλια εισόδου
στην ΕΕ είναι περιορισµένα για όσους χρήζουν διεθνή προστασία, οδηγούν πολλούς
ανθρώπους σε δίκτυα λαθροδιακινητών προκειµένου να αναζητήσουν την ασφάλεια στην
Ευρώπη. Στην προσπάθειά τους αυτή, έχουν χαθεί χιλιάδες ζωές στην θάλασσα.
Η ανθρωπιστική αυτή κρίση που βιώνει εδώ και δύο χρόνια η ΕΕ, άργησε να γίνει, για
πολλούς, αντιληπτή, εγκαίρως ενώ µόνο όταν τα καραβάνια των εξαθλιωµένων έφτασαν στα
σύνορά µας, εξαναγκάστηκε η ΕΕ να αναγνωρίσει το µέγεθος του προβλήµατος και να
παρουσιάσει ένα ολοκληρωµένο και αποτελεσµατικό σχέδιο αντιµετώπισης της κρίσης2.
Ωστόσο, η ΕΕ έχει νοµική και ηθική υποχρέωση να τους παράσχει βοήθεια, καθώς τα κράτηµέλη της είναι υπεύθυνα να εξετάσουν τις αιτήσεις για άσυλο και να αποφανθούν ποιοι θα
λάβουν προστασία. Μόνο το 20163 υποβλήθηκαν περίπου 1,3 εκατοµµύρια αιτήσεις διεθνούς
προστασίας στην ΕΕ. Αντίστοιχα, την ίδια χρονιά στην ΕΕ εκδόθηκαν σχεδόν 1,15 εκατ.
πρωτοβάθµιες αποφάσεις, ήτοι αύξηση κατά 84% σε σχέση µε το 2015 αιτούντες άσυλο, για
τις οποίες το συνολικό ποσοστό αναγνώρισης του καθεστώτος ασύλου ανήλθε στο 61%. Η
Συρία εξακολουθεί να είναι µέχρι σήµερα το κύριο κράτος προέλευσης των αιτούντων άσυλο.
Η εξέλιξη αυτή πλήττει ιδιαίτερα την χώρα µας εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης
(αφού συνορεύει µε τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ) αλλά και λόγω του ότι το αρχιπέλαγος της
αποτελείται από 18.000 χιλιόµετρα νησιωτικών ακτών. Το προσφυγικό αυτό «φαινόµενο»
διογκώνεται για την Ελλάδα, αν λάβει κανείς υπόψη του την παρούσα δηµοσιονοµική κρίση
που περνά, αλλά και τον προβληµατισµό που αναπτύσσεται ως προς την εφαρµογή του
Κανονισµού ∆ουβλίνου ΙΙΙ. Αντιµέτωπη µε την απότοµη αύξηση εισροής προσφύγων, η
Ελλάδα χρειάστηκε να εναρµονίσει τη

µεταναστευτική της πολιτική δίνοντας ιδιαίτερη

1

∆ήλωση Ύπατου Αρµοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, EU Asylum Policy, p.2.
Συνήγορος του Πολίτη, 2017.
3
∆ελτίο Τύπου: EASO - Ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ και νεότερα αριθµητικά στοιχεία
σχετικά µε το άσυλο, 5-7-2017.
2
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βαρύτητα στον σεβασµό των δικαιωµάτων των προσφύγων µέσα από την συµµόρφωσή της
προς διεθνείς συνθήκες και αποφάσεις δικαστηρίων.
Η ΕΕ δύναται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην άσκηση µεταναστευτικής
πολιτικής σε επίπεδο κρατών-µελών και κυρίως στον τοµέα της πολιτικής για το άσυλο και
τους πρόσφυγες. Παράλληλα οφείλει να έχει και σηµαντική συµµετοχή στην διαχείριση του
µεταναστευτικού ζητήµατος και ειδικότερα στο εγχείρηµα ένταξης των προσφύγων στην
ελληνική κοινωνία και οικονοµία. Η παρούσα µελέτη διερευνά την εξέλιξη της πολιτικής της
ΕΕ για το άσυλο και τους πρόσφυγες και εξετάζει τον βαθµό στον οποίο συνέβαλλε η
διαµόρφωση της πολιτικής αυτής, όπως έχει σήµερα, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η
προσφυγική κρίση των τελευταίων ετών στην χώρα µας.
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ABSTRACT
From the summer of 2015, a massive wave of refugees started to head to the European
Union (EU) making increasingly recognizable the breakout of refugees. Since the civil war in
Syria forced 3.9 millions of refugees to flee from their home, defining this as the largest
humanitarian crisis since the Second World War4. At the same time, the number of refugees,
asylum seekers and displaced persons has risen in global scale to 60 million people. The fact
that the legal entry channels to the EU are limited to human beings who seek protection, lead
many persons to smuggling networks in order to seek security in Europe. In their effort to do
this, millions of lives have been lost in the sea.
Some argue that the humanitarian crisis that Europe has experienced for two years
now, became perceivable late and only when the caravans of impoverished people reached
our borders, Europe was obliged to recognize the magnitude of the problem and develop a
concrete and effective plan to combat this crisis5. However, the EU has a legal and moral duty
to provide help, because the member-states are responsible for examining the applications
from asylum seekers and deciding who needs protection and who does not. In 20166 alone,
1.3 million applications have been filed for international protection in the EU. Accordingly, in
the same year in the EU almost 1.15 millions of first-instance decisions have been published,
that is, an increase of about 84% in relation to the asylum seekers in 2015, whose recognition
rate of refugee status was up to 61%. Syria continues to be to this day the main country of
origin for asylum seekers.
This development afflicts mainly our country not only due to its geographical position
but also because of its archipelago that is composed of 18.000 km of island shores. The effect
of refugees is magnified for Greece, if one takes into account the fiscal crises that it is going
through, and also the questioning for the implementation of Dublin III. Faced with the rapid
expansion of refugee inflows, Greece needs to harmonize its immigration policy giving
special care to the respect of refugees’ rights through its compliance with the international
conventions, treaties and the courts’ decisions.
The EU is capable of playing a vital role in the implementation of immigration policy
at the level of member-states, especially in the field of asylum policy and refugees.

4

Statement by UN High Commissioner for Refugees, EU Asylum Policy, p.2.
The Greek Ombudsman, 2017.
6
Press Release: EASO Annual Report on the Situation of Asylum in the EU and latest asylum figures,
5-7-2017.
5
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Meanwhile, the EU is obliged to participate actively in the decision-making and
administration of the immigration situation, mainly the undertaking of refugees’ social
inclusion in the Greek society and economy. The current project investigates the progress of
the EU policy of asylum and refugees and examines to what extent the configuration of this
policy, as it has been formulated today, contributes to the handling of the refugees crisis in
our country over the last few years.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι αλήθεια ότι κατά την χρονική περίοδο που διανύουµε η αυξηµένη εισροή
πολυάριθµων προσφύγων στην χώρα µας απασχολεί έντονα τον δηµόσιο διάλογο και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ συνιστά µια πρόκληση στην οποία η Ελλάδα καλείται να
ανταποκριθεί. Ωστόσο, ένα τόσο περίπλοκο πρόβληµα, όπως το προσφυγικό, δεν µπορεί να
αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µόνο στο εθνικό επίπεδο, αλλά χρειάζεται και η συνδροµή
της ΕΕ, σε υπερεθνικό πλέον πλαίσιο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ελλάδα, που λόγω της
γειτνίασής της µε την Τουρκία, δέχεται µεγάλους αριθµούς υπηκόων τρίτων χωρών που
προσπαθούν να εισέλθουν παρατύπως από τα σύνορά της.
Μόνο το 2015, 1 εκ. άνθρωποι πέρασαν τη Μεσόγειο7. Πρόκειται για παγκόσµιο
ρεκόρ µετακίνησης ανθρώπων8. Οι ανεξέλεγκτες αυτές µεταναστευτικές ροές, είναι κατά
κύριο λόγο προσφυγικές. Αυτό δεν προκύπτει µόνο από τις ιθαγένειες των ανθρώπων (Σύροι,
Ιρακινοί, Αφγανοί κατά 90%), αλλά και από την σύνθεση του πληθυσµού (4 στους 10 είναι
παιδιά, ενώ 2 στους 10 γυναίκες) που µας παραπέµπει σε ανθρώπους που φεύγουν διωγµένοι
από τα σπίτια τους9. Όπως αναφέρουν στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας, το 2016, 59%
των αφιχθέντων υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι προήλθαν από τις 10 κυριότερες χώρες
που παράγουν πρόσφυγες, είναι γυναίκες και παιδιά10.
Αντίστοιχα, την ίδια χρονιά, ο αριθµός των αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών,
στην υπηρεσία ασύλου της χώρας µας, έφτασε τις 51.092, µια µεταβολή µε αύξηση τάξης
287,2%, συγκριτικά µε το 201511. Η αρµοδιότητα της χορήγησης ασύλου συνιστά κυριαρχική
αρµοδιότητα των κρατών που άπτεται του σκληρού πυρήνα του κράτους και η οποία
συνδέεται άρρηκτα µε την εδαφική κυριαρχία12. Αυτό σηµαίνει πως το κράτος στο οποίο
καταθέτεται το αίτηµα ασύλου δεν είναι υποχρεωµένο να χορηγήσει άσυλο στον αιτούντα
άσυλο και συνεπώς το αν ένα κράτος θα δώσει ή όχι άσυλο παραµένει στην απόλυτη ευχέρειά
του. Η αρχή όµως της µη επαναπροώθησης του αιτούντα άσυλο και του πρόσφυγα προς το
έδαφος της χώρας προέλευσής του που απειλείται η ζωή και η ελευθερία του, που
αναγνωρίζεται στην παρ. 1 του Α33 της Σύµβασης του 1951, αποτελεί τον µοναδικό
περιορισµό στην ανωτέρω απόλυτη αρµοδιότητα των κρατών. Χαρακτηριστικό ακόµη είναι

7

Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Φίλης, σ.19.
9
Χριστόπουλος, 2016.
10
REGIONAL REFUGEE AND MIGRANT RESPONSE PLAN FOR EUROPE, p. 45.
11
Στατιστικά Στοιχεία Υπηρεσίας Ασύλου (από 7.6.2013 έως 31.3.2017)
12
Μπρεδήµας, 1990, σ. 563
8
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πως από την πρώτη µέρα λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου13 έχουν καταγραφεί συνολικά
102.184 αιτήσεις διεθνούς προστασίας14. Έτσι, µε την πάροδο του χρόνου, η Ευρώπη
µετεξελίχθηκε....σε ιδανικό χώρο ασυλίας για τους πρόσφυγες που προέρχονται από περιοχές
συγκρούσεων15.
Λαµβάνοντας υπόψη την παρουσία πολυάριθµων προσφύγων στην χώρα µας, το
θεσµικό πλαίσιο προστασίας για τους πρόσφυγες εξελίχθηκε - ιδίως µε τον πλέον πρόσφατο
νόµο 4375/2016 - και στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα κλήθηκε να ανταποκριθεί στην τήρηση
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συµβάσεις, αλλά και σε εκείνες που
προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία της ΕΕ για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες
άσυλο και παράλληλα να αναλάβει ευθύνη στον σχεδιασµό και την εφαρµογή ή συµµετοχή
σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη των προσφύγων στην κοινωνική και οικονοµική
ζωή της τοπικής κοινωνίας. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου αναδεικνύεται ιδιαίτερα
σηµαντικός και ο ρόλος της ΕΕ µέσω πρωτοβουλιών και πολιτικών για το προσφυγικό.

1.1. Αντικείµενο και στόχοι της έρευνας
Αντικείµενο αυτής της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της µεταναστευτικής
πολιτικής που αναλαµβάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που σχετίζεται µε το άσυλο µε κύριο
άξονά της την συµβολή της στο προσφυγικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει στην παρούσα
φάση η Ελλάδα.
Αναλυτικότερα, βασικό σκοπό της µελέτης συνιστά η καταγραφή του συνόλου των
πολιτικών ασύλου και µετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναπτύσσονται από την
Ελλάδα, σε επίπεδο νοµοθεσίας και πρακτικής σε ότι αφορά τους αλλοδαπούς που
εισέρχονται στην χώρα µας και υποβάλλουν αίτηµα για άσυλο.
Ειδικότερα, η έρευνα γίνεται µε στόχο την αποτύπωση των βασικών νοµοθετηµάτων
σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τα οποία µαζί µε µια σηµαντική νοµολογία
δικαστηρίων, διαµορφώνουν ένα πλαίσιο πολιτικής για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.
Επίσης, γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν οι τωρινές διαστάσεις του προσφυγικού
προβλήµατος που αντιµετωπίζει η Ελλάδα, καθώς και να αποτυπωθεί η σηµερινή
πραγµατική, νοµική και διοικητική κατάσταση που επικρατεί στον ελλαδικό χώρο ως προς
τις δοµές φιλοξενίας που διαθέτει η χώρα στον τοµέα της υποδοχής και της ένταξης για τους
αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες. Ακόµη, υποβάλλονται συγκεκριµένες προτάσεις από τα
13

7-6-2013
Υπηρεσία Ασύλου, ∆ελτίο τύπου: Τέσσερα χρόνια λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου, 19 Ιουνίου 2017.
15
Τσεβρένης, ό.π.:46.

14

- 12 -

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

συµπεράσµατα που εξάγονται για µελλοντική βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης στο
σύστηµα υποδοχής των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.
Τέλος, η έρευνα στοχεύει στην πληροφόρηση του αναγνώστη αναφορικά µε τις
πρόσφατες εξελίξεις που έχουν εκτυλιχθεί σε θεσµικό και πρακτικό κυρίως επίπεδο στην ΕΕ
σχετικά µε την διαχείριση των προσφυγικών ροών (µε το άσυλο και τους πρόσφυγες) στην
Ελλάδα ειδικότερα.
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού και στόχων, κρίνεται αναγκαίο

να

επιχειρηθεί η ετυµολογική ανάλυση κάποιων όρων και συναφών εννοιών µε το αντικείµενο
της παρούσας µελέτης.
Ο βασικός ορισµός του πρόσφυγα καθορίστηκε διεθνώς στις 28 Ιουλίου 1951 και
περιλήφθηκε στην Σύµβαση για το καθεστώς των προσφύγων του 1951, η οποία συνιστά το
θεµέλιο του προσφυγικού δικαίου και θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος για την προστασία των
προσφύγων διαχρονικά. Συγκεκριµένα, το Α1 της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 ορίζει ότι
«πρόσφυγες» είναι κάθε πρόσωπο «…που εξαιτίας δικαιολογηµένου φόβου δίωξης λόγω
φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός
της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή λόγω του φόβου τούτου δεν
επιθυµεί να απολαµβάνει της προστασίας της χώρας αυτής ή εάν δεν έχει υπηκοότητα και
ευρίσκεται εκτός της χώρας της προηγούµενης συνήθους διαµονής του δεν δύναται ή λόγω του
φόβου τούτου δεν επιθυµεί να επιστρέψει σ΄αυτήν». Στη διάταξη αυτή απαριθµούνται
εξαντλητικά οι πέντε λόγοι δίωξης (φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων
ή συµµετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα) του πρόσφυγα από την χώρα του και δεν
προστίθεται κανένας άλλος, ενώ περιλαµβάνονται και τα πέντε ακόλουθα κριτήρια που
πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για να αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυγα16: 1) ο
δικαιολογηµένος φόβος, 2) η δίωξη, 3) οι λόγοι φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής
τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων, 4) η διαµονή εκτός της χώρας υπηκοότητας/συνήθους
διαµονής, 5) η αδυναµία ή η άρνηση, λόγω φόβου δίωξης, υπαγωγής στην προστασία της
χώρας αυτής ή επιστροφής σ΄αυτήν.
Όµως υπάρχουν και άλλα διεθνή κείµενα που υιοθετούν τον επίσηµο ορισµό της
Σύµβασης του ΄51, διευρύνοντάς τον. Ειδικότερα, η Σύµβαση του Οργανισµού Αφρικανικής
Ενότητας, ορίζει ότι πρόσφυγας είναι όποιος αναγκάζεται να διαφύγει από την χώρα του
«εξαιτίας εξωτερικής επιδροµής, κατοχής ή ξένης κυριαρχίας ή γεγονότων που διαταράσσουν
σοβαρά τη δηµόσια τάξη σ΄ ένα τµήµα ή σ΄ολόκληρη τη χώρα καταγωγής του ή ιθαγένειάς του».
Αντίστοιχα, η ∆ιακήρυξη της Καρθαγένης αναφέρει πως πρόσφυγες είναι όσοι
εγκαταλείπουν τη χώρα τους «γιατί η ζωή τους, η ασφάλειά τους ή η ελευθερία τους
16

Εισαγωγή στη ∆ιεθνή Προστασία, 2005.
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κινδυνεύουν από γενικότερο κλίµα βίας, ξένων επιθέσεων, εµφύλιων συρράξεων, µαζικής
παραβίασης των δικαιωµάτων του ανθρώπου ή άλλων καταστάσεων που διαταράσσουν σοβαρά
τη δηµόσια τάξη».
Επίσης, σύµφωνα µε επίσηµο κείµενο του ΟΗΕ, όπως αποτυπώνεται στην εντολή
διεθνούς προστασίας των προσφύγων της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
και στο υιοθετηθέν καταστατικό της, «πρόσφυγας είναι καθένας που εµπίπτει στον ορισµό του
πρόσφυγα του άρθρου 1 Α(2) της Σύµβασης του 1951 ή καθένας που ευρισκόµενος εκτός της
χώρας καταγωγής ή συνήθους διαµονής του δεν µπορεί να επιστρέψει σ΄ αυτή εξαιτίας των
σοβαρών και αδιάκριτων απειλών κατά της ζωής του, της προσωπικής του ακεραιότητας ή
ελευθερίας που προέρχονται από τη γενικευµένη βία ή από γεγονότα που διαταράσσουν σοβαρά
τη δηµόσια τάξη». Παράλληλα, η εθνική νοµοθεσία υιοθετεί ευρύτερους ορισµούς για την
έννοια του πρόσφυγα, από αυτούς που περιλαµβάνονται στα προαναφερόµενα διεθνή κείµενα
στα οποία πολλά κράτη είναι τα ίδια συµβαλλόµενα µέρη και από τα οποία απορρέουν οι
διεθνείς τους υποχρεώσεις.
Ωστόσο, οι έννοιες του πρόσφυγα και του οικονοµικού µετανάστη δεν θα πρέπει να
συγχέονται µεταξύ τους καθώς συνιστούν δυο ξεχωριστές πληθυσµιακές κατηγορίες. Όταν
αναφερόµαστε στον όρο «µετανάστης» εννοούµε εκείνο το µέλος της κοινωνίας που εκούσια
µεταναστεύει για να εγκατασταθεί προσωρινά ή µόνιµα σε µια άλλη χώρα συνήθως
περισσότερο αναπτυγµένη οικονοµικά από την δική του, µε στόχο την αναζήτηση εργασίας17.
Ένας γενικός ορισµός θεωρεί την «µετανάστευση»18 ως την συνεχή ροή προσώπων από και
προς µια περιοχή, η οποία αποτελεί µια από τις τρείς πιο βασικές δηµογραφικές διαδικασίες
που συνεπάγεται τη µηχανική ή τεχνική ανανέωση και φθορά ενός πληθυσµού, ενώ η
Μουσούρου19 µε τον όρο «σύγχρονη νεωτερική µετανάστευση» αναφέρεται σε µια
συνάρτηση της κοινωνικο-οικονοµικής ανάπτυξης, η οποία συνδέεται απόλυτα µε την
εκβιοµηχάνιση και ταυτίζεται µε την αλλαγή του τόπου εγκατάστασης του εργατικού
δυναµικού. Γίνεται δηλαδή για οικονοµικούς λόγους και εντάσσει τους µετακινούµενους
στον συγκεκριµένο τρόπο ζωής των βιοµηχανικά αναπτυγµένων καπιταλιστικών κοινωνιών20.
Έτσι, ως «οικονοµικοί µετανάστες»21 αναγνωρίζονται τα άτοµα εκείνα που
εγκαταλείπουν την χώρα καταγωγής τους εθελοντικά, αποκλειστικά και µόνο για να
βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους. Συνεπώς, «τα άτοµα που εγκαταλείπουν τη χώρα
καταγωγής τους αποκλειστικά και µόνο για να βελτιώσουν την οικονοµική τους κατάσταση
και όχι λόγω δικαιολογηµένου φόβου δίωξης, δεν είναι πρόσφυγες: είναι οικονοµικοί
17

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ, 2004:21.
Τσαούσης, 1991, στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ, 2004:20
19
1991
20
Μουσούρου, ό.π.:18
21
Ύπατη Αρµοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 2006:10, Πουλοπούλου, ό.π.:52
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µετανάστες»22. Η διαφορά δηλαδή πρόσφυγα και οικονοµικού µετανάστη έγκειται στο
γεγονός ότι ο πρώτος διαφεύγει από την χώρα του διωκόµενος (αποµακρύνεται από την
πατρίδα του σε κατάσταση απόγνωσης και δεν δύναται ή δεν επιθυµεί να επιστρέψει στην
χώρα καταγωγής του λόγω του κινδύνου που απειλεί την ζωή του) ενώ ο δεύτερος
απολαµβάνει την εθνική προστασία της χώρας καταγωγής του και δεν αντιµετωπίζει εµπόδιο
να επιστρέψει σ΄αυτήν όποτε θελήσει. Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία διότι αλλάζει
το θεσµικό καθεστώς ανάλογα µε την κατηγορία πληθυσµού στην οποία υπάγεται ο κάθε
αλλοδαπός. Ενώ δηλ. ο οικονοµικός µετανάστης όταν δεν κατέχει τα κατάλληλα έγγραφα που
να νοµιµοποιούν την παραµονή του στο κράτος υποδοχής, θεωρείται παράνοµος, «ο
πρόσφυγας δεν απελαύνεται σε χώρα όπου αντιµετωπίζει κίνδυνο δίωξης»23.
Ως µεταναστευτική πολιτική24 ορίζεται το σύνολο των µέτρων και των υιοθετηµένων
κοινωνικών πρακτικών που βασίζονται πάνω σε δύο άξονες: αυτόν της ρύθµισης και του
ελέγχου της εισόδου, της διαµονής και της απασχόλησης των υπηκόων άλλης χώρας και
εκείνον που απευθύνεται στις πολιτικές ένταξης και ενσωµάτωσης (εκπαιδευτική, στεγαστική
πολιτική, πολιτική υγείας, απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης) των ήδη νόµιµα
εγκαταστηµένων µεταναστών στην χώρα υποδοχής. Από τον παραπάνω ορισµό συνάγεται το
συµπέρασµα ότι ο ρόλος του κράτους στην διαµόρφωση µεταναστευτικής πολιτικής είναι
καταλυτικός, αφού θέµατα όπως η διαχείριση µεταναστευτικών ροών ή η διαµόρφωση
ενταξιακών πολιτικών για τους µετανάστες και τους πρόσφυγες αποτελούν απόρροια
κυβερνητικών πολιτικών. Ωστόσο, σύµφωνα µε κάποιους µελετητές25 η µεταναστευτική
πολιτική στην Ελλάδα δίνει µεγαλύτερη έµφαση στα κατασταλτικά µέτρα διαχείρισης του
φαινοµένου, παρά στην υιοθέτηση των κατάλληλων δοµών που δηµιουργούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις οµαλής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία.
Αναφορικά µε την έννοια του ασύλου, αυτή αναφέρεται ρητά στην παρ. 1 του Α14
της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του ανθρώπου του 1948, σύµφωνα µε το
οποίο κάθε άνθρωπος που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να αναζητεί και να απολαµβάνει σε
άλλες χώρες άσυλο από διωγµό. «Αιτών άσυλο», αντίστοιχα, είναι το άτοµο εκείνο που έχει
κάνει αίτηση σε άλλη χώρα για να ζητήσει διεθνή προστασία (άσυλο) είτε ατοµικά είτε και
σε οµαδική βάση και του οποίου το αίτηµα δεν έχει κριθεί οριστικά από τις αρµόδιες αρχές
του κράτους, στο οποίο το έχει υποβάλλει26. ∆εν αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας ο κάθε αιτών
άσυλο, αφού η αίτηση κάποιου για παροχή ασύλου µπορεί να απορριφθεί, αλλά κάθε

22

Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 1993, σελ.20
Γεωργούλας, 2001, σ. 214
24
Παπαδοπούλου, στο Μπάγκαβος & Παπαδοπούλου, 2006:293
25
Παπαθεοδώρου, στο Κοντιάδης & Παπαθεοδώρου, 2007
26
Stern, 2016, p.3.
23
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αναγνωρισµένος πρόσφυγας ήταν καταρχήν αιτών άσυλο27. «Το δικαίωµα στο άσυλο»
γίνεται ευρέως αντιληπτό ως το δικαίωµα του ατόµου να αναζητήσει διεθνή προστασία
(άσυλο) και να του αποδοθεί αυτή εφόσον καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και όχι ως
η υποχρέωση των κρατών να χορηγούν προστασία σε όποιον την ζητήσει28.
Με βάση αυτή την προσέγγιση και µε αφετηρία τους προαναφερθέντες στόχους και
ορισµούς, αρχικά διερευνάται το γενικότερο πλαίσιο που χαρακτηρίζει την ευρωπαϊκή
µεταναστευτική πολιτική ως προς την πολιτική ασύλου, ενώ στη συνέχεια αποτυπώνεται η
συµµετοχή της ΕΕ στην διαχείριση του σύγχρονου προσφυγικού φαινοµένου στην ελληνική
επικράτεια, όπως επιτάσσουν οι θεσµικές επιταγές.

1.2. Υποθέσεις της έρευνας

Οι βασικές ερευνητικές υποθέσεις που µπορούν να διατυπωθούν στην παρούσα
µελέτη και καλούνται να επιβεβαιωθούν ή να καταρριφθούν, είναι οι ακόλουθες:

1) η ΕΕ µοιάζει να έχει αντιληφθεί σε έκταση και ένταση το προσφυγικό πρόβληµα και
τις επιπτώσεις αυτού και υποθέτουµε πως έχει αναλάβει σηµαντικό ρόλο στην
αντιµετώπισή του, του δηµιουργώντας τις κατάλληλες θεσµικές συνθήκες και δοµές
ώστε να διαχειριστεί το φαινόµενο αποτελεσµατικά, αν όχι να το επιλύσει.
2) αναµένεται ότι από πλευράς της ελληνικής πολιτείας, η προσφορά των εγγυήσεων της
διεθνούς προστασίας και της αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο και
τους πρόσφυγες κρίνεται ικανοποιητική και συµβαδίζει µε τις διεθνείς της
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες που χει υπογράψει η Ελλάδα και πως
τηρούνται οι προβλεπόµενες διαδικασίες που επιτάσσει το ελληνικό δίκαιο

στο

βαθµό που χει εναρµονιστεί µε το ευρωπαϊκό δίκαιο.
3) υποθέτουµε ότι οι αρχές και οι φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα προγράµµατα
και τις δράσεις που προσφέρονται σε εθνικό επίπεδο διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό
ρόλο στην αποτελεσµατική διαχείριση των θεµάτων που αφορούν το άσυλο και τους
πρόσφυγες επιτόπου του φαινοµένου και φροντίζουν για τις διαδικασίες υποδοχής και
οµαλής ένταξής, οι οποίες και επαρκούν ως προς την κάλυψη των αναγκών τους.

27
28

Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 2005, σελ.13
Kneebone in Stern, 2016, p.4.
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1.3. Μεθοδολογία της έρευνας

Όσον αφορά την µεθοδολογική πρακτική που επιλέχτηκε για την διεξαγωγή της έρευνας
και ακολουθήθηκε για την εξαγωγή κατά το δυνατόν ασφαλέστερων συµπερασµάτων,
προτιµήθηκε η πραγµατοποίηση βιβλιογραφικής έρευνας, η οποία βασίστηκε στην συλλογή,
µελέτη και αξιοποίηση υλικού από πρωτογενείς πηγές, βιβλιογραφία, αρθογραφία και έρευνα
στο διαδίκτυο. Έγινε καταρχάς η προσπάθεια να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ερµηνεία,
ανάλυση και εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας που αφορά τους αιτούντες άσυλο και
τους πρόσφυγες. Η µελέτη στηρίχτηκε στην περιγραφή του θεσµικού πλαισίου-διεθνούς,
ευρωπαϊκού και εθνικού-καθώς και στην αποτύπωση του τρόπου που µε τον οποίο
εφαρµόζονται στην πράξη οι ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις από τις εθνικές αρχές και τους
αρµόδιους φορείς. Επιπλέον, αναζητήθηκαν στατιστικά στοιχεία, τα οποία ακριβώς επειδή το
προσφυγικό ζήτηµα και της υποδοχής των αιτούντων άσυλο είναι επίκαιρο και συνεχώς
εξελίσσεται, έγινε προσπάθεια διαρκούς ενηµέρωσης και έτσι αυτά αντλήθηκαν κατά το
χρονικό διάστηµα διεξαγωγής της έρευνας από όλες τις διαθέσιµες πηγές (κρατικές αρχές,
Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία,
Συνήγορος του Πολίτη, κλπ.). Έτσι, η εκπόνηση της εργασίας πραγµατοποιήθηκε µέσω της
αναζήτησης και συγκέντρωσης των σχετικών εγχώριων και ξενόγλωσσων βιβλίων, άρθρων,
εκθέσεων και αυτοψιών.

1.4. ∆ιάρθρωση των κεφαλαίων

Η παρούσα µελέτη δοµείται από την εισαγωγή, από τρία κεφάλαια στα οποία
αποτυπώνεται το ζήτηµα που εξετάζεται και τα συµπεράσµατα-προτάσεις. Συγκεκριµένα, η
δοµή του κειµένου παρουσιάζει την παρακάτω διάρθρωση κεφαλαίων:

Το πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζει εισαγωγικά την εργασία και παρουσιάζει τον σκοπό
και τους στόχους της έρευνας, αναπτύσσει συνοπτικά τον θεωρητικό προβληµατισµό που
οδήγησε στην διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων, καταγράφει τα κριτήρια που ώθησαν
την φοιτήτρια να επιλέξει το συγκεκριµένο θέµα, αλλά και αναφέρεται στην ερευνητική
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µεθοδολογία, ενώ εκτίθενται και κάποιες βασικές εννοιολογικές διασαφηνίσεις όρων,
κλείνοντας µε τις ενότητες πάνω στις οποίες έχει στηριχτεί η δοµή της µελέτης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο νοµοθετικό πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο
για την προστασία των προσφύγων, ενώ παρουσιάζεται και η εξέλιξη µε µια σύντοµη
ιστορική αναδροµή των πολιτικών ασύλου και µετανάστευσης της ΕΕ.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται µια θεσµική καταγραφή της ελληνικής πολιτεία στην
πορεία διαµόρφωσης της πολιτικής για άσυλο, καθώς παρουσιάζεται η διαµόρφωση της
νοµικής προστασίας που παρέχεται στους πρόσφυγες από την ελληνική πολιτεία. Παράλληλα
επιχειρείται µια παρουσίαση της ελληνικής πραγµατικότητας όσον αφορά την διαχείριση του
προσφυγικού ζητήµατος και καταγράφονται οι φορείς που εµπλέκονται στον σχεδιασµό και
στην εφαρµογή των δράσεων αποτυπώνονται οι υφιστάµενες δοµές υποδοχής και ένταξης
που έχουν αναπτυχθεί στην επικράτεια µέσα από την υιοθέτηση συγκεκριµένων πολιτικών
ενώ παράλληλα επιχειρείται ο εντοπισµός των δοµικών ανεπαρκειών στην αντιµετώπιση του
προσφυγικού στην χώρα µας.
Tο τέταρτο κεφάλαιο σκιαγραφεί το ρόλο της ΕΕ στην αντιµετώπιση του
προσφυγικού προβλήµατος που αντιµετωπίζει η Ελλάδα και ειδικότερα αξιολογεί την ενός
έτους εφαρµογή της Συµφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για τον έλεγχο των προσφυγικών ροών.
Τέλος, η µελέτη ολοκληρώνεται στο πέµπτο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων όπου
συγκεντρώνονται οι συµπερασµατικές επισηµάνσεις δεδοµένων των στοιχείων που έχουν
προηγουµένως παρουσιαστεί, και εξετάζονται τα ευρήµατα σε σχέση µε τις ερευνητικές
υποθέσεις που είχαν αρχικά υποβληθεί, ενώ παράλληλα επιχειρείται η διατύπωση προτάσεων
πολιτικής για την αντιµετώπιση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
2.1. ∆ιεθνής Προστασία Προσφύγων

2.1.1. Από την εποχή της Κοινωνίας των Εθνών στην ίδρυση της Ύπατης
Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
Από το 1920, η Κοινωνία των Εθνών, ως πρόδροµος του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών (ΟΗΕ), ανέλαβε πλήθος πρωτοβουλιών σχετικά µε την παροχή βοήθειας των
προσφύγων της Ευρώπης. Έτσι, το ζήτηµα αρωγής στους πρόσφυγες στην Ευρώπη
απασχόλησε από τις αρχές του 20ου αιώνα τη διεθνή κοινότητα, η οποία αναγνώρισε ότι
χρειάζεται συντονισµένη παγκόσµια δράση για τους πρόσφυγες. Συγκεκριµένα, τον
Αύγουστο του 1921, µετά από κάλεσµα της ∆ιεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στην
Κοινωνία των Εθνών για υποστήριξη στα προβλήµατα των 1.000.000 ρώσων προσφύγων
στην Ευρώπη που χαν ξεριζωθεί από τον τόπο τους, λόγω της ρωσικής επανάστασης,
ιδρύθηκε το Γραφείο του Ύπατου Αρµοστή για τους Ρώσους Πρόσφυγες στην Ευρώπη µε
επικεφαλή στο έργο του Ύπατου Αρµοστή τον Fridtjof Nansen. Ο Nansen ασχολήθηκε µε τον
καθορισµό του νοµικού καθεστώτος των ρώσων προσφύγων, καθώς και µε τον
επαναπατρισµό τους, ενώ βοήθησε και µε την δυνατότητά τους να εξασφαλίσουν
απασχόληση στις χώρες που φιλοξενούνταν. Το 1922, κλήθηκε να αντιµετωπίσει την
προκαλούµενη από τον ελληνοτουρκικό πόλεµο προσφυγική κρίση.
Μετά το θάνατό του, το 1930 ιδρύθηκε από την Κοινωνία των Εθνών το ∆ιεθνές
Γραφείο Νάνσεν για να στηρίξει τους πρόσφυγες, ενώ το 1933 διορίστηκε ως Ύπατος
Αρµοστής για τους Γερµανούς Πρόσφυγες ο James Mc Donald. Το Γραφείο του Ύπατου
Αρµοδίου για τους Πρόσφυγες που διέφυγαν από τη ναζιστική Γερµανία καταργήθηκε το
1938, ενώ αντικαταστάθηκε από Γραφείο του Ύπατου Αρµοστή για τους Πρόσφυγες, ο ρόλος
του οποίου έληξε το 1946. Ωστόσο, «οι πρωτοπόροι της προστασίας των προσφύγων ήσαν ο
Νορβηγός Nansen και ο Αµερικανός Mc Donald. Σηµατοδότησαν µε το έργο τους την
ανακούφιση 5.000.000 Ρώσων, Ελλήνων, Τούρκων, Αρµένιων, Εβραίων και Ισπανών που
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ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους από το 1919 έως το 1939 λόγω των βίαιων πολέµων και
των πολιτικών αναταραχών που ξέσπασαν στην Ευρώπη»29.
Την ίδια χρονιά το 1938, συγκλήθηκε ∆ιακυβερνητική Επιτροπή, την οποία
αντικατέστησε το 1947 ο ∆ιεθνής Οργανισµός Προσφύγων. Μετά την διάλυση της Κοινωνίας
των Εθνών, ιδρύεται το 1943 πριν το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και πριν την ίδρυση
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) ο Οργανισµός Αρωγής & Αποκατάστασης των
Ηνωµένων Εθνών (UNRRA) προκειµένου να ανακουφίσει τους εκτοπισµένους λόγω
πολέµου, διευθετώντας µετά το τέλος του πολέµου τον επαναπατρισµό των προσφύγων στα
πάτρια εδάφη. Όµως η Οργάνωση σταµάτησε την λειτουργία της το 1947, δυο χρόνια µετά
την ίδρυση του ΟΗΕ το 1945, µε σκοπό (µεταξύ άλλων) τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης
και ασφάλειας µέσω της διεθνούς συνεργασίας για την επίλυση οικονοµικών, κοινωνικών,
πολιτιστικών,

ανθρωπιστικών προβληµάτων και της προαγωγής των ανθρωπίνων

δικαιωµάτων.
Το ∆εκέµβρη του 1949 µε την 319 (ΙV) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,
ιδρύθηκε η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (της οποίας η έναρξη
λειτουργίας προβλεπόταν η 1η Ιανουαρίου του 1951) ενώ το 1950 µε την 428(ν) απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία είχε προσαρτηστεί το καταστατικό της,
υιοθετείται ο πυρήνας της εντολής της UNHCR που αποτυπώνεται σε αυτό. Εντολή κι
αρµοδιότητά της είναι η παροχή διεθνούς προστασίας στους πρόσφυγες και η αναζήτηση
διαρκών λύσεων στο πρόβληµά τους όχι σε πολιτική, αλλά σε ανθρωπιστική βάση.
Ως διεθνής προστασία30 µπορεί να οριστεί το σύνολο των ενεργειών που στοχεύουν
στην εξασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης και της απόλαυσης των δικαιωµάτων των
υπαγοµένων στην εντολή της UNHCR γυναικών, αντρών, κοριτσιών και αγοριών σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στα σχετικά νοµικά κείµενα (συµπεριλαµβανοµένων του διεθνούς ανθρωπιστικού
δικαίου, του διεθνούς δικαίου των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του διεθνούς προσφυγικού
δικαίου). Η αρµοδιότητα της διεθνούς προστασίας των προσφύγων αρχίζει µε την διασφάλιση
της εισόδου τους στη χώρα ασύλου, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητάς τους να
αιτούνται άσυλο, αλλά και του δικαιώµατός τους να µην εξαναγκάζονται να επιστρέφουν σε
χώρα όπου κινδυνεύει η ζωή τους ή η ελευθερία τους.
Ο Οργανισµός µεριµνά, ακόµη, για τα παρακάτω:
την προαγωγή της ψήφισης και της υλοποίησης διεθνών συµφωνιών για τους
πρόσφυγες.

29
30

∆ιεθνής Προστασία
Εισαγωγή στην ∆ιεθνή προστασία, 2005
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Την εξασφάλιση προστασίας και την διανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας και σε άλλες
οµάδες ανθρώπων (αιτούντων άσυλο, ανιθαγενών, επαναπατριζόµενων προσφύγων,
εσωτερικά εκτοπισµένων).
Την προώθηση µόνιµων και βιώσιµων λύσεων για τους πρόσφυγες, όπως της ένταξής
τους στην χώρα υποδοχής ή της µετεγκατάστασής τους σε Τρίτη χώρα.
Την διευκόλυνση, όπου αυτό είναι εφικτό, του εθελοντικού επαναπατρισµού τους
στην πατρίδα τους.
Την εξασφάλιση της προστασίας των δικαιωµάτων των παιδιών και άλλων
κατηγοριών που έχουν ειδικές ανάγκες και χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας από τα
υπόλοιπα µέλη των προσφύγων (π.χ. µονογονεϊκές οικογένειες µε γυναίκα αρχηγό,
ασυνόδευτοι ανήλικοι, παιδιά χωρισµένα από τους γονείς).
Το συντονισµό, σε συνεργασία µε τις εθνικές αρχές και άλλων διεθνών οργανισµών
της διεθνούς δράσης για την διασφάλιση της ασφάλειας και την δηµιουργία
κατάλληλων συνθηκών µεταχείρισης στην χώρα ασύλου.

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφεται παγκοσµίως, ο αριθµός των ατόµων που υπάγονται
στην εντολή της Ύπατης Αρµοστείας, ανάλογα µε την περιοχή από όπου αυτοί προέρχονται
και από την κατηγορία στην οποία ανήκουν:
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ΠΙΝΑΚΑΣ I: ΑΤΟΜΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Περιοχή

Πρόσφυγες

Αιτούντες
Άσυλο

Επαναπατριζόµενοι

Κεντρική
Αφρική &
Περιοχή
των
Μεγάλων
Λιµνών
Ανατολική
Αφρική &
Κέρας της
Αφρικής
∆υτική
Αφρική
Νότια
Αφρική
Βόρεια
Αφρική
Μέση
Ανατολή
Νότιο∆υτική
Ασία
Κεντρική
Ασία
ΝότιοΑνατολική
Ασία
Νότια Ασία
Ανατ. Ασία
&
Ειρηνικός
Ανατολική
Ευρώπη
Νότιοανατολική
Ευρώπη
Βόρεια,
∆υτική,
Κεντρική &
Νότια
Ευρώπη
Βόρεια
Αµερική &
Καραϊβική
Λατινική
Αµερική

1,189,241

18,468

2,739,375

ΣΥΝΟΛΟ

Εκτοπισµένοι
που
επέστρεψαν
1,014,893

Ανιθαγενείς

∆ιάφοροι

Σύνολο

35,237

Εσωτερικά
εκτοπισµέν
οι
1,889,161

1,302

187,577

4,335,879

106,959

74,467

6,193,660

157,663

20,000

234,381

9,526,505

294,953

7,885

16,375

2,680,061

53,950

700,116

71,536

3,824,876

189,842

1,159,702

4,698

-

-

300,000

28,414

1,682,656

397,954

74,395

4

434,869

-

22

2

907,246

2,341,600

67,976

6,122

13,498,781

1,747

374,215

8,838

16,299,279

2,798,153

6,566

61,394

2,320,414

800,291

-

150,317

6,137,135

3,164

543

-

-

-

130,324

53

134,084

440,687

76,515

3

514,263

280,113

1,432,213

80,710

2,824,504

234,832
353,419

7,105
43,884

852
1

44,934
-

8,112
-

801

384
1

296,219
398,106

2,883,962

222,406

5

2,486,636

-

152,993

-

5,746,002

45,228

1,059

463

318,326

545

17,002

77,329

459,952

1,462,229

1,075,781

-

-

-

422,156

6,085

2,966,251

409,976

307,455

-

-

-

134,747

148

852,326

336,812

43,242

1,794

7,113,067

-

1,838

24,965

7,521,718

16,121,427

3,219,941

201,415

37,494,172

2,317,314

3,687,729

870,740

63,912,738

Πηγή: UNHCR GLOBAL APPEAL 2017 Update, pages 18-19.

Παρατηρούµε πως σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσίασε η Ύπατη Αρµοστεία, στις
αρχές του 2017, ο αριθµός των ατόµων την προστασία των οποίων εγγυάται η Ύπατη
Αρµοστεία, ανέρχεται στους 63,9 εκατοµµύρια παγκοσµίως. Ο αριθµός αυτός των ατόµων
που υπάγονται στην εντολή της Ύπατης Αρµοστείας έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σύγκριση
µε µια δεκαετία πριν (2007) που ο συνολικός τους αριθµός υπολογιζόταν σε 32,9
εκατοµµύρια παγκοσµίως. Ειδικότερα, έως το 2007 ο συνολικός αριθµός των προσφύγων
ανά τον κόσµο ανερχόταν στα 9,9 εκατοµµύρια, ενώ όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω
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πίνακα, ο αριθµός εκτοξεύτηκε στους 16 εκατοµµύρια παγκοσµίως το 2017. Έτσι βλέπουµε
πως τα νούµερα του παγκόσµιου προσφυγικού πληθυσµού και των ανθρώπων που χρήζουν
προστασίας έχουν αυξηθεί δραµατικά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την διεθνή
προστασία.

2.1.2. Η Σύµβαση της Γενεύης του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το
καθεστώς των προσφύγων

Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το Καθεστώς των Προσφύγων της 28ης Ιουλίου
1951 ή αλλιώς η «Σύµβαση της Γενεύης», η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Απριλίου 1954,
«αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς νοµικού καθεστώτος για την προστασία των
προσφύγων»31. Πρόκειται για ένα οικουµενικής εφαρµογής πρωτοποριακό κείµενο το οποίο
παραµένει διαχρονικά ο καταστατικός χάρτης της προστασίας των προσφύγων και το οποίο
έχει αντίκτυπο στο νοµικό καθεστώς διεθνών και εθνικών οργάνων που εµπλέκονται στο
προσφυγικό ζήτηµα.
Συγκεκριµένα, η Σύµβαση του ΄51 περιλαµβάνει τον ορισµό του πρόσφυγα, καθορίζει
τα κριτήρια για την απόκτηση της ιδιότητας του πρόσφυγα, θέτει τις νοµικές προϋποθέσεις
των χωρών που την έχουν επικυρώσει, περιλαµβάνει το είδος της προστασίας (νοµικής ή
άλλης παροχής) που προβλέπεται για την µεταχείριση των προσφύγων καθώς και καθορίζει
τα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται τόσο στους αιτούντες άσυλο, όσο και στους πρόσφυγες
και τα οποία µπορούν να διεκδικήσουν από τις συµβαλλόµενες χώρες υποδοχής.
Ωστόσο, δυο είναι ιδίως τα σηµεία των διατάξεων της Σύµβασης τα οποία είναι
βασικά: η αρχή της µη επαναπροώθησης και η µη επιβολή ποινικών κυρώσεων για
παράνοµη είσοδο στην χώρα.
Ειδικότερα, αναφορικά µε την πρώτη, η θεµελιώδης αυτή αρχή του προσφυγικού
δικαίου κατοχυρώνεται στο Α33 παρ.1 της Σύµβασης, το οποίο εγγυάται την απαγόρευση της
µε οποιονδήποτε τρόπο απέλαση ή επαναπροώθηση (των προσφύγων και των αιτούντων
άσυλο) στα σύνορα εδαφών όπου η ζωή και η ελευθερία τους απειλούνται για λόγους φυλής,
θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων. Η διεθνής αυτή διάταξη
θέτει έναν βασικό περιορισµό στην κυριαρχική δυνατότητα των κρατών να καθορίσουν το
καθεστώς του πρόσφυγα καθώς επιτάσσει στα συµβληθέντα στη Σύµβαση της Γενεύης κράτη
31
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να µην επαναπροωθούν ή απελαύνουν τους αιτούντες άσυλο σε χώρες ή σε εδάφη όπου
υπάρχει κίνδυνος για την ζωή τους. Την εφαρµογή του θεµελιώδη διεθνή κανόνα της µη
επαναπροώθησης των προσφύγων, που συνιστά πλέον εθιµικό διεθνές δίκαιο, δικαιούται να
επικαλεστεί ο αιτών άσυλο έως την οριστική κρίση του καθεστώτος του και καθένας στο
πρόσωπο του οποίου η χώρα ασύλου έχει αναγνωρίσει την ιδιότητα του πρόσφυγα. Ωστόσο,
για λόγους µόνο δηµόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας προβλέπεται από την παρ. 2 του Α33
της Σύµβασης να επιτρέπεται εξαίρεση της εφαρµογής της αρχής της µη επαναπροώθησης. Οι
εξαιρέσεις πάντως από την εφαρµογή της αρχής αυτής ερµηνεύονται περιοριστικά.
Από την άλλη, η αρχή του Α31 της Σύµβασης συνιστά στα συµβαλλόµενα κράτη να
µην επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις στους πρόσφυγες λόγω παράνοµης εισόδου ή διαµονής
στο έδαφός τους, εφόσον αυτοί προέρχονται από χώρα όπου απειλείται η ζωή τους ή η
ελευθερία τους, µε την επιφύλαξη πάντως ότι θα εµφανιστούν αµέσως στις αρχές και ότι θα
εξηγήσουν επαρκώς τους λόγους για τους οποίους εισήλθαν ή διέµειναν παράνοµα στην χώρα
ασύλου. Η διάταξη αυτή είναι σηµαντική, πρώτον, επειδή η παράνοµη είσοδος στην χώρα
ασύλου συνιστά προσωπικό λόγο απαλλαγής από την ποινή32 και δεύτερον, λόγω της
µεταχείρισης που τους εξασφαλίζεται, η οποία δεν εξισώνεται µε τις συνθήκες κράτησης των
παράνοµων αλλοδαπών, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σηµασία για συγκεκριµένες κατηγορίες
του πληθυσµού των προσφύγων (ασυνόδευτοι ανήλικοι, παιδιά χωρισµένα από τους γονείς
τους, γυναίκες αρχηγοί οικογένειας, θύµατα βασανιστηρίων, θύµατα εµπορίας ανθρώπων),
αφού δεν διατάσσεται η κράτησή τους.
Αναφορικά µε την εµβέλειά της, αρχικά το πεδίο εφαρµογής της αφορούσε µόνο τα
άτοµα που κατέστησαν πρόσφυγες από τα γεγονότα που συνέβησαν πριν την 1η Ιανουαρίου
του 1951, περιορίζοντας έτσι την εφαρµογή της Σύµβασης στην προστασία των Ευρωπαίων
προσφύγων που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους κατά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και είχαν
αποδράσει απ τα γεγονότα του πολέµου, εντός της Ευρώπης. Γρήγορα όµως διαφάνηκε πως
τα κριτήρια για τον καθορισµό από την Σύµβαση του Καθεστώτος του πρόσφυγα ήταν πολύ
περιοριστικά.
Έτσι, η Σύµβαση του ΄51 τροποποιήθηκε το 1967 µε την υιοθέτηση ενός
συµπληρωµατικού πρωτοκόλλου το οποίο διεύρυνε την δυνατότητα εφαρµογής της
Σύµβασης, δίνοντας την δυνατότητα πλέον σε όλους ανά την υφήλιο πρόσφυγες να υπαχθούν
σ αυτήν χωρίς γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισµούς. Στόχος του Πρωτοκόλλου του ΄67
ήταν η επέκταση της Σύµβασης του ΄51 στις νέες προσφυγικές ροές. Πρόκειται για ένα
ανεξάρτητο κείµενο, που σηµαίνει πως έστω κι αν σχετίζεται µε την Σύµβαση του ΄51, η
προσχώρηση σε αυτό δεν περιορίζεται µόνο στα κράτη που χουν κυρώσει την Σύµβαση για
32
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τους πρόσφυγες, αλλά µπορούν να προσχωρούν σε αυτό και µη συµβαλλόµενα στην
Σύµβαση του ΄51 κράτη.
Χαρακτηριστικό είναι πως κάποια κράτη, συµπεριλαµβανοµένης και της Τουρκίας,
έχουν δηλώσει ότι δεν θα εφαρµόσουν τα τροποποιηµένα άρθρα της Σύµβασης και
ειδικότερα ως προς τον γεωγραφικό περιορισµό έχουν διατυπώσει επιφυλάξεις τις οποίες
εξακολουθούν να διατηρούν και για τον λόγο αυτόν δεν έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο
του ΄67.

2.1.3. Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (1948) και
άλλα διεθνή κείµενα
Θεµελιώδες διεθνές κείµενο του ∆ικαίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου33, αποτελεί
η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (1948) σε διάταξη της οποίας
γίνεται αναφορά στους πρόσφυγες και το άσυλο. Συγκεκριµένα, οι παράγραφοι 1 & 2 του
Α14 της ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων των Ανθρώπων, ορίζουν ότι:
1. Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και του παρέχεται άσυλο σε
άλλες χώρες.
2. Το δικαίωµα αυτό δεν µπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης για πραγµατικό
αδίκηµα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές
του ΟΗΕ.
Ωστόσο, µπορεί µεν το δικαίωµα στο άσυλο, όπως εκφράζεται ανωτέρω, να είναι
θεµελιώδες δικαίωµα και ελευθερία του ανθρώπου, «χωρίς καµία απολύτως διάκριση,
ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώµα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή
οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση
ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση»34, όµως δεν αποτελεί νοµική δέσµευση για τα κράτη
υποδοχής. Ακόµη κι αν κάποιες από τις διατάξεις της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου κατέστησαν δεσµευτικές νοµικά αφού ενσωµατώθηκαν σε
συνθήκες, η ∆ιακήρυξη παραµένει ένα κείµενο πολιτικής βούλησης το οποίο δεν επιβάλλει
στα κράτη υποδοχής την υποχρέωση άµεσης εφαρµογής για παροχή ασύλου.
Ακολούθως, το 1966 τα κράτη δεσµεύτηκαν νοµικά να κωδικοποιήσουν σε δυο
διεθνή Σύµφωνα την υποχρέωση για προαγωγή και προστασία των δικαιωµάτων και των
θεµελιωδών ελευθεριών των ανθρώπων υιοθετώντας στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης
33

το οποίο υιοθετήθηκε µε το 217 Α (111) Ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 10 ∆εκεµβρίου του
1948.
34
(Άρθρο 2 Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου)
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του ΟΗΕ αρχικά το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (το οποίο
κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2462/1997/ΦΕΚ 25/Α΄) και µεταγενέστερα το ∆ιεθνές
Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά ∆ικαιώµατα (που κυρώθηκε µε το
Ν. 1532/1985 στην Ελλάδα). Η ∆ιεθνής Χάρτα των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου απαρτίζεται
από την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και από τα παραπάνω
διεθνή κείµενα (µαζί µε τα πρωτόκολλά τους) των οποίων η ισχύς ξεκινά το 1976. Έτσι
βλέπουµε πως µε την υπογραφή των δυο αυτών δεσµευτικών συµβάσεων, µεγάλο κοµµάτι
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων βρίσκει εφαρµογή τόσο στην ενίσχυση της διεθνούς
προστασίας των προσφύγων, όσο και στην βελτίωση των µέτρων υποδοχής των αιτούντων
άσυλο. Άλλωστε, καθώς το διεθνές προσφυγικό δίκαιο σχετίζεται άµεσα µε το δίκαιο των
δικαιωµάτων του ανθρώπου, αφού το τελευταίο εφαρµόζεται σε κάθε άνθρωπο
(περικλείοντας τον πρόσφυγα), «αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για την αξιολόγηση της
ποιότητας της µεταχείρισης που οι χώρες ασύλου επιφυλάσσουν στους πρόσφυγες και στους
αιτούντες άσυλο που βρίσκονται στην επικράτειά τους» (∆ιεθνής Προστασία). Ακόµη, βάσει
αυτών των διατάξεων του διεθνούς δικαίου των δικαιωµάτων του ανθρώπου, οι πρόσφυγες
και οι αιτούντες άσυλο επικαλούνται τα δικαιώµατά τους στις χώρες ασύλου.
Ανάµεσα σε άλλα βασικά νοµικά δεσµευτικά διεθνή κείµενα προστασίας των
δικαιωµάτων του ανθρώπου, συγκαταλέγονται και τα ακόλουθα:

Η ∆ιεθνής Σύµβαση για την Κατάργηση κάθε µορφής Φυλετικών ∆ιακρίσεων (1965) –
Κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.∆. 494 της 24 Μαρτίου/3 Απριλίου 1970.
Η Σύµβαση του ΟΗΕ για την Εξάλειψη κάθε µορφής ∆ιακρίσεων σε βάρος των Γυναικών
(1979) – Κυρώθηκε µε το Ν. 1342/1983 (ΦΕΚ Α΄39).
Η Σύµβαση του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή
ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της 10ης ∆εκεµβρίου 1984– Κυρώθηκε από την χώρα µας
µε τον Ν.1782/1988.
Η Σύµβαση του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού της 20ης Νοεµβρίου 1989 – Κυρώθηκε
στην Ελλάδα τον Ν. 2101/1992.

Ωστόσο, αν και τα ανωτέρω διεθνή κείµενα έχουν υπογραφεί και επικυρωθεί από όλα
τα κράτη-µέλη της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένου της χώρας µας, δεν εµφάνισαν στην εφαρµογή
των διατάξεών τους την αναµενόµενη στην πράξη ανταπόκρισή τους. «Την δυσκολία αυτή
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εφαρµογής (enforcement) των διεθνών διατάξεων ήλθε να αναπληρώσει-…- η «εµπλοκή» του
ευρωπαϊκού δικαίου, ιδίως µέσω των αρχών που το συνοδεύουν,….»35.

2.2. Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για µια Κοινή Πολιτική Ασύλου

2.2.1. Το νοµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής στον
τοµέα του ασύλου
Η Συνθήκη της Ρώµης από το 1957, µπορεί να µην περιλάµβανε διατάξεις για τη
µετανάστευση, όµως περιείχε διάφορες κοινοτικές πράξεις που εδραίωναν το δικαίωµα της
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων σε επίπεδο εργασιακό µέσω του σκεπτικού της
δηµιουργίας µιας ενιαίας οικονοµικής αγοράς. Ωστόσο, τα θέµατα για τους τοµείς της
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων παρέµεναν για πολλές δεκαετίες στην
αποκλειστική αρµοδιότητα των κυβερνήσεων των κρατών-µελών ενώ η κοινή προσέγγιση για
ρυθµίσεις σχετικά µε άσυλο και µετανάστευση περιορίζονταν σε άτυπες διαβουλεύσεις µηθεσµικών φορέων διακυβερνητικής συνεργασίας.
Με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ) (Ν. 1681/1987/ΦΕΚ Α΄ 10), που υπεγράφη
στις 17 & 28 Φεβρουαρίου του 1986 στο Λουξεµβούργο και στη Χάγη αντίστοιχα, τίθεται ο
προβληµατισµός για την δηµιουργία ενός ενιαίου χώρου στην ΕΕ όπου θα κυκλοφορούν τα
πρόσωπα ελεύθερα (πολίτες ή µη). Η ΕΕΠ διατύπωσε την εγκαθίδρυση της κοινής αγοράς,
ενός Ενιαίου Κοινοτικού Χώρου, µε την σταδιακή κατάργηση των συνόρων µεταξύ των
κρατών-µελών για να «εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων,
υπηρεσιών και κεφαλαίων» (Α7Α ή 8 ΕΕΠ). Αυτός ο Ενιαίος όµως Ευρωπαϊκός Χώρος χωρίς
εσωτερικά σύνορα µεταξύ των κρατών-µελών της ΕΟΚ, «σήµανε την ανάγκη θέσπισης
µέτρων ενίσχυσης των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και χάραξης µιας κοινής
ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο και τη µετανάστευση»36 σε ζητήµατα δηλαδή εκτός
κοινοτικού ρυθµιστικού πεδίου που άπτονται µάλιστα του λεγόµενου «σκληρού πυρήνα»
(domaine reserve) του κράτους37. Με άλλα λόγια, η ΕΕΠ αποτέλεσε ορόσηµο για την
διαµόρφωση µιας κοινής πολιτικής µετανάστευσης και ασύλου της ΕΕ, αφού άλλωστε «η
πλήρης απελευθέρωση συνδέεται άµεσα και µε ζητήµατα ελέγχων των εξωτερικών συνόρων
και της µεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών»38.

35

Συνοδινός, 2012, σελ.19.
Μιγγείρου, 2009.
37
∆αγτόγλου, 1996.
38
Παπακωνσταντής, 2016.
36
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Έτσι στο πλαίσιο αυτό µετά την υπογραφή της ΕΕΠ, τα κράτη-µέλη συστήνουν, από
το 1986 και µετά, οµάδες εργασίας σε διακυβερνητικό επίπεδο, όπως την ad hoc οµάδα
«Μετανάστευσης», η οποία δηµιουργήθηκε για να καταρτιστεί ένα σχέδιο προαγωγής της
εσωτερικής αγοράς, στο οποίο καταγράφονται κοινές θέσεις και µέτρα σχετικά, µεταξύ
άλλων, και µε το άσυλο και τους πρόσφυγες (6 υποοµάδες). Ακολούθως, το 1988 συστήνεται
µε εντολή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Ρόδου, µια διακυβερνητική οµάδα (γνωστή και
ως «Οµάδα της Ρόδου») µε αποστολή τον συντονισµό της συνεργασίας για την ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων καταγράφοντας µέτρα που θα διευκολύνουν την επίτευξη
υλοποίησης ενός ενιαίου χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, προτείνοντας την υιοθέτηση του
«Εγγράφου της Πάλµα» στο ΕΣ της Μαδρίτης το 1989, ένα κείµενο δηλαδή «το οποίο
υποστηρίζει την εντατικοποίηση της συνεργασίας στους τοµείς της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων»39 παρουσιάζοντας «το χρονοδιάγραµµα...µιας σειράς µέτρων που
φιλοδοξούν να καλύψουν όλο το φάσµα των σχετικών µε την ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων ζητηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων βέβαια και των ζητηµάτων ασύλου»40. Οι
διακυβερνητικές αυτές οµάδες, στις οποίες συµµετείχαν οι αρµόδιοι ανά χαρτοφυλάκιο
υπουργοί προετοίµασαν το έδαφος για την κατάρτιση του σχεδίου της Σύµβασης του
∆ουβλίνου, η οποία περιείχε ειδικές ρυθµίσεις για το άσυλο.
Στις 14 Ιουνίου 1985, πέντε µόνο χώρες (Γερµανία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο
και Κάτω Χώρες) υπέγραψαν τη διεθνή Συµφωνία Σένγκεν (Schengen) στην οµώνυµη πόλη
του Λουξεµβούργου, η οποία αποτελούσε µια διακυβερνητικής µορφής πρωτοβουλία σε
εξωκοινοτικό πλαίσιο που καθιέρωνε την σταδιακή κατάργηση των συστηµατικών ελέγχων
στα µεταξύ των πρώτων αυτών χωρών κοινά σύνορα και την ελεύθερη διέλευση όλων των
πολιτών στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο και προέβλεπε την εντατικοποίηση στους ελέγχους των
εξωτερικών συνόρων ανάµεσα στις συνεργαζόµενες πέντε χώρες. Στις 19 Ιουνίου 1990 µε
την υπογραφή της Σύµβασης Εφαρµογής της Συµφωνίας Σένγκεν, στην ίδια πόλη, το κείµενο
της οποίας εισήγαγε τη λειτουργία της SIS (Schengen Information System) διευρύνθηκε το
περιεχόµενο της Συµφωνίας, ενώ καθορίστηκαν και οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή τους.
Η Σύµβαση τέθηκε σε ισχύ πέντε χρόνια αργότερα στις 26 Μαρτίου 1995, ενώ
ενσωµατώθηκε στο δίκαιο της ΕΕ µε την εφαρµογή της Συνθήκης το Άµστερνταµ το 1999,
όπου προσαρτήθηκε σε αυτήν ως Πρωτόκολλο µε αριθµό 2 «για την ενσωµάτωση του
κεκτηµένου Schengen στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

39
40
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Το κεκτηµένο Σένγκεν, που αποτελεί την πρώτη µορφή παραδείγµατος στενότερης ή
ενισχυµένης συνεργασίας κάποιων κρατών-µελών (πριν καν αυτό αποκτήσει νοµική βάση
στις Συνθήκες) περιλαµβάνει την υιοθέτηση κανόνων, που αφορούν τα ακόλουθα:
Άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.41
Κοινές διαδικασίες για τον έλεγχο της διέλευσης προσώπων στα εξωτερικά σύνορα των
κρατών-µελών της ΕΕ.
Ενισχυµένη αστυνοµική και δικαστική συνεργασία.
Θεσπισµένη λειτουργία συστήµατος πληροφοριών (SIS).
Στο πλαίσιο του κεκτηµένου Σένγκεν και προκειµένου να αντισταθµιστεί έµµεσα η
απώλεια ασφάλειας που προκύπτει από την κατάργηση των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων
και να συνδυαστεί η ελευθερία µε την ασφάλεια, η ελεύθερη κυκλοφορία συνοδεύεται από τα
αποκαλούµενα «αντισταθµιστικά µέσα»42 (ή «συνοδευτικά µέσα»). Αυτά κυρίως αφορούν τη
λήψη µέτρων διαφύλαξης της εσωτερικής ασφάλειας µέσω βελτιωµένου συντονισµού των
αστυνοµικών,

δικαστικών

και

τελωνειακών

αρχών

και

κυρίως

προκειµένου

να

αντιµετωπιστεί το οργανωµένο έγκληµα και η τροµοκρατία. Για τον λόγο αυτόν, στο πλαίσιο
αυτό, δηµιουργήθηκε ένα σύστηµα πληροφόρησης ανταλλαγής δεδοµένων αναφορικά µε τη
δυνατότητα απόκτησης πληροφοριών (από τις αρχές των κρατών-µελών) σχετικά µε την
ταυτότητα συγκεκριµένων προσώπων ή την περιγραφή αντικειµένων και οχηµάτων που
αναζητούνται.
Όπως σχολιάζει ο Ροντιέ43, «το αντιστάθµισµα είναι η θωράκιση των εξωτερικών
συνόρων αυτού του χώρου που υφίσταται τη µεταναστευτική πίεση, δηλαδή των χωρών που
αποτελούν το όριο, στο νότο και την ανατολή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης44: έτσι προκύπτει η
κατασκευή αυτού που έχει ονοµαστεί το «φρούριο Ευρώπη»: θωρακισµένο από έξω, µε
ελεύθερη την κίνηση µέσα». Έτσι, όπως διαφαίνεται, η Συµφωνία και η Σύµβαση Εφαρµογής
Σένγκεν, συνθέτουν ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διατάξεων το οποίο βασίζεται στην αρχή
της αµοιβαίας εµπιστοσύνης των ελέγχων που διεξάγουν οι αρχές των κρατών-µελών στα
εξωτερικά τους σύνορα45. Κατά την ενσωµάτωση της Σύµβασης Σένγκεν στην θεσµική δοµή
της ΕΕ, την 1η Μαΐου 1999, περιλαµβάνονταν στην διακυβερνητική τότε συνεργασία 13
κράτη, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που υπέγραψε την Συµφωνία στις 6 Νοεµβρίου
41

Αξίζει να επισηµανθεί πως η ελεύθερη διέλευση των εσωτερικών συνόρων επιτρέπει την ελεύθερη
κυκλοφορία ανάµεσα στις διάφορες χώρες που την αποτελούν σε όλους τους πολίτες των κρατών-µελών και
στους εξουσιοδοτηµένους υπηκόους τρίτων χωρών (µε άδεια παραµονής ή θεώρηση εισόδου), ακόµη κι αν οι
χώρες από τις οποίες προέρχονται δεν είναι µέλη της Σύµβασης και κάνουν ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα.
42
Weidenfeld W. / Wessels W. p. 62, 1997.
43
2016, σελ.66.
44
Μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
45
(Παπαγιάννης, σελ. 39 στον Παπακωνσταντή) ή, µε άλλα λόγια, «ο χώρος Σένγκεν στηρίζεται στην αµοιβαία
εµπιστοσύνη µεταξύ των µελών του ως προς τις ικανότητές τους να εφαρµόζουν πλήρως τα συνοδευτικά µέτρα
που καθιστούν δυνατή την άρση των ελέγχων στα σύνορα» (Παπακωνσταντής, σελ. 254).

- 29 -

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

1992 (ή 93) και την κύρωσε το 199746. Σταδιακά, όµως, ο «χώρος Σένγκεν» επεκτάθηκε στα
περισσότερα κράτη-µέλη της ΕΕ, φτάνοντας να συγκεντρώνει σήµερα 22 από τα 28 κράτηµέλη της ΕΕ (µε εξαίρεση το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία), καθώς και τέσσερις
ακόµη ευρωπαϊκές χώρες µη µέλη (Ισλανδία, Νορβηγία, Λίχνενσταϊν, Ελβετία). Τα
πρωτόκολλα 19-22 που προσαρτήθηκαν στην Συνθήκη της Λισαβόνας ρυθµίζουν τις σχέσεις
των κρατών αυτών µε την Ένωση και µε τα άλλα τρίτα κράτη που θέλουν να συνδεθούν µε
τον ενιαίο χώρο. Επίσης, στο άρθρο 77 της ΣΛΕΕ αποτυπώνεται η εφαρµογή του
περιεχοµένου της Σύµβασης Σένγκεν περί απουσίας ελέγχου προσώπων, ανεξαρτήτου
ιθαγένειας, κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων(παρ. 2, εδ. ε΄) και αντικατάστασής
τους µε ελέγχους στους οποίους υποβάλλονται τα πρόσωπα που διέρχονται τα εξωτερικά
σύνορα (παρ. 2, εδ. β΄).
Ωστόσο, εύλογος είναι ο προβληµατισµός που εκφράζεται σε ενηµερωτικό δελτίο του
ΕΚ ως προς τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει σήµερα ο χώρος Σένγκεν. Συγκεκριµένα,
αναφέρεται πως ενώ ο χώρος Σένγκεν αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα από τα σηµαντικότερα
επιτεύγµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τεθεί πρόσφατα υπό µεγάλη πίεση λόγω της άνευ
προηγουµένου µαζικής εισροής προσφύγων και µεταναστών στην ΕΕ. Από τον Σεπτέµβριο
2015, ο µεγάλος αριθµός των νεοαφικνούµενων οδήγησε πολλά κράτη µέλη να επαναφέρουν
προσωρινά τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν. Ενώ όλοι οι προσωρινοί
έλεγχοι στα σύνορα είναι σύµφωνοι µε τους κανόνες του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, αυτό
σηµατοδοτεί την πρώτη φορά στην ιστορία του Σένγκεν, που προσωρινοί συνοριακοί έλεγχοι
συστάθηκαν σε τέτοια κλίµακα. Οι τροµοκρατικές επιθέσεις αποτελούν µια επιπλέον πρόκληση
και καταδεικνύουν τη δυσκολία εντοπισµού τροµοκρατών που εισέρχονται και ταξιδεύουν στον
χώρο Σένγκεν. Οι συνεχιζόµενες απειλές καταδεικνύουν την άρρηκτη σχέση µεταξύ αυστηρής
διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός των συνόρων
αυτών και οδήγησαν σε µια σειρά νέων µέτρων τόσο για την ενίσχυση των ελέγχων ασφάλειας
στα πρόσωπα που εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν όσο και για τη βελτίωση της διαχείρισης των
εξωτερικών συνόρων47.
Το 1993 η Συνθήκη του Μάαστριχτ ή Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣτΜ)
εισήγαγε 3 πυλώνες που θα στήριζαν το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα και τοποθέτησε τα θέµατα
του ασύλου, της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και της µετανάστευσης
στον 3ο πυλώνα, δηµιουργώντας ένα καινούριο θεσµικό διακυβερνητικό πλαίσιο συνεργασίας
και ένα νέο νοµικό τοπίο για τον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Με
την θεσµοθέτηση του 3ου πυλώνα η Συνθήκη του Μάαστριχτ περιέλαβε τις πολιτικές για το
46
47

Η εν λόγω Συµφωνία επικυρώθηκε στην χώρα µας µε τον Ν. 2514/1997.
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.3.html
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άσυλο και την µετανάστευση µεταξύ των θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος για τα κράτη-µέλη.
Η απόφαση αυτή ενσωµάτωσης της διακυβερνητικής συνεργασίας στα µεταναστευτικά
ζητήµατα εντός του ενωσιακού πλαισίου, αποτελεί καινοτοµία και τα αναδεικνύει σε µείζονα
θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, έστω κι αν µε την ΣτΜ οι πολιτικές για το άσυλο και την
µετανάστευση παρέµειναν στον σκληρό πυρήνα άσκησης εθνικής κυριαρχίας των κρατώνµελών και εκτός κοινοτικής τάξης.
Συγκεκριµένα, η ΣΕΕ εντάσσει τα θέµατα που αφορούν την µετανάστευση στον τίτλο
VI: «∆ιατάξεις σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων». Τα κράτη-µέλη συµφωνούν ότι θα συνεργάζονται για την επίτευξη
της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων έχοντας κοινούς τοµείς ενδιαφέροντος στα
ακόλουθα συγκεκριµένα θέµατα πάνω στα οποία θα αλληλοενηµερώνονται και θα
συνεννοούνται:

Την διέλευση των προσώπων και τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων των κρατών-µελών
Το άσυλο
Την µετανάστευση και την προστασία των υπηκόων τρίτων χωρών
Την δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις
Την τελωνειακή και αστυνοµική συνεργασία
Την καταπολέµηση των ναρκωτικών και της τοξικοµανίας
Την καταπολέµηση της απάτης σε διεθνές επίπεδο

Αξιοσηµείωτη είναι, ακόµη, και η προσάρτηση στο κείµενο της ΣΕΕ, ∆ήλωσης
«Σχετικά µε το Άσυλο» όπου συµφωνείται πως στα πλαίσια συνεργασίας στους τοµείς της
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, το Συµβούλιο θα θεσπίσει κοινή δράση για την
εναρµόνιση των ζητηµάτων που άπτονται της πολιτικής ασύλου.
Ωστόσο, ένα πρόβληµα που παρατηρείται µε την Συνθήκη του Μάαστριχτ είναι ο
υποβαθµισµένος ρόλος των υπόλοιπων κοινοτικών οργάνων, αφού οι αποφάσεις αναφορικά
µε τις πολιτικές ασύλου και µετανάστευσης λαµβάνονται µε οµοφωνία από το Συµβούλιο,
γεγονός που το καθιστά σε κυρίαρχο όργανο και επιβεβαιώνει την διακυβερνητική
συνεργασία. Στα πλαίσια του ρόλου του, το Συµβούλιο συντονίζει την ενηµέρωση και την
ανταλλαγή πληροφοριών που έχουν την δυνατότητα τα κράτη να κάνουν σχετικά µε τις
πολιτικές ασύλου και µετανάστευσης, θεσπίζοντας µέτρα εφαρµογής κοινών δράσεων,
καθορίζοντας κοινές θέσεις και καταρτίζοντας συµβάσεις, που απορρέουν από την λήψη
δεσµευτικών αποφάσεων, κατά την διαµόρφωση πολιτικής. Όµως, η διαδικασία αυτή
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αποδεικνύεται µη ευέλικτη και δηµιουργείται ένας δυσκίνητος µηχανισµός για τον τρόπο
λήψης αποφάσεων επί των θεµάτων του ασύλου και της µετανάστευσης.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίζεται στην άσκηση του δικαιώµατος
νοµοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς και στην ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
αναλαµβάνοντας

κυρίως

προπαρασκευαστικό

και

γνωµοδοτικό

έργο

(Σπαθανά).

Αξιοσηµείωτη είναι ωστόσο η «Ανακοίνωση προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για µια Μεταναστευτική Πολιτική και Πολιτική Ασύλου» που εξέδωσε η
Επιτροπή στις 23 Φεβρουαρίου 1994, στο κείµενο της οποίας παρεµβαίνει η Επιτροπή
προκειµένου να προτρέψει τα κράτη να σχεδιάσουν πολιτικές µετανάστευσης και ασύλου σε
µακροπρόθεσµη βάση, µέσα από τον διάλογο σε ενωσιακό επίπεδο, προτείνοντας λύσεις.
Αντίστοιχα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν και έχει περιορισµένο ρόλο στα ζητήµατα
ου

του 3 πυλώνα, καθώς περιορίζεται µόνο στην διατύπωση θέσεων στην προεδρία, όταν του
ζητηθεί, υπήρξαν φορές που µέσω κάποιων Ψηφισµάτων του, που αφορούσαν την πολιτική
για το άσυλο, πήρε θέση προτείνοντας την θεσµοθέτηση µιας κοινής πολιτικής ασύλου της
ΕΕ µε την υποχρέωση σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (ΕΣ∆Α) αλλά και ανάγκης
παροχής διεθνούς προστασίας µε την τήρηση της Σύµβασης της Γενεύης του 1951.
Χαρακτηριστικά, τα ψηφίσµατα του ΕΚ που αναφέρονται µε τον τρόπο αυτό στο άσυλο,
είναι:
Ταυτόχρονα, διακρίνεται η ύπαρξη δηµοκρατικού ελλείµµατος αφού στην όλη
διαδικασία η συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα θέµατα αυτά είναι
περιορισµένη, καθώς δεν το συµβουλεύονται, καθιστώντας δυσχερή την άσκηση ελέγχου στις
αποφάσεις των κρατών-µελών. Επιπλέον, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(∆ΕΚ) ήταν αναρµόδιο για τα ζητήµατα που υπάγονταν στους τοµείς της δικαιοσύνης και
των εσωτερικών υποθέσεων, αφού αποκλείστηκε στην πράξη από τον έλεγχο των
θεσπιζόµενων από το Συµβούλιο αποφάσεων. Έτσι, «η απροθυµία κοινοτικοποίησης, η
αποκλειστική σχεδόν αρµοδιότητα του Συµβουλίου και ο περιορισµός των υπόλοιπων
κοινοτικών οργάνων σε µια διακριτική συµµετοχή στον τοµέα του ασύλου, σε συνάρτηση µε τη
γενικότερη απουσία κοινοτικού νοµοθετικού κειµένου για την προστασία των δικαιωµάτων του
ανθρώπου, δικαιολογούν την κριτική περί του δηµοκρατικού και θεσµικού ελλείµµατος, που
χαρακτήρισε και την µετά-Μάαστριχτ περίοδο48».
Μπορεί η επίδραση της ΣτΜ να µην ήταν µεγάλη ως προς την κοινοτικοποίηση των
ζητηµάτων που αφορούν τις πολιτικές ασύλου και µετανάστευσης, όµως άρχισε µια πρώτη
προσπάθεια εναρµόνισης µέσω της διακυβερνητικής οδού, των κρατικών πολιτικών στον
τοµέα του ασύλου, η οποία µε την Συνθήκη του Άµστερνταµ (ΣτΑ) οδήγησε σε µια ενιαία
48

Περράκης, 1995.
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αντιµετώπιση των πολιτικών ασύλου και µετανάστευσης από την ΕΕ. Έτσι, η ΣτΑ
προκειµένου να αντιµετωπίσει τον ήδη υπάρχον δυσκίνητο µηχανισµό για το άσυλο και την
µετανάστευση, επέφερε αρκετές καινοτοµίες. Σηµαντικότερη αλλαγή θεωρείται η µεταφορά
των θεµάτων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, τον έλεγχο των
εξωτερικών συνόρων, το άσυλο και την µετανάστευση, την προστασία των δικαιωµάτων των
υπηκόων τρίτων χωρών και την δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, στον πρώτο
πυλώνα και η κοινοτικοποίηση των τοµέων αυτών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η
περίοδος προθεσµίας πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της ΣτΑ, στην διάρκεια της οποίας
το Συµβούλιο οφείλει να λάβει τα αναγκαία µέτρα σχετικά µε το άσυλο και την
µετανάστευση, για την τήρηση των προτεραιοτήτων που έθεσε µε την ΣτΑ η ΕΕ.
Ειδικότερα, στον τοµέα του ασύλου, η ΣτΑ εντόπιζε πολιτικές προτεραιότητες και
θέσπιζε µέτρα που για πρώτη φορά αποφασίζονταν προκειµένου να καθορίσουν κοινές
πολιτικές σε επίπεδο µετανάστευσης και ασύλου:

1. Να ρυθµιστεί ποιο κράτος-µέλος και σύµφωνα µε ποια κριτήρια είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αίτησης για χορήγηση ασύλου από υπήκοο τρίτης χώρας.
2. Να καθοριστούν οι ελάχιστες προδιαγραφές (συνθήκες υποδοχής) για τους αιτούντες άσυλο στα
κράτη-µέλη.
3. Να υπάρχει µια ενιαία διαδικασία ασύλου µε την οποία τα κράτη-µέλη θα χορηγούν ή θα
ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (προσφυγές, απελάσεις, δικαστικό έλεγχο).
4. Να τεθούν ενιαία κριτήρια για την αναγνώριση υπηκόων τρίτων χωρών ως προσφύγων.
5. Να εξεταστούν τα προσωρινά µέτρα τα οποία θα µπορούσαν να θεσπιστούν από το Συµβούλιο
σε ενδεχόµενο αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών σε ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη
λόγω κρίσης.

Με την ΣτΑ τίθεται πλέον ως στόχος των κρατών-µελών η οικοδόµηση ενός ενιαίου
χώρου «ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασµό µε κατάλληλα µέτρα όσον αφορά στους ελέγχους
στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, τη µετανάστευση και την πρόληψη και καταστολή της
εγκληµατικότητας» (Α2ΣΕΕ). Με τον τρόπο αυτόν, αντικαθιστάται ο χώρος δικαιοσύνης και
εσωτερικών υποθέσεων, ο οποίος είχε δηµιουργηθεί µε την ΣτΜ. Έτσι λοιπόν, µε την ένταξη
των ζητηµάτων του ασύλου, εντός των ορίων της κοινοτικής αρµοδιότητας, θεσπίζεται ένας
νέος τίτλος της Συνθήκης της ΕΕ, ο οποίος ονοµάζεται «θεωρήσεις εισόδου, άσυλο,
µετανάστευση και άλλες πολιτικές σχετικές µε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων».
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Επίσης, στην ΣτΑ προσαρτάται το λεγόµενο «Ισπανικό Πρωτόκολλο» για το άσυλο
των υπηκόων των κ-µ της ΕΕ, σύµφωνα µε το οποίο θεωρείται αβάσιµο για υπηκόους των κµ της ΕΕ να ζητήσουν άσυλο. ∆εδοµένου ότι τα κ-µ της ΕΕ σέβονται την προστασία των
θεµελιωδών δικαιωµάτων, όπως ρυθµίζει η Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) και που συµπεριλαµβάνουν µηχανισµό ελέγχου κάτω από την εποπτεία
του ∆ΕΚ, µε το σκεπτικό αυτό δικαιολογείται η λογική των διατάξεων περί αποκλεισµού των
πολιτών της ΕΕ από το δικαίωµα ασύλου, στο σχετικό πρωτόκολλο, καθώς θεωρούνται
ασφαλείς χώρες προέλευσης. Ακόµη, µε τον σεβασµό που διακηρύσσεται, στο σχετικό
πρωτόκολλο, «στον σκοπό και στους στόχους της Σύµβασης της Γενεύης για το καθεστώς
των προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951», µπορεί να γίνει κατανοητή η καθιέρωση αυτού του
γεωγραφικού περιορισµού από την χορήγηση ασύλου, όπως επιτάσσουν οι διεθνείς διατάξεις
για την προστασία των προσφύγων.
Ακόµη, στην ΣτΑ ενσωµατώθηκε το «κεκτηµένο Σένγκεν»49, γεγονός που διεύρυνε το
δηµοκρατικό (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) και δικαστικό έλεγχο (∆ικαστήριο ΕΕ και εθνικά
δικαιοδοτικά συστήµατα) των λειτουργιών του συστήµατος Σένγκεν.50
Η ΣτΑ προβλέπει έναν διαφορετικό τρόπο λήψης αποφάσεων, µε τον οποίο
διασφαλίζεται ο έλεγχος, η διαφάνεια και η δηµοκρατικότητα, αλλά και επιχειρείται µια
οµαλή µετάβαση από την διακυβερνητική στην κοινοτική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα, για
µια µεταβατική περίοδο 5 ετών θα λαµβάνονται µε οµοφωνία αποφάσεις από το Συµβούλιο,
µετά από νοµοθετική πρωτοβουλία της Επιτροπής ή µετά από πρόταση κ-µ και ύστερα από
διαβούλευση µε το ΕΚ. Μετά την πάροδο της 5ετίας, κατά τον οριστικό τρόπο λήψης
αποφάσεων, η Επιτροπή εξασφαλίζει το αποκλειστικό δικαίωµα νοµοθετικής πρωτοβουλίας
και εφαρµόζεται στα ζητήµατα ασύλου και µετανάστευσης η διαδικασία της συναπόφασης.
Έτσι, η ΣτΑ, που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του ΄97 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου
1999, αποτέλεσε σηµαντικό βήµα για την προώθηση της εναρµόνισης των πολιτικών στους
τοµείς του ασύλου και της µετανάστευσης, αφού έθεσε για πρώτη φορά τα θεµέλια για την
διαµόρφωση

µιας

κοινής

πολιτικής

ασύλου,

χαράσσοντας

πολιτικές

σε

επίπεδο

κατευθυντηρίων γραµµών για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της προστασίας των
ανθρώπων που χρειάζονται διεθνή προστασία (πρόσφυγες). Αναµφισβήτητα, θεσµικά, µε την
κοινοτικοποίησή τους, τα θέµατα ασύλου, µετανάστευσης και ελέγχου των εξωτερικών
συνόρων εξελίσσονται, έστω κι αν χρειάζεται πλέον να συµµορφώνονται µε τις δεσµευτικές
για τα κράτη-µέλη οδηγίες και κανονισµούς της ΕΕ.

49
50

Βλ. Πρωτόκολλο 2 ΣτΑ.
Καλαβρός - Γεωργόπουλος, σελ. 76, 2013.
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Η Συνθήκη της Νίκαιας, που υπογράφηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2001 και τέθηκε σε
εφαρµογή την 1η Φεβρουαρίου 2003, στόχευε σε θεσµικό επίπεδο σε έναν πιο ευέλικτο
µηχανισµό λήψης αποφάσεων από την πρόκληση της διεύρυνσης περισσοτέρων νέων
κρατών-µελών, που θα καθιστούσε τη διαδικασία πιο περίπλοκη. Έτσι, βασική αλλαγή που
επέφερε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, σε άσυλο και µετανάστευση, σχετικά µε την
αποτελεσµατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, ήταν η πρόβλεψη της ειδικής πλειοψηφίας σε
αυτές τις πολιτικές, καθώς και η υιοθέτηση της διαδικασίας της συναπόφασης µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάποια ειδικά θέµατα που αφορούν το άσυλο, (Α251 Συνθ ΕΚ)
αλλά µε την προϋπόθεση πριν το Συµβούλιο να έχει αποφασίσει για το άσυλο και την
µετανάστευση, οι κανόνες και οι αρχές των οποίων ανήκουν στον σκληρό πυρήνα των
αρµοδιοτήτων των κρατών-µελών.
Ακόµη, καινοτοµία της ∆ιάσκεψης της Νίκαιας αποτελεί η επίσηµη υιοθέτηση του
Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (ΧΘ∆ΕΕ) από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο και την Επιτροπή51 ο οποίος µπορεί να µην ενσωµατώθηκε στη νέα Συνθήκη,
όµως ανακηρύχτηκε ως πανηγυρική διακήρυξη µε ένα κείµενο µη δεσµευτικού χαρακτήρα το
οποίο αποτύπωνε, σε σχέση µε το δίκαιο των προσφύγων, την άµεση ή έµµεση προστασία
τους. Έτσι, οι γενικές διατάξεις του ΧΘ∆ΕΕ αναφέρονταν στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια
(άρθρο 1), στην απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών
ποινών (άρθρο 4) και στις οµαδικές απελάσεις (άρθρο 19, παρ.1). Αντίστοιχα, οι ειδικές
διατάξεις αφορούν την απαγόρευση της αποµάκρυνσης, απέλασης ή έκδοσης σε κράτος στο
οποίο η ζωή τους διατρέχει κίνδυνο λόγω επιβολής της θανατικής ποινής ή είναι πιθανό να
υποστούν βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή µεταχείριση52 (άρθρο
19, παρ. 2) και την αναγνώριση του δικαιώµατος του ασύλου 53 (άρθρο 18). Ωστόσο, παρόλο
που ως στόχο ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων είχε την γραπτή αποτύπωση σε ένα
ενιαίο κείµενο των θεµελιωδών δικαιωµάτων των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και την
καταγραφή της προστασίας κάποιων θεµελιωδών δικαιωµάτων των αλλοδαπών (για
παράδειγµα στο άρθρο 21 περί απαγόρευσης διακρίσεων λόγω φυλής, χρώµατος, εθνοτικής
καταγωγής ή θρησκείας και πεποιθήσεων ή στο άρθρο 22 περί σεβασµού πολιτιστικής,
θρησκευτικής και γλωσσικής πολυµορφίας) δεν ενσωµατώθηκε στο κείµενο των Συνθηκών,
καθιστώντας αµελητέο τον σεβασµό στην προστασία των δικαιωµάτων των υπηκόων τρίτων
χωρών και χωρίς θεσµική ισχύ.
51

(C364/18-12-2000)
Η παράγραφος αυτή αποτυπώνει την θεµελιώδη για τους πρόσφυγες αρχή της µη επαναπροώθησης (nonrefoulement).
53
Το δικαίωµα ασύλου διασφαλίζεται τηρουµένων των κανόνων της Σύµβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951
και του πρωτοκόλλου της 31 ης Ιανουαρίου 1967 σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων και σύµφωνα µε τη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

52
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Η Συνθήκη της Λισαβόνας (ΣτΛ), γνωστή και ως Μεταρρυθµιστική Συνθήκη,
υπογράφηκε στις 13 ∆εκεµβρίου 2007 και τέθηκε σε ισχύ την 1η ∆εκεµβρίου 200954. Σε ότι
αφορά τα ζητήµατα του ασύλου, αυτά εντάσσονται στο Κεφάλαιο 2 (Πολιτικές σχετικά µε
τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη µετανάστευση) του τίτλου V της
επικαιροποιηµένης συνθήκης, µε τίτλο «Ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης»,
ενώ στις γενικές διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου αναφέρεται η συγκρότηση του χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ο οποίος εξασφαλίζει την τήρηση δυο βασικών
προϋποθέσεων: τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων από την µια και των
διαφορετικών νοµικών συστηµάτων και παραδόσεων των κρατών-µελών από την άλλη (παρ.
1 Α 67ΣΛΕΕ). Περαιτέρω, προβλέπει την ανάπτυξη κοινής πολιτικής σε όλα τα κράτη της
Ένωσης στους τοµείς του ασύλου, της µετανάστευσης και του ελέγχου των εξωτερικών
συνόρων, η οποία βασίζεται στην αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών-µελών55 και είναι δίκαιη
έναντι των υπηκόων τρίτων χωρών (παρ. 2 Α 67ΣΛΕΕ).
Με την Μεταρρυθµιστική Συνθήκη δηλαδή καταργείται η δοµή του συστήµατος των
τριών πυλώνων και εντάσσεται το σύνολο του χώρου Ελευθερίας, ∆ικαιοσύνης και
Ασφάλειας (συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων του ασύλου) σε αυτοτελή τίτλο της
ΣΛΕΕ, ο οποίος υπακούει στον κανόνα της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας.
Έτσι, ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, συµπεριλαµβανοµένης της
πολιτικής ασύλου, ανάγεται ρητά µε την παρ. 2 του Α4 της ΣΛΕΕ, µεταξύ άλλων, σε τοµέα
συντρέχουσας αρµοδιότητας της Ένωσης και των κρατών-µελών, που σηµαίνει πως τα
κράτη-µέλη έχουν το δικαίωµα να ασκήσουν τις αρµοδιότητές τους, στο βαθµό που η ΕΕ δεν
έχει η ίδια ασκήσει αρµοδιότητα. Επίσης, στο προοίµιο της Συνθήκης (δωδέκατη σκέψη)
αναγνωρίζεται ως κύριος στόχος της ΕΕ η εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης, ενώ στο σώµα της Συνθήκης και συγκεκριµένα στην παρ. 2 του Α3 της ΣΕΕ
αναγνωρίζεται ότι «η Ένωση παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία
των προσώπων σε συνδυασµό µε κατάλληλα µέτρα όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά
σύνορα, το άσυλο, τη µετανάστευση και την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατικότητας».
Με άλλα λόγια, η ΣτΛ κάνει λόγο για την πρόβλεψη µιας κοινής πολιτικής στα ζητήµατα
παροχής ασύλου και η σπουδαιότητα του εγχειρήµατος αυτού διαφαίνεται και από το γεγονός
που τα συγκαταλέγει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, αµέσως µετά του σκοπού της
περί προαγωγής της ειρήνης και των αξιών της και ευηµερίας των λαών της.
54

Στην Ελλάδα κυρώνεται µε το Ν. 3671/2008.
Η φράση αυτή..οφείλεται στην κοινή πλέον διαπίστωση ότι ορισµένες χώρες µέλη δέχονται σοβαρές πιέσεις στα
σύνορά τους κατά την είσοδο υπηκόων τρίτων χωρών (ιδίως οι χώρες της Μεσογείου, µεταξύ των οποίων
ιδιαιτέρως η Ελλάδα), τόσο επειδή τα σύνορά τους είναι σε µεγάλο βαθµό και εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, όσο
και λόγω της γεωγραφικής τους θέσης (Σαχπεκίδου, σελ.312, 2013).

55
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Συγκεκριµένα, στο κεφάλαιο 2 της ΣΛΕΕ, στην παρ.1 του Άρθρου 78,
κατοχυρώνεται θεσµικά σε συνοπτική µορφή η προστασία των αιτούντων άσυλο, ως
ακολούθως: «Η Ένωση αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τοµείς του ασύλου, της επικουρικής
προστασίας και της προσωρινής προστασίας, µε στόχο να παρέχεται το κατάλληλο καθεστώς σε
οποιοδήποτε υπήκοο τρίτης χώρας χρήζει διεθνούς προστασίας και να εξασφαλίζεται η τήρηση
της αρχής της µη επαναπροώθησης. Η πολιτική αυτή πρέπει να συνάδει µε τη Σύµβαση της
Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και µε το πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 περί του
καθεστώτος των προσφύγων, καθώς και µε άλλες συναφείς συµβάσεις».
Ειδικότερα, το κείµενο της Συνθήκης (παρ. 2, Α 78ΣΛΕΕ) αναφέρει ότι για την
επίτευξη των προαναφερόµενων σκοπών της πρώτης παραγράφου για την ανάπτυξη µιας
κοινής πολιτικής ασύλου, η Ένωση υιοθετεί µια σειρά λήψης µέτρων, όσον αφορά το ενιαίο
καθεστώς ασύλου υπέρ των υπηκόων τρίτων χωρών το οποίο ισχύει σε όλη την Ένωση, το
ενιαίο καθεστώς επικουρικής προστασίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών που χρήζουν
διεθνούς προστασίας, χωρίς να τους χορηγείται ευρωπαϊκό άσυλο, ένα κοινό σύστηµα για την
προσωρινή προστασία εκτοπισµένων προσώπων σε περιπτώσεις µαζικής εισροής, τις κοινές
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του ενιαίου καθεστώτος ασύλου ή επικουρικής
προστασίας, τα κριτήρια και τους µηχανισµούς καθορισµού του κράτους µέλους που είναι
υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου ή επικουρικής προστασίας, τις προδιαγραφές
σχετικά µε τις προϋποθέσεις υποδοχής αιτούντων άσυλο ή επικουρικής προστασίας, τις
εταιρικές σχέσεις και συνεργασία µε τρίτες χώρες για τη διαχείριση των ροών προσώπων που
ζητούν άσυλο ή επικουρική ή προσωρινή προστασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο είναι τα αρµόδια όργανα που λαµβάνουν τα προηγούµενα µέτρα για την
διαµόρφωση του κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου, ακολουθώντας ως τρόπο λήψης
αποφάσεων τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία.
Επιπλέον, µε την ΣτΛ, ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων αποκτά θεσµική
ισχύ, αφού επισυνάπτεται στο κείµενο της Συνθήκης και εξισώνεται µε το πρωτογενές δίκαιο
της Ένωσης, αποκτώντας δεσµευτική ισχύ σε όλα τα κράτη-µέλη για την προστασία των
θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ένωση. Έτσι, µε την ΣτΛ, η πολιτική ασύλου ακολουθεί µια
σταθερή πορεία εναρµόνισης καθώς τα ζητήµατα ασύλου εντάσσονται στους κοινούς
ενωσιακούς µηχανισµούς, γεγονός που ενδυναµώνει τον δηµοκρατικό τους χαρακτήρα και
αυξάνει την αποτελεσµατικότητα της Ένωσης. Ακόµη, µια σηµαντική εξέλιξη προς την
κατεύθυνση της ενίσχυσης του δικαστικού τους ελέγχου, συνιστά η πρόβλεψη της υπαγωγής
των ζητηµάτων σχετικά µε τους τοµείς του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης σε
προδικαστική παραποµπή στο ∆ικαστήριο της ΕΕ, που σηµαίνει πως το ∆ικαστήριο της ΕΕ
διευρύνει τις αρµοδιότητές του και δεσµεύεται κατόπιν αιτήµατος ενός δικαστηρίου του
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κράτους-µέλους ή αυτεπαγγέλτως να αποφανθεί µε την έκδοση προδικαστικής απόφασης για
θέµατα ασύλου και µετανάστευσης56.
Συµπερασµατικά, η συµπερίληψη του ασύλου στην Συνθήκη, καθώς και η ανάπτυξη
κοινού συστήµατος ασύλου για την ΕΕ δείχνει την διαρκή εξέλιξη του ∆ικαίου της ΕΕ για το
άσυλο και τους πρόσφυγες σε συµφωνία µε τους στόχους και τις αρχές της ΕΕ, «οι οποίες
στον τοµέα του ασύλου εµφανίζονται να αντανακλούν δύο βασικά προτάγµατα: αφενός ότι η ΕΕ
οφείλει να προστατεύει τους αιτούντες άσυλο, σύµφωνα µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της σε σχέση
µε τους πρόσφυγες, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το άσυλο, και αφετέρου ότι οι ροές των
µεταναστών δεν θα επηρεάσουν την ειρήνη και την ασφάλεια εντός των συνόρων της ΕΕ»57.

2.2.2. Οι πολιτικές της ΕΕ για το άσυλο και τον έλεγχο των συνόρων

Σηµαντικό σταθµό διαµόρφωσης της πολιτικής ασύλου αποτέλεσε η Ειδική Σύνοδος
Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο Τάµπερε της Φινλανδίας στις 15 και 16
Οκτωβρίου του 1999, κατά την οποία, πέντε µήνες µετά την έναρξη εφαρµογής της ΣτΑ, οι
15 αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων της Ένωσης αναγνώρισαν την σπουδαιότητα
εγκαθίδρυσης του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην ΕΕ ίση µε εκείνην της
εσωτερικής αγοράς. Σε αυτήν την Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στο Τάµπερε, οι Ευρωπαίοι
Εταίροι έκριναν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση του χώρου αυτού,
αποτελούσε η διαµόρφωση µιας κοινής πολιτικής ασύλου τονίζοντας «την σηµασία που η
Ένωση και τα κράτη-µέλη προσδίδουν στον απόλυτο σεβασµό του δικαιώµατος στην
αναζήτηση ασύλου»58. Ακόµη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, συµφώνησαν στην πλήρη και συνολική
εφαρµογή της Σύµβασης της Γενεύης, επιβεβαιώνοντας έτσι την αρχή της µη επαναπροώθησης
και διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν αποστέλλεται πίσω σε µέρος όπου θα υφίστατο διώξεις59.
Επίσης αναγνωρίστηκε η συνάφεια µεταξύ των δυο πολιτικών του ασύλου και της
µετανάστευσης, παρόλο που αποτελούν ξεχωριστούς τοµείς60 (παράλληλες πολιτικές).

56

Ιδίως για τα προδικαστικά ερωτήµατα που σχετίζονται µε υποθέσεις που αφορούν πρόσωπα που είναι υπό
κράτηση από τις αρχές ενός κράτους-µέλους, η απάντηση του ∆ικαστηρίου είναι καταλυτικής σηµασίας για την
ελευθερία του ατόµου, ειδικά όταν προβλέπεται µε την καινοτόµο διάταξη του Α 267 ΣΛΕΕ πως «όταν
ανακύπτει τέτοιο ζήτηµα σε εκκρεµή υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου κράτους µέλους, η οποία αφορά πρόσωπο
υπό κράτηση, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται το συντοµότερο δυνατόν».
57
Τσεβρένης, σελ.52, 2016.
58
Συµπεράσµατα Προεδρίας ΕΣ Τάµπερε, 15-16 Οκτωβρίου 1999, Έγγραφο Συµβουλίου, SN 200/99.
59
Περράκης, 2008.
60
«Τα διακριτά µεν αλλά στενά συνδεδεµένα θέµατα του ασύλου και της µετανάστευσης απαιτούν να αναπτυχθεί
µια κοινή πολιτική της ΕΕ» (σηµείο 10 του κειµένου συµπερασµάτων).
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Έτσι η Σύνοδος του Τάµπερε χάραξε τις βασικές κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει
να κινούνται οι πολιτικές αυτές και υιοθέτησε ένα σχέδιο δράσης υλοποίησης των επιµέρους
δράσεων, µε χρονικό ορίζοντα υλοποίησης αυτών το 2004. Ταυτόχρονα, ζητείται από την
Επιτροπή, κατόπιν αιτήµατος του ΕΣ, να αναλάβει την καθιέρωση ενός «πίνακα ελέγχου»
(scoreboard) των αποτελεσµάτων όσον αφορά για το ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν όσον
αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην ΕΕ και την συνεχή
παρακολούθησή τους ανά εξάµηνο ως προς την πρόοδο που σηµειώθηκε στην υιοθέτηση των
µέτρων αυτών και εντός ποιού χρονικού ορίου. Βασικός δηλ. σκοπός του ΕΣ του Τάµπερε
αποτελεί το πώς θα ολοκληρωθεί µέχρι το 2004 ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης βάση δυο συγκεκριµένων στόχων, της διασφάλισης των συνόρων (1ος στόχος)
και της προστασίας των ανθρώπων που το χρειάζονται (2ος στόχος).
Στην Σύσκεψη Κορυφής του Τάµπερε για πρώτη φορά τίθεται ξεκάθαρα η αρχή της
δηµιουργίας ενός ενιαίου προγράµµατος ασύλου και µιας κοινής µεταναστευτικής πολιτικής,
η κοινή πολιτική των οποίων θα εστιάζεται στους ακόλουθους άξονες δράσης:
Ενδυνάµωση συνεργασίας61 µε χώρες καταγωγής και διέλευσης υπηκόων τρίτων χωρών.
∆ηµιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ασύλου (ΚΕΣΑ)62.
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των νόµιµα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην ΕΕ.
Αποτελεσµατική διαχείριση των µεταναστευτικών ροών.
Υιοθέτηση κοινών µέτρων για νόµιµη µετανάστευση.

Έτσι, από το 1999, για πρώτη φορά ξεκίνησε η δηµιουργία ενός ΚΕΣΑ, βασικό
σηµείο του οποίου στην αρχική αυτή φάση (1999-2004) ήταν να επιτευχθεί ως στόχος η
εναρµόνιση των πολιτικών στην ΕΕ σχετικά µε το άσυλο εξειδικεύοντάς τις στη θέσπιση
συγκεκριµένων κριτηρίων. Μέσα στο κλίµα αυτό, υιοθετήθηκε µια σειρά νοµοθετηµάτων και
εκδόθηκαν κάποια βασικά κείµενα Οδηγιών και Κανονισµών για ένα κοινό πλαίσιο ασύλου
και µετανάστευσης.
Χαρακτηριστικά, στα πλαίσια της θεσµικής εναρµόνισης του ΚΕΣΑ, εντάσσονται τα
παρακάτω νοµοθετικά εργαλεία:
Οδηγία 2004/83/ΕΚ63 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων
απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των
61

Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων
στόχος του οποίου είναι «µια ανοικτή και ασφαλής Ευρωπαϊκή Ένωση, πλήρως δεσµευµένη στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και άλλες σχετικές πράξεις
περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ικανή να ανταποκρίνεται στις ανθρωπιστικές ανάγκες µε βάση την
αλληλεγγύη» (Τάµπερε), όπως το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του ΄67, το οποίο την συµπληρώνει,
θεσπίζοντας την αρχή της µη επαναπροώθησης.
62
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απατρίδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους
λόγους, την οποία κατήργησε από 20.12.2011 η Οδηγία 2011/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι ο καθορισµός προδιαγραφών, που πρέπει να
πληρούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών και οι απάτριδες (ανιθαγενείς) ως δικαιούχοι διεθνούς
προστασίας ή για την αναγνώρισή τους (qualification) µε ένα ενιαίο καθεστώς σε
πρόσφυγες ή σε άτοµα που δικαιούνται επικουρική προστασία, καθώς και το περιεχόµενο
της παρεχόµενης προστασίας. Η οδηγία αυτή (οδηγία αναγνωρίσεως προσφύγων) δηλαδή
αποσκοπεί στην διασφάλιση, αφενός της εφαρµογής κοινών κριτηρίων για τα κράτη-µέλη
για τον προσδιορισµό των προσώπων που χρήζουν όντως διεθνούς προστασίας (σύµφωνα
µε το άρθρο 1 της Σύµβασης της Γενεύης) και, αφετέρου, ότι τα εν λόγω πρόσωπα έχουν
πρόσβαση σε ελάχιστο επίπεδο παροχών σε όλα τα κράτη 64.
Ως προς την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, αυτή θα πρέπει να
γίνεται από τα κράτη-µέλη, τα οποία αποφασίζουν, σε εξατοµικευµένη βάση, αξιολογώντας
τα πραγµατικά περιστατικά, ποιος πληροί τις προϋποθέσεις αναγνωρίσεώς του ως
πρόσφυγας, περιλαµβάνοντας την συνεκτίµηση των ακολούθων:

1)

όλων των συναφών στοιχείων που σχετίζονται µε τη χώρα καταγωγής κατά τον χρόνο

λήψης απόφασης σχετικά µε την αίτηση, συµπεριλαµβανοµένων των νόµων και των
κανονισµών στη χώρα καταγωγής και του τρόπου εφαρµογής τους·
2)

των συναφών δηλώσεων και εγγράφων που υπέβαλε ο αιτών, συµπεριλαµβανοµένων

στοιχείων σχετικά µε το εάν ο αιτών έχει ήδη ή ενδέχεται να υποστεί δίωξη ή σοβαρή βλάβη·
3)

της ατοµικής κατάστασης και των προσωπικών περιστάσεων του αιτούντος,

συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων όπως το προσωπικό ιστορικό, το φύλο και η ηλικία,
ούτως ώστε να εκτιµηθεί εάν, βάσει των προσωπικών περιστάσεων του αιτούντος, οι πράξεις
στις οποίες έχει ήδη ή θα µπορούσε να εκτεθεί ισοδυναµούν µε δίωξη ή σοβαρή βλάβη·
4)

εάν οι δραστηριότητες του αιτούντος από τότε που εγκατέλειψε τη χώρα καταγωγής του

ανελήφθησαν µε αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τη δηµιουργία των απαραίτητων συνθηκών για
την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας, ούτως ώστε να εκτιµηθεί εάν ο ενδιαφερόµενος θα
εκτεθεί, συνεπεία των εν λόγω δραστηριοτήτων, σε δίωξη ή σοβαρή βλάβη σε περίπτωση
επιστροφής του στην εν λόγω χώρα·

63
64

Η οδηγία αυτή µεταφέρθηκε µε το πδ 96/2008 στο εθνικό µας δίκαιο.
Προοίµιο οδηγίας, σηµείο 12.
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5)

εάν θα ήταν εύλογο να αναµένεται ότι ο αιτών θα θέσει εαυτόν υπό την προστασία

άλλης χώρας την ιθαγένεια της οποίας θα µπορούσε να διεκδικήσει 65.

Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση των γεγονότων και περιστάσεων, οι χώρες της ΕΕ θα
πρέπει να λαµβάνουν υπ' όψιν τους την προέλευση της απειλής. Κατά το άρθρο 6 της
οδηγίας, στους υπευθύνους δίωξης ή σοβαρής βλάβης, συµπεριλαµβάνονται:

To κράτος
Οµάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν το κράτος ή σηµαντικό µέρος του εδάφους του κράτους
Μη κρατικοί υπεύθυνοι, εάν µπορεί να καταδειχθεί ότι οι υπεύθυνοι που αναφέρονται υπό
στοιχεία α) και β), περιλαµβανοµένων των διεθνών οργανισµών, δεν είναι σε θέση ή δεν
επιθυµούν να παράσχουν προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης.

Ως προς τους ειδικούς κανόνες για τις προϋποθέσεις χορήγησης του καθεστώτος του
πρόσφυγα, κατά την έννοια της υπό εξέταση οδηγίας, ορίζονται ορισµένα κριτήρια για τις
πράξεις δίωξης και της µορφής που µπορεί αυτές να έχουν. Συγκεκριµένα, οι πράξεις
δίωξης, που πρέπει να είναι αρκούντως σοβαρές, λόγω της φύσης ή της επανάληψής τους
ώστε να συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µπορούν να
έχουν την µορφή:

α) πράξεων σωµατικής ή ψυχικής βίας, συµπεριλαµβανοµένων πράξεων σεξουαλικής βίας·
β) νοµικών, διοικητικών, αστυνοµικών ή/και δικαστικών µέτρων, τα οποία εισάγουν διακρίσεις
αφεαυτά ή εφαρµόζονται κατά τρόπο µεροληπτικό·
γ) ποινικής δίωξης ή επιβολής ποινής η οποία είναι δυσανάλογη ή µεροληπτική·
δ) άρνησης ένδικων µέσων µε αποτέλεσµα την επιβολή δυσανάλογης ή µεροληπτικής ποινής·
ε) ποινικής δίωξης ή επιβολής ποινής για την άρνηση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας σε
σύρραξη, εάν η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας θα συµπεριλάµβανε εγκλήµατα ή πράξεις
που εµπίπτουν στους λόγους εξαίρεσης που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2·
στ) πράξεων που στοχεύουν το φύλο ή τα παιδιά.
Επίσης, µε την παρούσα οδηγία, προσδιορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να λαµβάνει
υπόψη του το κράτος-µέλος κατά την αξιολόγηση των λόγων δίωξης (σοβαρός κίνδυνος
δίωξης στην χώρα καταγωγής), ως προς την έννοια της φυλής, της θρησκείας, της ιθαγένειας,
65

Παρ. 3, Άρθρο 4 της Οδηγίας.
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της ιδιαίτερης κοινωνικής οµάδας και των πολιτικών πεποιθήσεων (γνωστοί πέντε λόγοι της
Σύµβασης της Γενεύης). Ακόµη, καθορίζεται πότε ένας υπήκοος τρίτης χώρας ή ένας
ανιθαγενής παύει να είναι πρόσφυγας και πότε αποκλείεται από το καθεστώς αυτό ή γίνεται
ανάκληση, τερµατισµός ή άρνηση ανανέωσής του από τα κράτη-µέλη. Αντίστοιχα,
καθορίζεται πότε ένα πρόσωπο αναγνωρίζεται ως δικαιούχος επικουρικής προστασίας και
πότε το καθεστώς αυτό παύεται, ανακαλείται, τερµατίζεται ή δεν ανανεώνεται, καθώς και για
ποιους λόγους θα αποκλειστεί ένας υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής από αυτό. Σε κάθε
περίπτωση, το οικείο κράτος-µέλος είναι εκείνο που πρέπει να αποδείξει µε αιτιολογηµένη
απόφαση τους λόγους για τους οποίους αποκλείει τον αιτούντα από την παροχή διεθνούς
προστασίας. Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να αξιολογούν αυτές τις περιπτώσεις σε
εξατοµικευµένη βάση και να εγγυηθούν στον αιτούντα τη δυνατότητα προσφυγής κατά µιας
απόφασης που αποκλείει τη διεθνή προστασία66.
Τέλος, µε την οδηγία αυτή, ως προς το περιεχόµενο της διεθνούς προστασίας, τα
κράτη-µέλη (λαµβάνοντας υπόψη την ειδική κατάσταση ευάλωτων προσώπων, όπως
ασυνόδευτους ανήλικους, θύµατα βασανιστηρίων και εµπορίας ανθρώπων, κλπ.) οφείλουν
να εγγυηθούν σε όσους εµπίπτουν στο καθεστώς του πρόσφυγα ή στο καθεστώς επικουρικής
προστασίας, µια σειρά δικαιωµάτων, µε πρωταρχικό τους µέληµα, κατά την εφαρµογή αυτών
των διατάξεων, το µείζον συµφέρον του παιδιού καθώς και µε την προϋπόθεση ότι δεν
θίγονται τα δικαιώµατα που προβλέπονται στη Σύµβαση της Γενεύης, και τα οποία αφορούν
κυρίως:

•

Την προστασία από την επαναπροώθηση

•

Το δικαίωµα ενηµέρωσης σε µια γλώσσα την οποία κατανοούν τα άτοµα που εµπίπτουν στο εν
λόγω καθεστώς

•

Τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας

•

Το δικαίωµα τίτλου διαµονής τουλάχιστον τριετούς διάρκειας και µε δικαίωµα ανανέωσης για
τους πρόσφυγες και τουλάχιστον ενός έτους µε δικαίωµα ανανέωσης για τους δικαιούχους
επικουρικής προστασίας

•

Το δικαίωµα να ταξιδεύουν εκτός της χώρας που αναγνώρισε το καθεστώς, µε την χορήγηση
ταξιδιωτικών εγγράφων.

•

Την πρόσβαση στην απασχόληση

•

Την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην διαδικασία αναγνώρισης τίτλων

66

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al33176
Όροι επιλεξιµότητας για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα και του καθεστώτος δικαιούχου
διεθνούς προστασίας.
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•

Την κοινωνική αρωγή και την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης

•

Την πρόσβαση στην εκπαίδευση

•

Την ιατρική περίθαλψη

•

Την πρόσβαση σε κατάλυµα

•

Την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του κράτους-µέλους

•

Την παροχή συνδροµής σε όσους από τους δικαιούχους επιθυµούν να επαναπατριστούν

•

Τη λήψη αναγκαίων µέτρων για την κάλυψη των αναγκών των ασυνόδευτων ανηλίκων από
κηδεµόνα.
Οδηγία 2005/85/ΕΚ67 του Συµβουλίου, της 1ης ∆εκεµβρίου 2005, σχετικά µε τις ελάχιστες
προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη-µέλη χορηγούν και ανακαλούν το
καθεστώς του πρόσφυγα, την οποία αντικατέστησε από τον Ιούλιο του 2015 η Οδηγία
2013/32/ΕΕ.
Η παρούσα οδηγία, που έχει ως σκοπό την θέσπιση κοινών διαδικασιών για τη
χορήγηση και ανάκληση της διεθνούς προστασίας δυνάµει της οδηγίας 2011/95/ΕΕ,
εφαρµόζεται σε όλες τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στο έδαφος,
περιλαµβανοµένων των συνόρων, στα χωρικά ύδατα ή στις ζώνες διέλευσης των κρατών
µελών. Σύµφωνα µε το άρθρο 5, περί ευνοϊκότερων διατάξεων, τα κράτη µέλη µπορούν να
θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ περισσότερο ευνοϊκές απαιτήσεις για τις διαδικασίες διά
των οποίων χορηγείται και ανακαλείται η διεθνής προστασία, εφόσον οι απαιτήσεις αυτές
συνάδουν µε την παρούσα οδηγία.
Ως προς τις βασικές αρχές και εγγυήσεις που θα πρέπει να διέπουν τις διαδικασίες
ασύλου σε πρώτο βαθµό, η παρούσα οδηγία ορίζει τα ελάχιστα κοινά πρότυπα που
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

• Πρόσβαση στην διαδικασία (Άρθρο 6): Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το πρόσωπο το
οποίο έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας να έχει πραγµατική δυνατότητα να την
καταθέσει το ταχύτερο δυνατό. Στη συνέχεια, όταν υποβάλλεται αίτηση διεθνούς προστασίας σε
αρχή αρµόδια για την καταχώριση των αιτήσεων αυτών δυνάµει του εθνικού δικαίου, η
καταχώριση γίνεται το αργότερο τρεις εργάσιµες ηµέρες µετά την υποβολή της αίτησης.
• Ενηµέρωση και παροχή συµβουλών σε κέντρα κράτησης και στα σηµεία διέλευσης των
συνόρων (Άρθρο 8): Παροχή πληροφοριών αναφορικά µε τη δυνατότητα υποβολής αίτησης
διεθνούς προστασίας και διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτήν µε την ταυτόχρονη παροχή
67

Γνωστή και ως Οδηγία διαδικασίας ως προς την χορήγηση διεθνούς βοήθειας, η οποία µεταφέρεται στο
εσωτερικό δίκαιο µε το πδ 90/2008 που στη συνέχεια τροποποιείται µε το πδ 81/2009 και κατόπιν µε το πδ
114/2010.
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διερµηνείας. Επίσης, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι οργανώσεις και τα πρόσωπα που
ενηµερώνουν και συµβουλεύουν τους αιτούντες να έχουν πραγµατική πρόσβαση στους αιτούντες
που βρίσκονται στα σηµεία διέλευσης των συνόρων, περιλαµβανοµένων των ζωνών διέλευσης,
στα εξωτερικά σύνορα.
• ∆ικαίωµα παραµονής στο κράτος µέλος έως ότου εξετασθεί η αίτηση (Άρθρο 9): Στους
αιτούντες άσυλο, επιτρέπεται να παραµείνουν στο κράτος µέλος, αποκλειστικά για το σκοπό της
διαδικασίας, µέχρις ότου η αποφαινόµενη αρχή λάβει την απόφασή της σύµφωνα µε τις
πρωτοβάθµιες διαδικασίες που ορίζονται στο κεφάλαιο III. Το εν λόγω δικαίωµα παραµονής
δεν θεµελιώνει δικαίωµα για χορήγηση άδειας διαµονής.
• Προϋποθέσεις για την εξέταση των αιτήσεων (Άρθρο 10): Τα κράτη µέλη µεριµνούν
ώστε οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας να µην απορρίπτονται ούτε να αποκλείεται η εξέτασή
τους εκ µόνου του γεγονότος ότι δεν υποβλήθηκαν το ταχύτερο δυνατόν. Επίσης, τα κράτη-µέλη
εγγυώνται ότι οι αιτήσεις και οι αποφάσεις εξετάζονται και λαµβάνονται αντίστοιχα, σε ατοµική
βάση, αντικειµενικά και αµερόληπτα.
• Προϋποθέσεις για τη λήψη απόφασης από την αποφαινόµενη αρχή (Άρθρο 11): Τα
κράτη µέλη µεριµνούν ώστε: α) οι αποφάσεις για τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας να δίδονται
γραπτώς, και β) όταν απορρίπτεται αίτηση όσον αφορά το καθεστώς του πρόσφυγα και/ή το
καθεστώς επικουρικής προστασίας, να αναφέρονται στην απόφαση οι πραγµατικοί και νοµικοί
λόγοι και να δίδονται γραπτώς πληροφορίες για τις δυνατότητες προσβολής αρνητικής
απόφασης.
• Εγγυήσεις για τους αιτούντες (Άρθρο 12): Τα κράτη-µέλη µεριµνούν ώστε να παρέχεται
σε όλους τους αιτούντες άσυλο ενηµέρωση, σε γλώσσα που κατανοούν, για τη διαδικασία που
ακολουθείται και για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διαδικασία, καθώς και
για το αποτέλεσµα της απόφασης (η οποία θα τους κοινοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστηµα)
που λαµβάνεται από την αποφαινόµενη αρχή. Η παρεχόµενη ενηµέρωση περιλαµβάνει
πληροφορίες για τη δυνατότητα προσβολής αρνητικής απόφασης, καθώς και της µέριµνας ώστε
να παρέχεται, κατόπιν αιτήµατος, νοµική συνδροµή. Επιπλέον, προβλέπεται οι αιτούντες άσυλο
να απολαύουν της δυνατότητας να επικοινωνούν µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων
Αρχών για τους Πρόσφυγες ή κάθε άλλη οργάνωση που παρέχει νοµικές ή άλλες συµβουλές σε
αιτούντες σύµφωνα µε το δίκαιο του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους.
• Υποχρεώσεις των αιτούντων (Άρθρο 13): Τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν στους
αιτούντες άλλες υποχρεώσεις συνεργασίας µε τις αρµόδιες αρχές µε σκοπό την εξακρίβωση της
ταυτότητάς τους, στο µέτρο που οι υποχρεώσεις αυτές είναι αναγκαίες για τη διεκπεραίωση της
αίτησης.
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• ∆ικαίωµα νοµικής συνδροµής και εκπροσώπησης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
(Άρθρο 22): Οι αιτούντες άσυλο πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συµβουλευτούν, ιδία δαπάνη
και κατά τρόπο ουσιαστικό, νοµικό σύµβουλο, σε θέµατα σχετικά µε τις οικείες αιτήσεις
διεθνούς προστασίας, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ακόµα και µετά από αρνητική
απόφαση. Επίσης, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν και σε ΜΚΟ να παράσχουν νοµική
συνδροµή και/ή εκπροσώπηση σε αιτούντες άσυλο.
• Πρόσθετες εγγυήσεις προβλέπονται για τους ασυνόδευτους ανηλίκους (Άρθρο 25): Ο
ασυνόδευτος ανήλικος διαθέτει εκπροσώπηση και συνδροµή από εκπρόσωπο κατά τη
διαδικασία εξέτασης της αίτησης. Επίσης, ο εκπρόσωπος ενηµερώνει τον ασυνόδευτο ανήλικο
σχετικά µε το νόηµα και τις πιθανές συνέπειες της προσωπικής συνέντευξης και διαθέτει το
δικαίωµα να παρίσταται κατά την διεξαγωγή της. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε
την αρχή του µείζονος συµφέροντος του παιδιού και διαθέτει την κατάλληλη εµπειρογνωµοσύνη
για τον σκοπό αυτό.
• ∆ιαδικασία εξέτασης (Άρθρο 31-39): Σε σχέση µε τις διαδικασίες σε πρώτο βαθµό, στην
Οδηγία ορίζεται η διαδικασία εξέτασης της αίτησης, ενώ προβλέπονται και οι περιπτώσεις
αβάσιµων ή απαράδεκτων αιτήσεων. Επίσης, ορίζονται οι έννοιες της πρώτης χώρας ασύλου,
της ασφαλούς χώρας καταγωγής και των τρίτων χωρών ως ασφαλών χωρών καταγωγής.
• ∆ιαδικασίες για την ανάκληση του καθεστώτος του πρόσφυγα (Άρθρα 44-45):
Προβλέπεται µέριµνα για την εξέταση ανάκλησης αίτησης διεθνούς προστασίας συγκεκριµένου
προσώπου, όταν έρχονται στο φως νέα στοιχεία ή πορίσµατα που δείχνουν ότι υπάρχουν λόγοι
επανεξέτασης της διεθνούς προστασίας του, ενώ καθορίζονται και οι διαδικαστικοί κανόνες
που γίνεται αυτό.
• ∆ιαδικασίες άσκησης ένδικου µέσου (Άρθρο 46): ∆ίνεται στους αιτούντες άσυλο το
δικαίωµα άσκησης πραγµατικής προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων α) επί
της αίτησής τους διεθνούς προστασίας όταν αυτές κρίνονται αβάσιµες, απαράδεκτες,
λαµβάνονται στα σύνορα ή τις ζώνες διέλευσης κράτους µέλους ή για τις οποίες δεν διεξάγεται
εξέταση, β) άρνησης να αρχίσει εκ νέου η εξέταση της αίτησης η οποία σταµάτησε και γ)
ανάκλησης διεθνούς προστασίας.
Κανονισµός 2725/2000/ΕΚ του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2000, για τη θέσπιση του
«Eurodac», για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωµάτων για την αποτελεσµατική
εφαρµογή της Σύµβασης του ∆ουβλίνου περί καθορισµού του κράτους που είναι υπεύθυνο
για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη-µέλη της
ΕΕ, ο οποίος αντικαθίσταται στις 29.6.2013 από το Κανονισµό 603/2013.
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Ο κανονισµός αυτός θεσπίστηκε µε σκοπό να διευκολύνει την αποτελεσµατική
εφαρµογή της Σύµβασης του ∆ουβλίνου η οποία συντελεί στον προσδιορισµό του κράτουςµέλους που είναι υπεύθυνο (σύµφωνα µε τον Κανονισµό 604/13) να εξετάσει την αίτηση
διεθνούς προστασίας η οποία έχει υποβληθεί σε ένα κράτος-µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας
ή από απάτριδα. Το σύστηµα «Eurodac» αποτελείται από ένα κεντρικό σύστηµα που
περιλαµβάνει µηχανοργανωµένη κεντρική βάση δεδοµένων δακτυλικών αποτυπωµάτων,
καθώς και τη «επικοινωνιακή υποδοµή», τα ηλεκτρονικά δηλαδή µέσα διαβίβασης µεταξύ
των κρατών-µελών και του κεντρικού συστήµατος. Για τους σκοπούς επίσης της πρόληψης,
εξακρίβωσης ή διερεύνησης της τροµοκρατίας ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, οι
πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο σύστηµα «Eurodac», είναι απαραίτητο να τεθούν
στη διάθεση των αρχών επιβολής του νόµου των κρατών-µελών, οι οποίες µπορούν να
ζητούν την αντιπαραβολή δεδοµένων δακτυλικών αποτυπωµάτων µε τα δεδοµένα που
αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστηµα, υπό προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στον παρόν
κανονισµό.
Το σύστηµα «Eurodac» παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα ταυτοποίησης των
αιτούντων άσυλο, καθώς και των ατόµων που έχουν συλληφθεί για παράνοµη διέλευση των
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Μέσω της σύγκρισης των δακτυλικών αποτυπωµάτων, τα κ-µ
µπορούν να προσδιορίσουν κατά πόσο ο αιτών άσυλο ή ο αλλοδαπός υπήκοος που βρίσκεται
παράνοµα στο έδαφός τους έχει ήδη υποβάλλει αίτηση σε άλλο κράτος-µέλος ή εάν ο αιτών
άσυλο έχει εισέλθει παράνοµα στο έδαφος της ΕΕ68.
«Ωστόσο, το χρονοδιάγραµµα του Τάµπερε δεν τηρήθηκε, παρά την άµεση
ανταπόκριση της Επιτροπής µε την εκπόνηση των ως άνω κειµένων. Τα δε κείµενα που
υιοθετήθηκαν στον ευρύτερο τοµέα του ασύλου στο εγγύς διάστηµα µετά τη Σύνοδο του
Τάµπερε δεν συνιστούσαν µέρος του στρατηγικού σχεδιασµού της. Συγκεκριµένα,
πρόκειται για την Απόφαση 2000/596/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 2000 «για
τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες» ως µέτρο αλληλεγγύης µε στόχο
τη συµβολή στην εξισορρόπηση των προσπαθειών που καταβάλουν τα κράτη-µέλη για την
υποδοχή των προσφύγων και των εκτοπισθέντων πληθυσµών και για την Οδηγία
2001/55/ΕΚ69 του Συµβουλίου, της 20ης Ιουλίου 2001, «σχετικά µε τις ελάχιστες
προδιαγραφές

παροχής

προσωρινής

προστασίας

σε

περίπτωση

µαζικής

εισροής

εκτοπισθέντων και µέτρα για τη δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ των κρατών µελών
όσον αφορά την υποδοχή και την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των

68

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l33081
ΣΥΣΤΗΜΑ EURODAC
69
Οδηγία για προσωρινή προστασία.
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ατόµων»»

70

(burden sharing). Η Οδηγία αυτή, βασιζόµενη στην αρχή της αλληλεγγύης,

συνιστά το πρώτο κείµενο δευτερογενούς δικαίου, µετά την Σύνοδο στο Τάµπερε.
Επιχείρησε να υιοθετήσει µια εναρµονισµένη πολιτική στις συνεχώς περισσότερες εισροές
εκτοπισθέντων προσώπων που δεν µπορούσαν να γυρίσουν στην πατρίδα τους (ιδιαίτερα
ύστερα από τον πόλεµο στην πρώην Γιουγκοσλαβία).
∆υο χρόνια µετά, στο Λάακεν71 της Φινλανδίας, τον ∆εκέµβριο του 2001, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µεταξύ άλλων, αναφορικά µε την ενίσχυση του χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης, επιβεβαίωσε την προσήλωσή του στις πολιτικές κατευθύνσεις
και τους στόχους του Τάµπερε και σηµείωσε ότι παρόλο που σηµειώθηκε κάποια πρόοδος,
θα έπρεπε να δοθούν νέες ωθήσεις και προσανατολισµοί προκειµένου να καλυφθεί η
καθυστέρηση σε ορισµένους τοµείς. Επίσης επισήµανε πόσο σηµαντικό είναι οι αποφάσεις
που λαµβάνονται από την ΕΕ να µεταφέρονται ταχέως στο εθνικό δίκαιο και οι συµβάσεις
να επικυρώνονται χωρίς καθυστέρηση.
Ειδικότερα, για µια γνήσια κοινή πολιτική για το άσυλο, διατυπώθηκαν τα ακόλουθα:

• Η ανάγκη ανάπτυξης νέας προσέγγισης στα επιτεύγµατα του Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους
Πρόσφυγες, του κανονισµού Eurodac και της οδηγίας περί προσωρινής προστασίας, καθώς η
πρόοδος που επιτεύχθηκε δεν ήταν ταχεία και ουσιαστική όπως προβλεπόταν.
• Η κατά το συντοµότερο δυνατόν δέσµευση του ΕΣ (βάσει των Συµπερασµάτων του Τάµπερε) να
υιοθετήσει κοινή πολιτική στον τοµέα του ασύλου η οποία θα σέβεται την απαραίτητη
ισορροπία µεταξύ της προστασίας των προσφύγων, σύµφωνα µε τις αρχές της Σύµβασης της
Γενεύης του 1951, της νόµιµης προσδοκίας για καλύτερη ζωή και της ικανότητας υποδοχής
της Ένωσης και των κρατών µελών της.
• Η θέσπιση των ακολούθων πράξεων ως προϋπόθεση για πραγµατική κοινή πολιτική για το
άσυλο και τη µετανάστευση:
η ανάπτυξη ευρωπαϊκού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών για το άσυλο,

o

τη µετανάστευση και τις χώρες καταγωγής· η εφαρµογή του Eurodac καθώς και κανονισµού
για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της Σύµβασης του ∆ουβλίνου, µε ταχείες και
αποτελεσµατικές διαδικασίες,
η θέσπιση κοινών κανόνων στον τοµέα της διαδικασίας περί ασύλου,

o

υποδοχής και οικογενειακής επανένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των συνοπτικών

70

Σπαθανά, σελ. 185.
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-18_el.htm.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001
71
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διαδικασιών όπου αυτό δικαιολογείται. Στους εν λόγω κανόνες πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
ότι είναι αναγκαίο να παρέχεται βοήθεια προς τους αιτούντες άσυλο.
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης72 στις 21 και 22 Ιουνίου 2002, αναφορικά
µε το άσυλο, διατυπώθηκε η αποφασιστικότητα επίσπευσης από την ΕΕ του προγράµµατος
του Τάµπερε και έγινε υπενθύµιση της ανάγκης ανάπτυξης µιας κοινής πολιτικής της ΕΕ
σχετικά µε τα θέµατα του ασύλου και της µετανάστευσης, διακριτά αλλά στενά συνδεδεµένα
µεταξύ τους. Επιπλέον, επισηµάνθηκε ότι η δράση της Ένωσης στον τοµέα αυτό θα πρέπει να
συνάδει µε την Σύµβαση της Γενεύης του 1951 και να εξασφαλίζεται ταχεία και
αποτελεσµατική προστασία για τους πρόσφυγες µε τη σύσταση µηχανισµών που θα
παρεµποδίζουν τις καταχρήσεις και µε ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή επιστροφή των
προσώπων των οποίων η αίτηση ασύλου απορρίπτεται, στις χώρες καταγωγής τους. Τέλος,
παράλληλα µε την ενισχυµένη συνεργασία για την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης,
κρίθηκε σκόπιµο να επιταχυνθούν οι υπό εξέλιξη νοµοθετικές διαδικασίες για τον καθορισµό
κοινής πολιτικής ασύλου.
Αντίστοιχα, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης73 στις 19 και 20 Ιουνίου
του 2003, επαναβεβαιώθηκε η σηµασία της θεσµοθέτησης αποτελεσµατικότερου συστήµατος
ασύλου εντός της ΕΕ ούτως ώστε να αναγνωρίζονται γρήγορα όλα τα άτοµα που χρήζουν
προστασίας. Ειδικότερα, το Συµβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να εξετάσουν (πριν από τα
τέλη του 2003) τις δυνατότητες για περαιτέρω ενίσχυση των διαδικασιών ασύλου, ούτως
ώστε να καταστούν αποτελεσµατικότερες και να επιταχυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η
διεκπεραίωση των αιτήσεων που δεν σχετίζονται µε τη διεθνή προστασία.
Επίσης, στη σύνοδο αυτή επισηµάνθηκε η ανάγκη επικέντρωσης σε πιο προσιτά, πιο
δίκαια και καλύτερα οργανωµένα συστήµατα ασύλου και ζητήθηκε από την Επιτροπή να
διερευνήσει όλες τις παραµέτρους προκειµένου να εξασφαλίζεται πιο εύτακτη και
οργανωµένη είσοδος στην ΕΕ ατόµων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και να εξετάσει
τρόπους και µετά για την ενίσχυση της δυνατότητας προστασίας των περιοχών καταγωγής.
Έτσι, «η επίσηµη αφετηρία για την υιοθέτηση των πρώτων εκ των «δοµικών ογκολίθων» για
την εγκαθίδρυση κοινής πολιτικής στον τοµέα του ασύλου γίνεται ουσιαστικά στο πλαίσιο της
Ελληνικής Προεδρίας»74. Τότε ήταν, που κατά την διάρκεια των εργασιών της Ελληνικής
Προεδρίας υιοθετήθηκαν οι παρακάτω νοµοθετικές πράξεις:
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http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/conclusions/1993-2003/
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ
73
http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/conclusions/1993-2003/
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ
74
ECRE, 2001.
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Οδηγία 2003/9/ΕΚ75 του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τις ελάχιστες
προδιαγραφές για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη-µέλη, η οποία
αντικαταστάθηκε µεταγενέστερα από την Οδηγία 2013/33 (Οδηγία υποδοχής) του ΕΚ και
του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή
προστασία76.
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση προτύπων για την υποδοχή των
αιτούντων διεθνή προστασία («αιτούντες») στα κράτη µέλη (Άρθρο 1), ενώ για να
εξασφαλισθεί η ίση µεταχείριση των αιτούντων στο σύνολο της Ένωσης, αυτή θα πρέπει να
εφαρµόζεται σε όλα τα στάδια και τους τύπους διαδικασιών που αφορούν τις αιτήσεις
διεθνούς προστασίας, σε όλους τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που φιλοξενούν
αιτούντες και για όσο διάστηµα έχουν τη δυνατότητα παραµονής στο έδαφος των κρατών
µελών ως αιτούντες, καθώς και στα µέλη της οικογενείας τους, εφόσον καλύπτονται από
αυτήν την αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο,
περιλαµβανοµένων των συνόρων, στα χωρικά ύδατα ή στις ζώνες διέλευσης κράτους
µέλους77. Η οδηγία αυτή αποτελεί τον κύριο τρόπο µε τον οποίο θα καταστούν
αποδοτικότερα τα συστήµατα ασύλου του κάθε κράτους-µέλους και θα υλοποιηθεί ένα
κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου.
Στο δεύτερο κεφάλαιο της οδηγίας περιέχονται οι γενικές διατάξεις σχετικά µε τις
συνθήκες υποδοµής που εξασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και οι οποίες
αφορούν την θέσπιση κριτηρίων τα οποία θα εναρµονίζουν τις συνθήκες διαβίωσης σε όλα
τα κράτη-µέλη. Ειδικότερα, στα άρθρα 5-19 της παρούσας οδηγίας, διαµορφώθηκαν τα
ελάχιστα κριτήρια µεταχείρισης για θέµατα βασικών βιοτικών αναγκών προκειµένου να
περιοριστούν και οι δευτερογενείς µετακινήσεις των αιτούντων άσυλο, οι οποίες
επηρεάζονται από την ανοµοιογένεια των συνθηκών υποδοχής ανάµεσα στα κράτη-µέλη.
Επίσης, τα κράτη-µέλη δεσµεύονται απέναντι στους αιτούντες άσυλο σε διάφορα θέµατα,
διοικητικής ή όχι φύσης.
Συγκεκριµένα, το άρθρο 5, υποχρεώνει τα κράτη-µέλη να ενηµερώνουν τους
αιτούντες ως προς τις τυχόν παροχές που προβλέπονται σε σχέση µε τις συνθήκες υποδοχής
και για τις υποχρεώσεις προς τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται οι αιτούντες άσυλο.
Επιπλέον, τα κράτη-µέλη εξασφαλίζουν ότι οι αιτούντες ενηµερώνονται για τις οργανώσεις
ή τις οµάδες προσώπων που παρέχουν ειδική νοµική βοήθεια και για τις οργανώσεις οι
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Η χώρα µας καταδικάστηκε µε την αρ. C-72/06-19.04.2007 απόφαση του ∆ΕΚ, για µη τήρηση υποχρέωσης
ενσωµάτωσης της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία (6-2-2005). Ωστόσο,
µεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε το πδ 220/2007.
76
EE L 180/29.6.2013, σ. 96.
77
Παρ.1 άρθρου 3.
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οποίες δύνανται να συνδράµουν ή να ενηµερώνουν τους αιτούντες για τις υπάρχουσες
συνθήκες υποδοχής τους, συµπεριλαµβανοµένης της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
Αντίστοιχα, στο άρθρο 6 επισηµαίνεται ότι οι αρχές πρέπει να χορηγούν στους
αιτούντες επίσηµα έγγραφα µε τα προσωπικά τους στοιχεία, τα οποία πιστοποιούν την
ιδιότητά τους και την ευχέρειά τους να παραµείνουν στο έδαφος του κράτους-µέλους.
Επίσης, µε το άρθρο 7, κατοχυρώνεται από την µια η ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος της
χώρας υποδοχής, από την άλλη όµως παρέχεται στο κράτος υποδοχής η ευχέρεια να
αποφασίζει σχετικά µε τη διαµονή του αιτούντος, µε την ρητή επιφύλαξη πάντως ότι η
οριζόµενη από το κράτος περιοχή δεν θα θίγει την αναπαλλοτρίωτη σφαίρα της ιδιωτικής
ζωής (π.χ. διατήρηση της ενότητας της οικογένειας).
Ακολούθως, στα άρθρα 8-11 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την κράτηση των
αιτούντων άσυλο, ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν ώστε να επιβληθεί σε
έναν αιτούντα άσυλο το µέτρο της κράτησης (άρθρο 8), ως προς τις εγγυήσεις για τους
κρατούµενους αιτούντες (άρθρο 9) και ως προς τις συνθήκες κράτησής τους (άρθρο 10).
Επιπλέον, στο άρθρο 11 προβλέπεται η τακτική παρακολούθηση και η επαρκής υποστήριξη
των ευάλωτων ατόµων που κρατούνται, λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση τους
(π.χ. ανήλικοι).
Με το Α12 της Οδηγίας, γεννάται υποχρέωση για τις εθνικές αρχές, σύµφωνα µε την
οποία πρέπει να προβαίνουν στην λήψη µέτρων για τη διατήρηση της ενότητας της
οικογένειας
Επίσης µε τα άρθρα 13-19 δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-µέλη να υποβάλουν τους
αιτούντες σε ιατρικές εξετάσεις (άρθρο 13), να παρέχουν πρόσβαση των ανήλικων
αιτούντων και των ανήλικων τέκνων των αιτούντων στο εκπαιδευτικό σύστηµα (άρθρο 14),
να εξασφαλίζουν στους αιτούντες άσυλο πρόσβαση στην αγορά εργασίας (άρθρο 15) και να
τους επιτρέπουν την πρόσβαση σε επαγγελµατική κατάρτιση (άρθρο 16) καθώς και να
µεριµνούν για τις υλικές συνθήκες υποδοχής τους (άρθρα 17-18), π.χ. στέγαση και τη λήψη
της απαραίτητης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, όπου αυτό ενδείκνυται (άρθρο 19).
Στο κεφάλαιο 3 της εξεταζόµενης οδηγίας αναλύονται οι περιπτώσεις στις οποίες τα
κράτη-µέλη δύνανται να περιορίζουν ή να ανακαλούν τις συνθήκες υποδοχής, ενώ το µέρος
4 της οδηγίας αφορά την εξασφάλιση ειδικών αναγκών υποδοχής για ευάλωτα πρόσωπα,
όπως ανήλικους (άρθρο 23), ασυνόδευτους ανήλικους (άρθρο 24) και θύµατα
βασανιστηρίων και βίας (άρθρο 25).
Τέλος, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 26, τα κράτη-µέλη µεριµνούν ώστε οι
αποφάσεις που αφορούν την παροχή, την απόσυρση ή τον περιορισµό των πλεονεκτηµάτων,
κατά εφαρµογή της παρούσας οδηγίας καθώς και οι αποφάσεις που λαµβάνονται για την
- 50 -

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

διαµονή των αιτούντων άσυλο (άρθρο 7) και οι οποίες θίγουν ατοµικά τους αιτούντες
άσυλο, να µπορούν να προσβάλλονται µε τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό δίκαιο.
Τέλος, τα άρθρα 27-29 αναφέρονται στη λήψη µέτρων για τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος υποδοχής.
Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε το δικαίωµα
οικογενειακής επανένωσης:
Στα πλαίσια εξασφάλισης ισότιµης µεταχείρισης των νοµίµων υπηκόων τρίτων χωρών
που διανέµουν σε κράτος-µέλος της ΕΕ και της υιοθέτησης µιας πιο ενεργητικής πολιτικής
ενσωµάτωσής τους, η οποία θα στοχεύει στο να τους προσφέρει δικαιώµατα συγκρίσιµα µε
εκείνα των πολιτών της ΕΕ, το Συµβούλιο υιοθέτησε στις 22 Σεπτεµβρίου 2003 την οδηγία
2003/86/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα της οικογενειακής επανένωσης.
Η παρούσα οδηγία έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη µεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, για
δυο λόγους:
1ον) Σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από την
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των
Θεµελιωδών Ελευθεριών (Α8) και από το Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ, καθώς
θεσπίζει µέτρα που συνάδουν µε την υποχρέωση σεβασµού και προστασίας της οικογενειακής
ζωής.
2ον) ∆ιευκολύνει την ενσωµάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη-µέλη, γεγονός που
προωθεί την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή και συµβάλλει στην δηµιουργία
κοινωνικοπολιτικής σταθερότητας. Αναφορικά µε την οικογενειακή επανένωση των
προσφύγων, η οδηγία αναφέρει ότι θα πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην
κατάστασή τους και συνεπώς να ισχύουν πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για την άσκηση του
δικαιώµατός τους. Επιπλέον, η παρούσα εργασία δεν εφαρµόζεται σε µέλη οικογένειας
υπηκόων τρίτης χώρας που έχουν υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης της ιδιότητας του πρόσφυγα
(για την οποία δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση) ή των υπηκόων τρίτων χωρών που
απολαµβάνουν κάποιας µορφής προσωρινής µορφής προστασία.
Κανονισµός 343/2003 (∆ουβλίνο ΙΙ78) του Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003, ο οποίος
αντικατέστησε τις διατάξεις της αρχικής Σύµβασης του ∆ουβλίνου του 1990 (Ι)79 και ο
οποίος µε την σειρά του αντικαταστάθηκε από τον Κανονισµό 604/2013 (∆ουβλίνο ΙΙΙ)
78

Η τροποποίηση του ∆ΙΙ θεωρείται πιο επιεικής για τον αιτούντα άσυλο ως προς την οικογενειακή επανένωση
µε συγγενείς 1ου βαθµού και πρόβλεψη να µεταβεί σε άλλη χώρα και να εξεταστεί εκεί το αίτηµά του.
79
Η οποία συνήφθη στις 15 Ιουνίου 1990, στα πλαίσια εφαρµογής της Σύµβασης Σένγκεν, και τέθηκε σε ισχύ
την 1 Σεπτεµβρίου 1997.
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σχετικά µε τη θέσπιση κριτηρίων και µηχανισµών (ιεραρχικά διαρθρωµένων) για τον
προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου
(διεθνούς προστασίας) που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από πολίτη τρίτης χώρας ή από
ανιθαγενή80:
Κατά το ∆ουβλίνο ΙΙΙ, το οποίο συνιστά θεµελιώδη βάση του ΚΕΣΑ, στο πλαίσιο της
Συµφωνίας Σένγκεν, «κάθε αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται από υπήκοο
τρίτης χώρας στο έδαφος οποιουδήποτε από τα κράτη-µέλη, εξετάζεται από ένα µόνον
κράτος-µέλος, το οποίο είναι οριζόµενο ως υπεύθυνο σύµφωνα µε τα κριτήρια που
καθορίζουν το κράτος-µέλος που έχει προσδιοριστεί να διαχειριστεί την αίτηση ασύλου. Με
τον τρόπο αυτό επιχειρείται η αποτροπή της δυνατότητας κατάχρησης των πολλαπλών
αιτήσεων και η «παροχή εγγύησης ότι η περίπτωση κάθε αιτούντος άσυλο θα εξετάζεται
από ένα και µόνο κράτος-µέλος» και µια µόνο φορά.
Επιπλέον, σκοπός του κανονισµού είναι ο ταχύτερος προσδιορισµός της χώρας της ΕΕ
που θεωρείται υπεύθυνη για την εξέταση µιας αίτησης ασύλου, στηριζόµενος σε δίκαια για
τους αιτούντες κριτήρια, µέσα από µια αντικειµενική διαδικασία. Άλλος επιδιωκόµενος
σκοπός του Συστήµατος ∆ουβλίνου, είναι η αποτροπή του φαινοµένου της αναζήτησης του
ευνοϊκότερου κράτους υποδοχής (asylum shopping81) καθώς αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη
περαιτέρω µετακίνηση εντός της Ένωσης µέσω της διεξαγωγής παράλληλων ή διαδοχικών
διαδικασιών εξετάσεως αιτήσεων ασύλου82. Έτσι αποφεύγεται, αφενός η δηµιουργία
“refugees in orbit”83, ήτοι η µετακίνηση αιτούντων άσυλο από µια χώρα σε άλλη και, ως εκ
τούτου, η αποδυνάµωση στην πράξη του δικαιώµατος ασύλου του οποίου αυτοί απολαύουν84.
Το βασικότερο κριτήριο που εγκαθίδρυσε ο Κανονισµός αυτός είναι πως το πρώτο κράτοςµέλος εισόδου του αιτούντος στην ΕΕ θεωρείται ως κριτήριο προσδιορισµού του υπεύθυνου
κράτους για την εξέταση του ασύλου85. Αυτό εναποθέτει το µεγαλύτερο βάρος εξέτασης
αιτήσεων ασύλου στις νότιες χώρες της ΕΕ86 που αποτελούν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ,
καθώς αυτές επωµίζονται την ευθύνη διαχείρισης των αιτήσεων ασύλου, λόγω συντριπτικά
µεγαλύτερου αριθµού αιτούντων άσυλο για την εξέταση της αίτησης.
80

EE L 180/29.6.2013
Η «άγρα ασύλου» είναι η πρακτική ολοένα και περισσότερων αλλοδαπών να υποβάλλουν αιτήµατα ασύλου
από χώρα σε χώρα µε στόχο είτε την παράταση της διαµονής τους στην κοινότητα είτε την εκµετάλλευση
ευνοϊκότερων προϋποθέσεων για εξέταση του αιτήµατος ασύλου τους στα διάφορα κράτη-µέλη (ΝάσκουΠερράκη, 2017).
82
Trstenjak
83
Των «προσφύγων σε τροχιά», δηλ. των πολιτών τρίτων χωρών που υπέβαλλαν αιτήµατα ασύλου που όµως
δεν εξετάζονταν επί της ουσίας τους από κανένα κράτος-µέλος γιατί κανένα δεν αναγνώριζε την σχετική
αρµοδιότητά του (Νάσκου-Περράκη, 2017).
84
Trstenjak.
85
Η ευθύνη του κράτους-µέλους στο οποίο εισήλθε παρανόµως ο αιτούντας παύει να υφίσταται δώδεκα µήνες
µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η παράνοµη διάβαση των συνόρων (παρ. 1 Α 13 του
Κανονισµού)
86
Όπως η Ελλάδα, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης.

81
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Εντός του πλαισίου του Συστήµατος ∆ουβλίνου ΙΙ, συστάθηκε και η υπηρεσία
FRONTEX, µε τον Κανονισµό 2007/200487 του Συµβουλίου, σχετικά µε τη σύσταση του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη ∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα
εξωτερικά σύνορα των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έστω και αν η ευθύνη για
τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων βαρύνει τα κράτη µέλη, ο
οργανισµός θα πρέπει να διευκολύνει την εφαρµογή των κοινοτικών µέτρων σχετικά µε τη
διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, εξασφαλίζοντας το συντονισµό των ενεργειών των
κρατών µελών κατά την εφαρµογή των µέτρων αυτών88. Ο παρών κανονισµός δέχεται δυο
τροποποιήσεις, αρχικά στις 11 Ιουλίου 2007 από τον Κανονισµό 863/2007/ΕΚ και
µετέπειτα από τον Κανονισµό 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011.
Πέντε χρόνια µετά την έκτακτη σύνοδο του ΕΣ στο Τάµπερε το 1999, εγκρίθηκε από
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 4ης και 5ης Νοεµβρίου 2004 το νέο πολυετές Πρόγραµµα της
Χάγης για την περίοδο 2005-2010, στο οποίο εµπεριέχονται οι στόχοι για την δεύτερη φάση
της ΚΕΣΑ89. Το Πρόγραµµα της Χάγης, είναι στην ουσία το διάδοχο πρόγραµµα των
κατευθύνσεων που τέθηκαν στο Τάµπερε, καθώς κάνει την αξιολόγηση των συµπερασµάτων
του και θέτει νέο πλαίσιο λειτουργίας, βάζοντας νέες προτεραιότητες για την αντιµετώπιση
των καινούριων προκλήσεων που αναδύθηκαν από την εξέλιξη του µεταναστευτικού
φαινοµένου.
Σκοπός του Προγράµµατος της Χάγης είναι η ενίσχυση του χώρου της ελευθερίας,
της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην ΕΕ µέσω της υιοθέτησης µιας µακροπρόθεσµης
στρατηγικής συγκεκριµένων κατευθύνσεων πολιτικής και στόχων. Ειδικότερα, «Στόχος του
Προγράµµατος της Χάγης είναι να βελτιωθεί η κοινή ικανότητα της Ένωσης και των κρατών
µελών της να διασφαλίζουν θεµελιώδη δικαιώµατα,………, να παρέχουν προστασία σύµφωνα
µε τη Σύµβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και µε άλλες διεθνείς συνθήκες στα
πρόσωπα που έχουν ανάγκη, να ρυθµίζουν τα µεταναστευτικά ρεύµατα και να ελέγχουν τα
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, να καταπολεµούν το οργανωµένο διασυνοριακό έγκληµα και να
καταστέλλουν την τροµοκρατική απειλή, να αξιοποιούν το δυναµικό της Ευρωπόλ και της
Eurojust,… Ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί προς όφελος των πολιτών µας µέσω της
87

Ο οποίος τροποποιήθηκε στη συνέχεια µε δυο µεταγενέστερους Κανονισµούς (863/2007 και 1168/2011).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02004R2007-20111212
Παρ.4 Προοιµίου Κανονισµού.
89
Η δεύτερη φάση της ανάπτυξης κοινής πολιτικής στον τοµέα του ασύλου, της µετανάστευσης και των συνόρων
άρχισε την 1η Μαΐου 2004. Θα πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη ανάληψη ευθυνών
συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών επιπτώσεων της και της στενότερης πρακτικής συνεργασίας µεταξύ
κρατών µελών, της τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης και ανταλλαγής πληροφοριών, της παρακολούθησης της
κατάλληλης και έγκαιρης υλοποίησης και εφαρµογής πράξεων καθώς και της περαιτέρω εναρµόνισης της
νοµοθεσίας.
88
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ανάπτυξης ενός κοινού συστήµατος ασύλου και µέσω…………της προσέγγισης των
νοµοθεσιών και της ανάπτυξης κοινών πολιτικών. Κεντρικό στοιχείο στο εγγύς µέλλον θα είναι
η πρόληψη και η καταστολή της τροµοκρατίας. Μια κοινή προσέγγιση στον τοµέα αυτό θα
πρέπει να βασίζεται στην αρχή σύµφωνα µε την οποία κατά την διαφύλαξη της εθνικής
ασφάλειας, τα κράτη µέλη οφείλουν να συνεκτιµούν στο ακέραιο την ασφάλεια της Ένωσης ως
ενιαίας οντότητας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι…η ελευθερία, η δικαιοσύνη, ο έλεγχος
στα εξωτερικά σύνορα, η εσωτερική ασφάλεια και η πρόληψη της τροµοκρατίας θα πρέπει θα
θεωρούνται ως αδιαχώριστες συνιστώσες στο πλαίσιο της Ένωσης στο σύνολό της»90.
Έτσι, τον Μάιο του 2005 παρουσιάστηκε από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήµατος του
ΕΣ, ένα αναλυτικό Σχέδιο ∆ράσης της ΕΕ για την περίοδο 2005-2010, µε το οποίο οι στόχοι
και οι προτεραιότητες που είχαν εγκριθεί και παρουσιαστεί στο Πρόγραµµα της Χάγης, θα
επιτυγχάνονταν µε συγκεκριµένες ενέργειες στον τοµέα του ασύλου, της µετανάστευσης και
του ελέγχου των συνόρων. Συνοπτικά, από την Επιτροπή τέθηκαν οι ακόλουθες
προτεραιότητες, στις οποίες θα έπρεπε να επικεντρωθούν οι προσπάθειες των κρατώνµελών της ΕΕ τα επόµενα χρόνια κατά την πενταετία 2005-2010:

1. Ενίσχυση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και της ιθαγένειας.
2. Καταπολέµηση της τροµοκρατίας.
3. Θέσπιση µιας κοινής διαδικασίας ασύλου. Στόχοι του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Ασύλου, στη δεύτερη φάση του, θα είναι η θέσπιση κοινής διαδικασίας ασύλου και ενιαίου
καθεστώτος για άτοµα στα οποία χορηγείται άσυλο ή επικουρική προστασία. Θα βασίζεται
στην πλήρη και άνευ αποκλεισµών εφαρµογή της Σύµβασης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες,
καθώς και άλλων σχετικών Συνθηκών, και θα ερείδεται σε διεξοδική και πλήρη αξιολόγηση
των νοµικών πράξεων οι οποίες θα έχουν εκδοθεί στην πρώτη φάση.
4. Ισορροπηµένη προσέγγιση στην αντιµετώπιση της µετανάστευσης.
Προκειµένου να διαχειριστούν αποτελεσµατικότερα τα µεταναστευτικά ρεύµατα, δίνεται
έµφαση στην εξωτερική διάσταση της µετανάστευσης και ειδικότερα στην στενότερη
συνεργασία µε τρίτες χώρες, όσον αφορά την επιστροφή και επανεισδοχή των υπηκόων τρίτων
χωρών. Επίσης, δηµιουργείται εθνικό κοινοτικό ταµείο για την διαχείριση των εξωτερικών
συνόρων, το Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες.
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Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Βρυξέλλες, 4-5 Νοεµβρίου 2004, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
ΧΑΓΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/82537.pdf
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5. Μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων της µετανάστευσης στην κοινωνία και στην οικονοµία
και ενθάρρυνση κρατών-µελών για την ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης.
6. Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης για µια ασφαλέστερη Ένωση.
Για την ενίσχυση µιας ολοκληρωµένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ,
απαιτείται προσπάθεια προστασίας και αύξησης των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, λόγω της
κατάργησης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και της ελεύθερης κυκλοφορίας. Η
δηµιουργία του «Οργανισµού για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων» (µελλοντική
FRONTEX) συνιστά ένα σηµαντικό µέρος προς την κατεύθυνση αυτή. Ακόµη απαιτείται
αποτελεσµατική διαµόρφωση της πολιτικής θεωρήσεων εισόδου, µέσω της θέσπισης κοινών
κανόνων στον τοµέα αυτό (κοινός κώδικας για θεώρηση εισόδων) και την µελλοντική ίδρυση
µιας Κοινής Ευρωπαϊκής Προξενικής Αρχής σε τρίτες χώρες.
7. Ανάπτυξη στρατηγικής αντίληψης για το οργανωµένο έγκληµα.
8. Εξασφάλιση ενός πραγµατικού Ευρωπαϊκού Χώρου ∆ικαιοσύνης.
9. Εξεύρεση της κατάλληλης ισορροπίας ανάµεσα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και στην
ασφάλεια κατά την διαβίβαση πληροφοριών.
10. Υπεύθυνη κατανοµή των αρµοδιοτήτων ανάµεσα στα κράτη-µέλη και µέριµνα για αλληλεγγύη.

Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί πως κυρίαρχη θέση στην πολιτική στοχοθεσία του
Προγράµµατος της Χάγης καταλαµβάνει ο συγκερασµός δυο πραγµάτων: της πάταξης της
παράνοµης µετανάστευσης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ως προς την
παρακολούθηση των στόχων και των αποτελεσµάτων σχετικά µε τα µέτρα που χουν ληφθεί,
υιοθετείται ένας µηχανισµός αξιολόγησης (Πίνακας Παρακολούθησης) Scoreboard, όπου η
Επιτροπή καλείται να καταθέτει ετησίως έκθεση στο Συµβούλιο, καθώς και να ενηµερώνει
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, αναφορικά µε την πρόοδο που χει
επιτευχθεί.
Το δεύτερο εξάµηνο του 2008, κατά τη διάρκεια της γαλλικής προεδρίας,
υπογράφεται στη Σύνοδο Κορυφής της 15ης-16ης Οκτωβρίου των αρχηγών κρατών και
κυβερνήσεων των κρατών-µελών, το «Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Μετανάστευση και το
Άσυλο»91. Πρόκειται για ένα µη νοµικά δεσµευτικό κείµενο, το οποίο αποτελεί µια γαλλική
πρωτοβουλία για «ένα περαιτέρω βήµα προς την κατεύθυνση µιας συνολικής πολιτικής της ΕΕ
για τη µετανάστευση, µε βάση την πρόοδο που έχει σηµειωθεί κατά την τελευταία δεκαετία»92.
Επιπλέον, όπως αναφέρει στα συµπεράσµατά του93, το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο «εκφράζει τη
91

µετά την ανακοίνωση της Επιτροπής του Ιουνίου 2008 µε τον τίτλο «Κοινή πολιτική µετανάστευσης για
την Ευρώπη: Αρχές, ενέργειες και µέσα » (COM (2008) 359 τελικό).
92
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:jl0038
93
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14368-2008-INIT/el/pdf

- 55 -

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της να εφαρµόσουν δίκαιη,
αποτελεσµατική και συνεκτική πολιτική για να αντιµετωπίσουν τα διακυβεύµατα και τις
ευκαιρίες που προσφέρουν οι µεταναστεύσεις αυτές. Συνιστά εφεξής για την Ένωση και τα
κράτη µέλη της τη βάση µίας κοινής πολιτικής στον τοµέα της µετανάστευσης και του ασύλου,
χαρακτηριζόµενη από πνεύµα αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών και συνεργασίας µε τις
τρίτες χώρες».
Συγκεκριµένα, µε την έγκριση του κειµένου αυτού, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανέλαβε
τις ακόλουθες πέντε θεµελιώδεις δεσµεύσεις, οι οποίες θα εξακολουθούν να εξελίσσονται
και να µετουσιώνονται σε ειδικότερα µέτρα κυρίως στο πλαίσιο του επόµενου
προγράµµατος που θα διαδεχτεί το Πρόγραµµα της Χάγης, το 2010:

1) οργάνωση της νόµιµης µετανάστευσης, λαµβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και
τις δυνατότητες υποδοχής κάθε κ-µ, και ενθάρρυνση της ένταξης,
2) καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, εξασφαλίζοντας την επιστροφή των παράνοµων
µεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή σε χώρα διέλευσης,
3) ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των συνοριακών ελέγχων,
4) συγκρότηση της Ευρώπης ως χώρου ασύλου,
5) δηµιουργία ολοκληρωµένης εταιρικής σχέσης µε τις χώρες καταγωγής και διέλευσης ευνοώντας
τη συνέργεια µεταξύ µετανάστευσης και ανάπτυξης.

Οι θεµελιώδεις αρχές που αναφέρει το Σύµφωνο εκφράζονται µε µια σειρά µέτρων τα
οποία θα πρέπει να εφαρµοσθούν αµέσως στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και
στο εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αναφορικά µε την τέταρτη θεµελιώδη δέσµευση, που αφορά
τη συγκρότηση της Ευρώπης, ως χώρου ασύλου, τα κράτη-µέλη συµφώνησαν στην ανάπτυξη
των ακολούθων διενεργουµένων ενεργειών, µε απώτερο σκοπό να αποτελέσουν αυτές το
αρχικό στάδιο διαµόρφωσης της πολιτικής τους η οποία θα ακολουθηθεί στο επόµενο
πενταετές πρόγραµµα για τη µετανάστευση και το άσυλο:
α) να συγκροτηθεί το 2009 ευρωπαϊκό γραφείο στήριξης94, το οποίο θα έχει ως αποστολή να
διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, αναλύσεων και εµπειριών µεταξύ κρατών µελών και
να αναπτύσσει πρακτική συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων για την εξέταση αιτήσεων ασύλου
διοικήσεων. Το εν λόγω γραφείο δεν θα διαθέτει ούτε εξουσία διενέργειας ερευνών, ούτε
εξουσία λήψης αποφάσεων, αλλά θα χρησιµοποιεί τις κοινές πληροφορίες για τις χώρες

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 15 ΚΑΙ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
Με τον Κανονισµό 439/2010 του ΕΚ και του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, θεσπίστηκε το EASO, του οποίου η λειτουργία ξεκίνησε το 2011.

94
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προέλευσης, µε σκοπό να βοηθήσει στη συνοχή µεταξύ των πρακτικών, των διαδικασιών και,
κατά συνέπεια, των εθνικών αποφάσεων,
β) να κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις µε σκοπό τη θέσπιση, ει δυνατόν το 2010 και
το αργότερο το 2012, ενιαίας διαδικασίας ασύλου που θα αποτελείται από την παροχή κοινών
εγγυήσεων και οµοιόµορφων καθεστώτων, καθώς και από την υιοθέτηση ενός ενιαίου
καθεστώτος για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας,
γ) να καθιερωθούν διαδικασίες σε περίπτωση κρίσης σε κράτος µέλος που αντιµετωπίζει µαζικό
κύµα αιτούντων άσυλο, ώστε να τίθενται στη διάθεσή του υπάλληλοι των άλλων κρατών µελών
και να του παρέχεται αποτελεσµατική αλληλεγγύη µέσω της καλύτερης αξιοποίησης των
υφιστάµενων κοινοτικών προγραµµάτων. Για εκείνα τα κράτη µέλη των οποίων το εθνικό
σύστηµα ασύλου δέχεται ιδιαίτερες και δυσανάλογες πιέσεις, ιδίως λόγω της γεωγραφικής τους
θέσης ή δηµογραφικής κατάστασης, η αλληλεγγύη θα πρέπει, επίσης, να αποσκοπεί στην
καλύτερη κατανοµή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από τα εν λόγω κράτη µέλη προς
άλλα, σε εθελοντική και συντονισµένη βάση, ενώ θα λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να µην
εµφανίζονται καταχρήσεις στα συστήµατα ασύλου. Σύµφωνα µε τις αρχές αυτές, η Επιτροπή, σε
διαβούλευση µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, θα
διευκολύνει µια τέτοια εθελοντική και συντονισµένη κατανοµή. Πρέπει να διατεθούν ειδικά
κονδύλια για την εν λόγω κατανοµή από τα υπάρχοντα κοινοτικά οικονοµικά µέσα, σύµφωνα µε
τις δηµοσιονοµικές διαδικασίες.
δ) να ενισχυθεί η συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες προκειµένου να εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των προσώπων που υποβάλλουν
σχετική αίτηση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα:
- σηµειώνοντας πρόοδο, σε οικειοθελή βάση, προς την κατεύθυνση της επανεγκατάστασης στο
έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσώπων που βρίσκονται υπό την προστασία της Ύπατης
Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ιδίως στο πλαίσιο των περιφερειακών
προγραµµάτων προστασίας,
- καλώντας την Επιτροπή να υποβάλει, σε συνεννόηση µε την Ύπατη Αρµοστεία των
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, προτάσεις συνεργασίας µε τρίτα κράτη µε σκοπό την
ενίσχυση των δυνατοτήτων των συστηµάτων προστασίας τους.
ε) να κληθούν τα κράτη µέλη να παράσχουν στα άτοµα που είναι επιφορτισµένα µε τους
ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, εκπαίδευση σχετική µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη διεθνή προστασία.
Στην ουσία, το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο αποτυπώνει σε ένα πολιτικό κείµενο
συµπληρωµατικά πρακτικά µέτρα στο τότε υπάρχων σχέδιο πολιτικής της ΕΕ για τη
µετανάστευση και το άσυλο. Ωστόσο, βασικός σκοπός του Συµφώνου φαίνεται να είναι η
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επικέντρωση της πολιτικής του στην καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, χωρίς
αυτή να παρεµποδίζει την πρόσβαση των δικαιούχων στη διεθνή προστασία (στην παροχή
προστασίας) και ούτε να λειτουργεί ανασταλτικά για την ανάπτυξη µιας ενταξιακής πολιτικής
των υπηκόων τρίτων χωρών.
Στις 10 και 11 ∆εκεµβρίου του 2009, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε ένα νέο
πολυετές πρόγραµµα για τα έτη 2010-2014, το πρόγραµµα της Στοκχόλµης95,
αντικαθιστώντας τα προηγούµενα προγράµµατα του Τάµπερε και της Χάγης και
επιτρέποντας την περαιτέρω ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνηςτρίτη φάση της ΚΕΣΑ.
Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έκρινε ότι προτεραιότητα για το µέλλον θα
ήταν ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών, και η ακεραιότητα, και
παράλληλα η κατοχύρωση της ασφάλειας στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα, τόνισε πόσο σηµαντικό θα
ήταν τα µέτρα επιβολής του νόµου αφενός και τα µέτρα διαφύλαξης των ατοµικών
δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου και των κανόνων διεθνούς προστασίας αφετέρου, να
οδεύουν προς την ίδια κατεύθυνση και να αλληλοενισχύονται.
Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα της Στοκχόλµης, το κείµενο του οποίου έθετε τις
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ για τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και
καθόριζε τις θεσµικές και επιχειρησιακές κατευθύνσεις της µεταναστευτικής πολιτικής της
ΕΕ και της πολιτικής ασύλου, επικεντρωνόταν στα ακόλουθα:

Προαγωγή της ιθαγένειας και των θεµελιωδών δικαιωµάτων:
Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης πρέπει να αποτελεί πρώτα από όλα έναν
ενιαίο χώρο προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η διεύρυνση του χώρου του Σένγκεν
πρέπει να συνεχιστεί. Ο σεβασµός του ατόµου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και
των άλλων δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται στο Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και
την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου αποτελεί ουσιώδη
αξία. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις ειδικές ανάγκες των ευάλωτων ατόµων, και οι
ευρωπαίοι και άλλοι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν πλήρως τα
συγκεκριµένα δικαιώµατά τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ακόµα, αν χρειάζεται,
εκτός αυτής.
Μια Ευρώπη του δικαίου και της δικαιοσύνης:
Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε µηχανισµούς για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη
δικαιοσύνη, ώστε να µπορεί ο καθένας να διεκδικεί τα δικαιώµατά του σε όλη την Ένωση.
95

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6-2009-INIT/el/pdf
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ, 10/11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009.
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Μια Ευρώπη που προστατεύει:
Η ανάπτυξη µιας στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας θα πρέπει να επιδιώκει, µεταξύ
άλλων, την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέµατα διαχείρισης των συνόρων, ώστε να
καταστεί ασφαλέστερη η Ευρώπη. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εργάζεται υπό
πνεύµα αλληλεγγύης µεταξύ κρατών µελών και να αξιοποιεί πλήρως το άρθρο 222 ΣΛΕΕ.
Πρόσβαση στην Ευρώπη εντός µιας παγκοσµιοποιηµένης υφηλίου:
Η πρόσβαση στην Ευρώπη για τα πρόσωπα τα οποία έχουν αναγνωρισµένα νόµιµο
συµφέρον να εισέλθουν στο έδαφος της ΕΕ πρέπει να γίνει αποτελεσµατικότερη και
αποδοτικότερη. Ταυτοχρόνως η Ένωση και τα κράτη µέλη της πρέπει να εγγυώνται την
ασφάλεια των πολιτών τους. Θα πρέπει να καθιερωθούν ολοκληρωµένη διαχείριση των
συνόρων και πολιτικές θεωρήσεων που να εξυπηρετούν τους σκοπούς αυτούς.
Μια Ευρώπη ευθύνης, αλληλεγγύης και σύµπραξης σε θέµατα µετανάστευσης και ασύλου:
Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτελεί σαφή βάση για
περαιτέρω πρόοδο στην σωστή διαχείριση του µεταναστευτικού. Ο στόχος για θέσπιση
κοινού συστήµατος ασύλου παραµένει ενεργός και τα πρόσωπα που χρειάζονται προστασία
πρέπει να έχουν εγγυηµένη πρόσβαση σε νοµικά ασφαλείς και αποτελεσµατικές διαδικασίες
ασύλου. Επιπλέον, προκειµένου να διατηρηθούν αξιόπιστα και βιώσιµα συστήµατα
µετανάστευσης και ασύλου στην ΕΕ, επιβάλλεται να προλαµβάνεται, να ελέγχεται και να
καταπολεµάται η παράνοµη µετανάστευση, δεδοµένου ότι η ΕΕ αντιµετωπίζει διαρκώς
αυξανόµενη πίεση από παράνοµες µεταναστευτικές ροές, κυρίως στα κράτη µέλη που
ευρίσκονται στα εξωτερικά της σύνορα, ιδίως δε τα νότια.
Ο ρόλος της Ευρώπης σε µια παγκοσµιοποιηµένη υφήλιο – η εξωτερική διάσταση:
Η εξωτερική διάσταση της Ελευθερίας, Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης είναι κρίσιµη για την
επιτυχία των στόχων του παρόντος προγράµµατος και θα πρέπει ιδίως να λαµβάνεται υπόψη
σε όλες τις άλλες πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και να συνάδει πλήρως µε αυτές.
Στις 26 και 27 Ιουνίου του 2014, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο96 καθόρισε τους
στρατηγικούς προσανατολισµούς του νοµοθετικού και επιχειρησιακού προσανατολισµού
στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης97 για την επόµενη πενταετία (2015-2019).
Με τις νέες βασικές προτεραιότητες της ΕΕ στον τοµέα ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης (Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές 2015-2019), οι οποίες στηρίζονται
στην πρόοδο του Προγράµµατος της Στοκχόλµης, τονίζεται καταρχάς η αναγκαιότητα λήψης
συνεκτικών µέτρων πολιτικής, αναφορικά µε το άσυλο, τη µετανάστευση και τα σύνορα,
96

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/el/pdf
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26/27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.
97
Όπως ορίζει το Άρθρο 68 της ΣΛΕΕ.
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σύµφωνα µε τις Συνθήκες και τα συναφή Πρωτόκολλα. Επίσης, εκτιµάται πως όλες οι
παράµετροι µιας Ευρώπης που προστατεύει τους πολίτες της και προσφέρει ουσιαστικά
δικαιώµατα στους ανθρώπους εντός και εκτός της Ένωσης είναι αλληλένδετες, ενώ
επισηµαίνεται ότι η απάντηση σε πολλές από τις προκλήσεις στον τοµέα της ελευθερίας, της
ασφάλειας και της δικαιοσύνης εντοπίζεται στις σχέσεις µε τρίτες χώρες, πράγµα που
καθιστά αναγκαία τη βελτίωση της σύνδεσης των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών
της ΕΕ.
Για την περαιτέρω ανάπτυξη του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης τα
προσεχή έτη, δίνεται έµφαση στα ακόλουθα:

-Άσυλο: Η δέσµευση της Ένωσης ως προς τη διεθνή προστασία προϋποθέτει µια ισχυρή
ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου βασιζόµενη στην αλληλεγγύη και την ευθύνη. Η πλήρης µεταφορά
στο εθνικό δίκαιο και η αποτελεσµατική εφαρµογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Ασύλου (ΚΕΣΑ) είναι απόλυτη προτεραιότητα. Με αυτόν τον τρόπο θα προκύψουν υψηλά κοινά
πρότυπα και µια ενισχυµένη συνεργασία που θα δηµιουργήσουν ισότιµους όρους ανταγωνισµού,
βάσει των οποίων οι αιτούντες άσυλο θα λαµβάνουν τις ίδιες διαδικαστικές εγγυήσεις και την
ίδια προστασία σε ολόκληρη την Ένωση. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από
ενισχυµένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ), ιδίως για την
προώθηση της ενιαίας εφαρµογής του κεκτηµένου. Οι συγκλίνουσες πρακτικές θα ενισχύσουν
την αµοιβαία εµπιστοσύνη και θα επιτρέψουν τη µετάβαση σε επόµενα στάδια στο µέλλον.

-Παράνοµη Μετανάστευση: Η αντιµετώπιση των βαθύτερων αιτίων των παράνοµων
µεταναστευτικών ροών αποτελεί ουσιώδες µέρος της µεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ. Τούτο,
παράλληλα µε την πρόληψη και την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης, θα συµβάλει
στην αποτροπή της απώλειας της ζωής µεταναστών που επιχειρούν επικίνδυνα ταξίδια. Βιώσιµη
λύση µπορεί να εξευρεθεί µόνο µε την εντατικοποίηση της συνεργασίας µε τις χώρες προέλευσης
και διέλευσης, καθώς και µε την χορήγηση βοήθειας για να ενισχυθεί η ικανότητά τους όσον
αφορά την διαχείριση της µετανάστευσης και των συνόρων.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα στοιχεία:
• ενίσχυση και διεύρυνση των περιφερειακών προγραµµάτων προστασίας, ιδίως πλησίον
περιοχών προέλευσης, σε στενή συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες, καθώς και αύξηση των συµβολών στις παγκόσµιες προσπάθειες
επανεγκατάστασης των προσφύγων, ιδίως λόγω της τρέχουσας παρατεταµένης κρίσης στη
Συρία·
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• αποφασιστικότερη αντιµετώπιση της παράνοµης διακίνησης και της εµπορίας ανθρώπων, µε
έµφαση στις χώρες και τις οδούς προτεραιότητας·
• καθιέρωση αποτελεσµατικής κοινής πολιτικής επιστροφής και επιβολή υποχρεώσεων περί
επανεισδοχής στις συµφωνίες µε τρίτες χώρες·
• πλήρης υλοποίηση των δράσεων που επισήµανε η Ειδική Οµάδα «Μεσόγειος».

-Σύνορα: H ζώνη του Σένγκεν, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να ταξιδεύουν χωρίς ελέγχους στα
εσωτερικά σύνορα, και ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός ατόµων που ταξιδεύουν προς την ΕΕ
καθιστούν απαραίτητη την αποτελεσµατική διαχείριση των κοινών εξωτερικών συνόρων της ΕΕ
ώστε να διασφαλίζεται ισχυρή προστασία. Για τον σκοπό αυτόν προτείνεται η κινητοποίηση όλων
των µέσων που έχει η ΕΕ στη διάθεσή της, προκειµένου να στηρίξει τα κράτη-µέλη στο έργο τους:
•η ολοκληρωµένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων πρέπει να εκσυγχρονιστεί µε οικονοµικά

αποδοτικό τρόπο ώστε να διασφαλίζεται έξυπνη διαχείριση των συνόρων µε σύστηµα
εισόδου/εξόδου και πρόγραµµα καταχώρισης ταξιδιωτών µε την στήριξη του νέου Οργανισµού
για τη ∆ιαχείριση Συστηµάτων Μεγάλης Κλίµακας (eu-LISA)·
•Ο FRONTEX, ως µέσον ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στον τοµέα της διαχείρισης συνόρων, θα
πρέπει να ενισχύσει την επιχειρησιακή βοήθεια, ιδίως προκειµένου να στηρίξει τα κράτη µέλη
που υφίστανται ισχυρές πιέσεις στα εξωτερικά τους σύνορα, και να ανταποκρίνεται
αποτελεσµατικότερα στις ταχείες µεταβολές των µεταναστευτικών ροών, αξιοποιώντας στο
έπακρο το νέο ευρωπαϊκό σύστηµα επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR)·
•στο πλαίσιο της µακροπρόθεσµης ανάπτυξης του FRONTEX, θα πρέπει να µελετηθεί η
δυνατότητα δηµιουργίας ευρωπαϊκού συστήµατος συνοριοφυλάκων ώστε να ενισχυθεί η
ικανότητα ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών µας συνόρων.
Συγχρόνως, λαµβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις µε τις οποίες βρίσκεται σήµερα
αντιµέτωπη η ΕΕ (αστάθεια σε πολλά µέρη του κόσµου) καθώς και τις παγκόσµιες και
ευρωπαϊκές δηµογραφικές τάσεις, τονίζεται η ανάγκη µιας αποτελεσµατικής πολιτικής
µετανάστευσης, ασύλου και συνόρων υπό άρτια διαχείριση, µε γνώµονα τις αρχές της
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανοµής ευθυνών όπως προβλέπονται στη Συνθήκη, σύµφωνα
µε το άρθρο 80 ΣΛΕΕ, και την ουσιαστική εφαρµογή της πολιτικής αυτής. Απαιτείται, ακόµη,
µια ολοκληρωµένη προσέγγιση µε την οποία θα βελτιστοποιούνται τα οφέλη της νόµιµης
µετανάστευσης και θα προσφέρεται προστασία σε όσους έχουν ανάγκη, µε παράλληλη
αποφασιστική αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης και αποτελεσµατική διαχείριση
των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.
- 61 -

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

3.1. Η προσφυγική κρίση στην Ελλάδα το 2015

Οι ανεξέλεγκτες προσφυγικές ροές ανάγονται από το 2015 σε µείζον πολιτικόκοινωνικό-ανθρωπιστικό πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελλάδα επιδεικνύοντας
αλληλεγγύη σε όσους έχουν ανάγκη για διεθνή βοήθεια (πρόσφυγες), τηρώντας παράλληλα
τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και εκπληρώνοντας τις ευρωπαϊκές αξίες. Φυσικά η
αντιµετώπιση αυτή οφείλει να συνάδει µε την ευθύνη απέναντι στην ασφάλεια της ελληνικής
κοινωνίας από αυτούς που εισέρχονται από µη νόµιµους οδούς στο έδαφος της ΕΕ και που
δεν χρήζουν καθεστώς διεθνούς προστασίας.
Μια επισκόπηση σε στατιστικά στοιχεία διαφόρων φορέων, δείχνουν πως η
προσφυγική κρίση στην χώρα µας έφτασε στην κορύφωσή της το 2015, αναδεικνύοντας ως
βασική πύλη εισόδου στην ΕΕ την χώρα µας. Συγκεκριµένα, το 2015 αφίχθησαν
περισσότεροι από 885.000 παράτυποι υπήκοοι τρίτων χωρών στην ΕΕ µέσω της «ανατολικής
µεσογειακής» οδού από την Ελλάδα (Γράφηµα Ι), ενώ πάνω από τις µισές εισόδους στην
Ελλάδα πραγµατοποιήθηκαν στην Λέσβο, όπου εισήλθαν 512.327 άτοµα – Γράφηµα ΙΙ.
ΓΡΑΦΗΜΑ Ι: Αριθµός µη νόµιµων διελεύσεων των συνόρων της ανατολικής µεσογειακής οδού
(Illegal border crossings on the Eastern Mediterranean route in numbers)

Πηγή: Frontex, Trends and Routes, eastern-Mediterranean-route
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ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΙ: Συλληφθέντες µη νόµιµοι αλλοδαποί, για παράνοµη είσοδο &παραµονή, από Αστυνοµικές
και Λιµενικές Αρχές (2014-2015)

Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία, Στατιστικά στοιχεία παράνοµης µετανάστευσης, tinyurl.com/zxt6nl4.

ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΙΙ: Συλληφθέντες µη νόµιµοι αλλοδαποί στα ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα (΄14-΄15)

Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία, Στατιστικά στοιχεία παράνοµης µετανάστευσης, tinyurl.com/zxt6nl4
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Από τα παραπάνω γραφήµατα διαφαίνεται πως η µαζική εισροή του 2015
πραγµατοποιήθηκε από τα ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα της χώρας µας. Άλλωστε, το
χτίσιµο του φράχτη µήκους 11 χιλιοµέτρων στον Έβρο τον Φεβρουάριο του 2012, αν και είχε
ως στόχο την αποτροπή των προσφυγικών ροών, εκείνο που κατάφερε ήταν να
µετατοπιστούν οι ροές πιο νότια και συγκεκριµένα στα θαλάσσια σύνορα από τα τούρκικα
παράλια στα ελληνικά νησιά (µετατρέποντάς το Αιγαίο σε πύλη εισόδου προσφύγων) και όχι
να ανακοπούν. Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν αίτηµα για επιπρόσθετη βοήθεια στην
καταγραφή/υποστήριξη στα σύνορά τους, µόλις τον ∆εκέµβριο του 201598, όπου ακολούθως
η FRONTEX ανταποκρίθηκε µε τα Rapid Border Intervention Teams99 (RABITs) και
συγκεκριµένα εισήγαγε το Poseidon Rapid Intervention. Η αυξητική αυτή τάση όµως των
αφίξεων στα ελληνοτουρκικά σύνορα συνεχίστηκε και στην αρχή του 2016100, καθώς ο
αριθµός τους ανήλθε τον Ιανουάριο του 2016 σε 66.233 (την ίδια χρονική περίοδο του 2015
ήταν 5.550), µε µέσο όρο αφίξεων την µέρα 1.952. Ακόµη, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες101, το 60% των αφίξεων σηµειώθηκε στη
Λέσβο, το 22% στη Χίο, το 6% στη Σάµο, το 6% στη Λέρο , το 3% στη Κω και το 2% στη
Νότιο ∆ωδεκάνησο. Τον Οκτώβρη του 2015102, ο µέσος όρος των ηµερησίων αφίξεων στην
Λέσβο, εκτινάχτηκε στους 6.000. Καθίσταται σαφές λοιπόν ότι η Λέσβος αποτέλεσε την κύρια
πύλη, όχι µόνο προς την Ελλάδα, αλλά και προς το Ευρωπαϊκό έδαφος εν γένει103.

ΓΡΑΦΗΜΑ IV: Αριθµός προσφύγων και µεταναστών που διασχίζουν την θάλασσα από την Τουρκία στην
Ελλάδα κάθε µέρα

Πηγή: DG Migration and Home Affairs

98

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-andvisas/schengen/docs/eighth_biannual_ report_on_the_functioning_of_the_schengen_area_en.pdf
99
Οµάδα Ταχείας Επέµβασης των Συνόρων
100
Ελληνική Αστυνοµία, Bit.ly/1SQ8Nws.
101
«Refugees/Migrants Emergency Response-Mediterranean», Monthly Summary Report (1st-31st
January):bit.ly/1W059nR.
102
Ύπατη αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, bit/ly/1Ss1Bgb.
103
Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες, Έκθεση πεπραγµένων 2015.
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Αξιοσηµείωτο και τραγικό συνάµα είναι πως ο αριθµός104 των προσώπων που έχασαν
την ζωή τους από πνιγµό στην Ανατολική Μεσόγειο, το 2016 αγγίζει τους 434, µια µείωση
46%, συγκριτικά µε τους 806 µαζικούς πνιγµούς που είχαν καταγραφεί το 2015. Ακόµη πιο
τραγικό είναι πως, σύµφωνα µε τα στοιχεία105 του ∆ιεθνή Οργανισµού Μετανάστευσης, τα
παιδιά που χουν χάσει τη ζωή τους στο Αιγαίο, από τον Σεπτέµβρη του 2015, ξεπερνάµε τα
340. Ας σηµειωθεί ότι βάση επίσηµων στοιχείων106, τα τελευταία 17 χρόνια (2000-2017) στο
ποτάµι του Έβρου µόνο, 350 αλλοδαποί ανασύρθηκαν πνιγµένοι, αριθµός όµως που δεν είναι
αντιπροσωπευτικός (λόγω λασπώδη πυθµένα ποταµού, µη γνώση στοιχείων από την
τούρκικη όχθη του ποταµιού) και ανεβάζει τα θύµατα σε πάνω από 1.000.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας, µόνο το 2015 εισήλθαν στην χώρα
µας 911.471 αλλοδαποί107 χωρίς να κατέχουν τα απαραίτητα νόµιµα έγγραφα, ενώ στην
Ιταλία (που διατηρούσε την πρωτιά έως τότε ως βασική πύλη εισόδου των προσφύγων και
µεταναστών στην ΕΕ) ο συνολικός αριθµός των αφίξεων άγγιξε τους 153.842108. Οι κύριες
χώρες προέλευσης αυτών, ήταν η Συρία (499.495), το Αφγανιστάν (213.267) και το Ιράκ
(91.769):
ΓΡΑΦΗΜΑ V: Συλληφθέντες µη νόµιµοι αλλοδαποί, για παράνοµη είσοδο & παραµονή ανά υπηκοότητα
(2015)

Πηγή: Ελληνική Αστυνοµία, Στατιστικά στοιχεία παράνοµης µετανάστευσης, tinyurl.com/zxt6nl4.
104

ΙΟΜ, Migrant deaths and disappearances worldwide: 2016 analysis migrant deaths and disappearances
worldwide: 2016 analysis, 8/3/2017.
105
ΙΟΜ, 19-2-2016: bit.ly/1W059nR.
106
http://www.e-evros.gr/gr/eidhseis/3/ta-proswpika-antikeimena-metanastwn-agnwstwn-stoixeiwn-poypnighkan-ston-ebro/post32453
107
Σύµφωνα µε µία άλλη καταγραφή από τη FRONTEX, το 2015 καταγράφηκαν περίπου 2.044.000 παράνοµες
διασχίσεις συνόρων στη διαδροµή Τουρκία-Ελλάδα και Βουλγαρία, στα σύνορα µεταξύ των τριών αυτών
χωρών και στην περιφέρειά τους (http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_
ARA_2016.pdf, σ. 12.)
108
UNHCR: Europe refugees and migrants, emergency response-nationality of arrivals to Greece, Italy and
Spain (January 2015-March 2016) in http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php.
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Αναφορικά µε τη σύνθεση των ροών109, είναι η πρώτη φορά που ο αριθµός των
παιδιών (36%) και των γυναικών (21%), που αναζητούν ασφαλές καταφύγιο στην ΕΕ,
ξεπερνά εκείνο των αντρών (43%).
Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου110, σχετικά µε τις
αιτήσεις ασύλου που κατατέθηκαν στην ελληνική επικράτεια από υπηκόους τρίτων χωρών, ο
αριθµός τους έφτασε για το 2015 τους 13.195, µε µηνιαίο µέσο όρο κατά τη διάρκεια του
έτους τους 1.100, ενώ το 2016 ο αριθµός των ατόµων που κατέθεσε αίτηση χορήγησης
ασύλου, άγγιξε τους 51.092, µε µηνιαίο µέσο όρο τους 4.258. Χαρακτηριστικό των αιτήσεων
της χρονιάς αυτής (2016) είναι ότι πάνω από τις µισές (26.693) έγιναν από πολίτες της
εµπόλεµης Συρίας. Πάντως, µεταξύ 2015-2016 εντυπωσιακή είναι η αυξηµένη διαφορά στην
υποβολή αιτηµάτων για διεθνή βοήθεια, µια διαφορά τάξεως 287,2%! Επίσης, µόνο για την
χρονιά 2016, 2.352 άτοµα ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι. Χαρακτηριστικό είναι, ακόµη, πως το
2015, 3.331 γυναίκες αναζήτησαν άσυλο στην χώρα µας ενώ το 2016 ο αριθµός τους
εκτοξεύτηκε στις 19.075, καταδεικνύοντας µε τον πιο σαφή τρόπο ότι οι άνθρωποι αυτοί
εµπίπτουν κατά πλειοψηφία στην κατηγορία των εξαναγκασµένων µεταναστεύσεων που
χρήζουν διεθνή βοήθεια.

3.2. Το ελληνικό νοµοθετικό σύστηµα για το άσυλο

Αναφορικά µε τις δύο διεθνείς συµβάσεις, που θεσπίστηκαν στα πλαίσια του ΟΗΕ,
για την προστασία των προσφύγων, η µεν Σύµβαση της Γενεύης του 1951 «περί του
καθεστώτος των προσφύγων» τέθηκε σε ισχύ από την χώρα µας στις 6 Ιουλίου του 1960, ενώ
πρώτα είχε κυρωθεί µε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα (Ν.∆.) 3989/1959 «Περί κυρώσεως της
πολυµερούς Συµβάσεως περί της Νοµικής Καταστάσεως των Προσφύγων» (ΦΕΚ Α΄/209/269-1959). Αντίστοιχα, το συµπληρωµατικό Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το
καθεστώς των προσφύγων, το οποίο συµπληρώνει τη Σύµβαση της Γενεύης, κυρώθηκε στην
Ελλάδα µε το α.ν. 389/1968 «Περί κυρώσεως του Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης της
31.1.1967 εν σχέσει προς την Νοµικήν Κατάστασιν των Προσφύγων» (ΦΕΚ Α΄/ 125/4-61968).

109
110

Σπυροπούλου, Χριστόπουλος, 2016, σελ.39-40.
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/06/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf
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Πέραν όµως της υποχρέωσης τήρησης των διεθνών της υποχρεώσεων για τη νοµική
προστασία των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, η Ελλάδα ενσωµάτωσε στο εσωτερικό της
δίκαιο µια σειρά νοµοθετηµάτων της ΕΕ (κανονισµών και οδηγιών) για το άσυλο και τους
πρόσφυγες. Τα σηµαντικότερα από αυτά αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΣΥΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΩΣΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

Οδηγία 2011/95/ΕΕ του ΕΚ & του Συµβουλίου της

Π.∆. 141/2003 (ΦΕΚ 226/Α΄/21-10-2013) για την

ης

13 ∆εκεµβρίου 2011 «σχετικά µε τις απαιτήσεις για

προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις

την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή

διατάξεις της οδηγίας. Με την έναρξη ισχύος του,

των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας,

καταργούνται οι διατάξεις του Π.∆. 96/2008, πλην

για το ενιαίο καθεστώς για πρόσφυγες ή για τα άτοµα

των διατάξεων του Α 24 και των παρ. 1,2 και 3 του Α

που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το

25.

περιεχόµενο της παρεχόµενης προστασίας», η οποία
αντικατέστησε την Οδηγία 2004/83/ΕΚ.
Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου «σχετικά µε τις

Π.∆. 114/2010 (ΦΕΚ 195/Α΄/22-11-2010) για την

ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις

καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε

οποίες τα κράτη-µέλη χορηγούν και ανακαλούν το

αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του

καθεστώς του πρόσφυγα».

πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε
συµµόρφωση

προς

την

οδηγία,

το

τροποποιήθηκε από το Π.∆. 167/2014.

οποίο

Από την

έναρξη ισχύος του καταργούνται οι διατάξεις των Π.∆.
61/1999, 90/2008 και 81/2009 και του Α 5 του Π∆
220/2007.
Π.∆. 113/2013 (ΦΕΚ 146/Α΄) για την καθιέρωση
ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και
ανιθαγενείς

του

καθεστώτος

του

πρόσφυγα

ή

δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συµµόρφωση
προς την οδηγία., το οποίο τροποποίησε το Π.∆.
114/2010 και κατήργησε το Ν. 1975/1991, όπως είχε
αντικατασταθεί µε το Ν. 2452/1996. Το παρόν
καταργήθηκε από 3.6.2016 µε το Ν. 4375/2016.
ης

Π.∆. 220/2007 (ΦΕΚ 251/A΄/13/11 ή 7 /2007) για την

Ιανουαρίου 2003 «σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις

προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις

για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη-

διατάξεις της οδηγίας σχετικά µε τις ελάχιστες

µέλη», η οποία αντικαταστήθηκε από την Οδηγία

απαιτήσεις για την εισαγωγή των αιτούντων άσυλο

ης

στα κράτη µέλη. Μέρη της επικαιροποιηµένης οδηγίας

Οδηγία

2003/9/ΕΚ

του

Συµβουλίου

της

27

2013/33/ΕΕ του ΕΚ και του Συµβουλίου της 26
Ιουνίου 2013.

ενσωµατώθηκαν στο Ν. 4375/2016.
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Οδηγία 2013/32/ΕΕ του ΕΚ και του Συµβουλίου της
ης

Ν.

4375/2016

(ΦΕΚ

51/Α΄/3-4-2016)

για

την

26 Ιουνίου 2013 «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες

οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής

για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος

Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,

διεθνούς προστασίας», διατάξεις για την εργασία

σύσταση

δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις,

προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις

η οποία αντικατέστησε την Οδηγία 2005/85/ΕΚ.

διατάξεις της οδηγίας, όπως αυτός τροποποίησε τον Ν.

Γενικής

Γραµµατείας

Υποδοχής,

3907/2011, ο οποίος προσάρµοσε την ελληνική
νοµοθεσία

στην Οδηγία 2008/115/ΕΚ «σχετικά µε

τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη
για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων
υπηκόων τρίτων χωρών».
Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συµβουλίου «σχετικά µε τις

Π.∆. 80/2006 (ΦΕΚ 82/Α΄/14-4-2006) σχετικά µε την

ελάχιστες

µεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας.

προδιαγραφές

προστασίας

σε

παροχής

περίπτωση

προσωρινής

µαζικής

εισροής

εκτοπισθέντων και µέτρα για τη δίκαιη κατανοµή των
βαρών µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την
αποδοχή και την αντιµετώπιση των συνεπειών της
υποδοχής αυτών των ατόµων» ή Οδηγία µαζικής
εισροής.
Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας

Π.∆. 131/2006 (ΦΕΚ 143/Α΄/13-7-2006) και κατόπιν

Σεπτεµβρίου

µε το Ν.

2003,

σχετικά

µε

το

δικαίωµα

οικογενειακής επανένωσης.
Οδηγία 2008/115/ΕΚ του ΕΚ και του Συµβουλίου
της 16

ης

Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α΄/26-1-2011)

∆εκεµβρίου 2008, σχετικά µε τους κοινούς

κανόνες και διαδικασίες στα κ-µ για την επιστροφή
των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.
Κανονισµός 343/2003/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης

Ν. 1996 (ΦΕΚ 196/Α΄/13-16/12/1991)

Φεβρουαρίου 2003 για τη θέσπιση των κριτηρίων και
µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κ-µ που είναι
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που
υποβάλλεται σε κ-µ από υπήκοο τρίτης χώρας
(∆ουβλίνο ΙΙ).

Ως προς τις ουσιαστικές διατάξεις της ελληνικής έννοµης τάξης οι οποίες αφορούν
άµεσα τους πρόσφυγες, αυτές διακρίνονται: α) στις προγενέστερες της έλευσης του
ευρωπαϊκού δικαίου διατάξεις και β) στις µεταγενέστερες, πιο πρόσφατες, διατάξεις. Ωστόσο
το πολιτικό άσυλο κατοχυρώνεται και µε έµµεσο τρόπο, µε την παρ.2 του Α5 του κειµένου
του ελληνικού Συντάγµατος111 (1974/1982/2001).

111

«Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής
και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών
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Ως προς τις προγενέστερες ουσιαστικές αρχικές διατάξεις στην εθνική µας έννοµη
τάξη για την προστασία των προσφύγων, αρχικά διακρίνουµε ως πρώτο νοµοθετικό
εγχείρηµα το Ν. 1975/1991 «Περί εισόδου-εξόδου, παραµονής, εργασίας, απέλασης
αλλοδαπών, διαδικασίας αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ
184/Α΄/4-12-1991)112, στον οποίο γίνεται ειδική αναφορά (Κεφάλαιο ΣΤ΄) στους πρόσφυγες
(Άρθρα 24-25).
Με τα άρθρα 1 και 2 αντίστοιχα του Ν. 2452/1996 «Ρύθµιση θεµάτων προσφύγων
κατά

τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991» (ΦΕΚ 283/Α΄/31-12-1996)

αντικαταστάθηκαν τα άρθρα αυτά. Ειδικότερα, µε την παρ.1 του άρθρου 2, γίνεται µνεία στη
διεθνή Σύµβαση της Γενεύης, καθώς αναφέρεται ότι: «ο αλλοδαπός που βρίσκεται καθ΄
οιονδήποτε τρόπο στο Ελληνικό έδαφος, αναγνωρίζεται ύστερα από αίτησή του ως πρόσφυγας
και του παρέχεται άσυλο, εφόσον στο πρόσωπό του συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου ΙΑ
της από 28.7.1951 ∆ιεθνούς Σύµβασης της Γενεύης…όπως τροποποιήθηκε µε το ..Πρωτόκολλο
της Νέας Υόρκης». Ακόµη, στις παραγράφους 2 και 3 του ως άνω ίδιου άρθρου προβλέπονται
οι προϋποθέσεις ειδικής ταχύρρυθµης διαδικασίας εξέτασης αίτησης ασύλου, ενώ στην παρ.
4 καταγράφεται η πρόβλεψη έγκρισης προσωρινής διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους στον
αιτούντα άσυλο του οποίου έχει απορριφθεί αίτηση για την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα.
Τέλος, µε την παρ.6 του ίδιου άρθρου, προβλέπεται και η δυνατότητα έκδοσης κοινής
υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) η οποία θα καθορίζει «το ειδικό καθεστώς προσωρινής
προστασίας συγκεκριµένης κατηγορίας αλλοδαπών που καταφεύγουν στο Ελληνικό έδαφος για
λόγους ανωτέρας βίας…». Ο παραπάνω νόµος προέβλεπε, ωστόσο, την έκδοση προεδρικών
διαταγµάτων έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1997 προκειµένου να εφαρµοστούν οι διατάξεις του, ως
προς την διαδικασία αναγνώρισης ενός αλλοδαπού ως πρόσφυγα και την παροχή ασύλου.
Τελικά στις 30 Μαρτίου του 1999, µε µεγάλη καθυστέρηση, εκδόθηκε το Π∆
61/1999113, του οποίου η ισχύς κράτησε µέχρι το Π∆ 114/2010, που µε την µεταφορά οδηγίας
της ΕΕ, κατήργησε το προϋπάρχων εξουσιοδοτικό διάταγµα. Έως την έκδοση του Π∆
61/1999, εφαρµόστηκε το Π∆ 83/1993, που χε εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του Ν. 1975/1991.
Τον Αύγουστο του 2010 η Ελλάδα κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα Εθνικό
Σχέδιο ∆ράσης για το Άσυλο και τη ∆ιαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών
(επικαιροποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2013), το οποίο επέφερε θεσµικές εξελίξεις στις
πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται η έκδοση
αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας».
112
Ο συγκεκριµένος νόµος αντικατέστησε το Ν.4310/1929 (ΦΕΚ 287/Α΄/16-8-1929) ο οποίος ρύθµιζε τα
ζητήµατα αλλοδαπών.
113
«∆ιαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση
εισόδου των µελών της οικογένειας του και τρόπος συνεργασίας µε τον Εκπρόσωπο της Ύπατης Αρµοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα», ΦΕΚ 63/Α΄/4-4-1999. Με την σειρά του τροποποιείται µε το Π∆
90/2008.
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διαδικασίες υποδοχής και ασύλου (ίδρυση και λειτουργία νέων διακριτών υπηρεσιών)114. Το
Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης περιλαµβάνει περιγραφή των προγραµµατισµένων δράσεων της
ελληνικής κυβέρνησης για τα θέµατα πρώτης υποδοχής, το νέο σύστηµα ασύλου, την
υποδοχή των αιτούντων άσυλο, των ευάλωτων οµάδων και των ασυνόδευτων ανηλίκων, τα
προ-αναχωρησιακά (pre-removal) κέντρα κράτησης, τις επιστροφές και τον έλεγχο συνόρων.
Εµπνεόµενο από άλλα κράτη µέλη της ΕΕ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία,
το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο του 2010 προέβλεπε αλλαγές
τόσο στη νοµοθεσία όσο και στην πρακτική σχετικά µε τον τρόπο που η Ελλάδα
αντιµετωπίζει τα ζητήµατα ασύλου και µετανάστευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Νοέµβριο του
2010, υιοθετήθηκε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 114/2010, µε το οποίο ρυθµίσθηκε η µεταβατική
διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, το Π∆ 114/2010 άνοιξε το δρόµο για την
επανασύσταση και τη βελτίωση της λειτουργίας των Επιτροπών Προσφυγών, ενώ
αποκέντρωσε τα όργανα εξέτασης σε πρώτο βαθµό των αιτηµάτων ασύλου σε 14
Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις της χώρας.
Στη συνέχεια, ο µεταναστευτικός νόµος 2910/2001, «Είσοδος και παραµονή
αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας µε πολιτογράφηση
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α΄/2-5-2001) προβλέπει σε διάταξή του (στην παρ.2 του Α58),
ευνοϊκότερες προϋποθέσεις ως προς την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση,
για τους πρόσφυγες.
Ακολούθως, η υιοθέτηση του Ν. 3907/2011 περί «Ίδρυσης Υπηρεσίας Ασύλου και
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − µέλη
για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 7/Α΄/26-1-2011) αναµόρφωσε το ελληνικό σύστηµα ασύλου σε σηµαντικό
βαθµό, καθώς προέβλεψε την ίδρυση 1) αυτοτελούς υπηρεσίας ασύλου115 και 2) αρχής
προσφυγών116. Επίσης µε το νεότερο αυτό νόµο, συστάθηκε «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής»
που έχει ως αποστολή, µε τοπική αρµοδιότητα σε όλη την επικράτεια, την αποτελεσµατική
διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόµως στη Χώρα, σε συνθήκες
σεβασµού της αξιοπρέπειάς τους, µε την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής.

114

Σαµπατάκου, 2015.
η οποία «έχει ως αποστολή την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών µορφών διεθνούς
προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών, καθώς και τη συµβολή στο σχεδιασµό και τη διαµόρφωση της
εθνικής πολιτικής ασύλου» (παρ. 1, Α1 νόµου) και η οποία στελεχώνεται από δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους
(παρ. 2, Α2 νόµου).
116
, η οποία εξετάζει τις προσφυγές αιτούντων διεθνή προστασία κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου
(παρ. 1, Α3).
115
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Τον Απρίλιο του 2016, ψηφίστηκε και δηµοσιεύτηκε ο Ν. 4375/2016117 (ΦΕΚ
51/Α΄/3-4-2016), ο οποίος µετέβαλλε το έως τότε υφιστάµενο καθεστώς που ίσχυε για την
οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών α) Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, καθώς και
β) της νεοσύστατης Υποδοχής και Ταυτοποίησης (που αντικαθιστά την Υπηρεσία Πρώτης
Υποδοχής), όπως αυτό ήταν διαµορφωµένο µε το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο (Μέρος
Πρώτο). Με το δεύτερο µέρος του νοµοθετικού κειµένου, συστάθηκε Γενική Γραµµατεία
Υποδοχής, στην οποία υπάγεται η νεοσύστατη Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
καθώς και η ∆ιεύθυνση Υποδοχής118 που συγκροτείται µε το Α27 του παρόντος νόµου.
Ακόµη, στο τµήµα αυτό του νόµου, συνιστάται ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Μεταναστευτικής Πολιτικής (Α 28) και ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης119 (Α31). Επίσης, µε
το νέο νόµο (Μέρος Τρίτο) ενσωµατώνεται πλήρως στην εγχώρια έννοµη τάξη, η
Αναδιατυπωµένη Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας.
Σκοπός του είναι, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόµου, η
αποτελεσµατική αντιµετώπιση τόσο των εκτάκτων αναγκών λόγω της προσφυγικής κρίσης
όσο και των µελλοντικών ή/και πάγιων αναγκών για τη λειτουργία ενός δίκαιου και
αποτελεσµατικού

συστήµατος

εξέτασης

αιτήσεων

διεθνούς

προστασίας

και

ενός

λειτουργικού συστήµατος υποδοχής. Επίσης προβλέπονται διατάξεις για τον εξορθολογισµό
και την αναµόρφωση του διεθνούς συστήµατος προστασίας, υποδοχής, καταγραφής και
ταυτοποίησης των νεοεισερχοµένων πολιτών των τρίτων κρατών καθώς και του συστήµατος
υποδοχής και φιλοξενίας των αιτούντων διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε το διεθνές και
ενωσιακό δίκαιο.
Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά τις βασικότερες διατάξεις του Ν. 4375/2016, οι
ρυθµίσεις του οποίου για τις σηµαντικότερες αλλαγές του συστήµατος ασύλου
αποτυπώνονται στο κείµενό του, οι σηµαντικότερες από αυτές, παρουσιάζονται παρακάτω:

1. Επιτελείται οργανωτική αναβάθµιση (θεσµικά και λειτουργικά) της Υπηρεσίας Ασύλου, της
Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Υ.Π.Υ.Τ.):

117

«Οργάνωση
και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)», διατάξεις
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».
118
«…, η οποία έχει ως στόχο την µελέτη, το σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικής υποδοχής αιτούντων
διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων».
119
«…, η οποία έχει ως στόχο τη µελέτη, το σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικής ένταξης των δικαιούχων
διεθνούς προστασίας και µεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια».
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• Ενισχύεται το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου120 και προβλέπεται η απλούστευση στη
διαδικασία στελέχωσής της, καθώς και η ταχύτερη εξέλιξή της, µε δυνατότητα διενέργειας
απόσπασης υπαλλήλου στην υπηρεσία, µετά από δική του αίτηση, χωρίς να απαιτείται
δηµόσια πρόσκληση.
• Ρυθµίζεται ο τρόπος επιλογής του ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή, καθώς και των Επιτροπών
Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών.
• Η ΥΠΥΤ αναπτύσσεται µέσω της συγκρότησής της από την Κεντρική Υπηρεσία και τις
Περιφερειακές της Υπηρεσίες.
• Eµπλουτίζονται οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου, στο πλαίσιο άσκησης της
αποστολής της, µε α) την κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων επανεγκατάστασης
προσφύγων από τρίτες χώρες, και β) την υλοποίηση προγραµµάτων µετεγκατάστασης
αιτούντων διεθνή προστασία.
• Η Αρχή Προσφυγών αποκτά οικονοµική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία
• Προβλέπεται στην υπαγωγή της ΥΠΥΤ η ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών ∆οµών
Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή
προστασία, καθώς και ∆οµών Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών
που είτε βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, απέλασης ή επανεισδοχής, είτε τελούν υπό
καθεστώς αναβολής αποµάκρυνσης.
• Ανατίθεται στην αρµοδιότητα της ΥΠΥΤ ο εντοπισµός ευάλωτων προσώπων.
• Αναγνωρίζεται για πρώτη φορά το καθεστώς του ανιθαγενούς.
2. Χορηγείται

121

άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία, που

είναι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος σε ισχύ, των οποίων η αίτηση έχει υποβληθεί έως και πέντε
έτη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και η εξέτασή της εκκρεµεί σε β ΄ βαθµό, εκτός εάν
συντρέχει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή για την κοινωνία της χώρας, ιδίως λόγω
τελεσίδικης καταδίκης του αιτούντος για την διάπραξη σοβαρού εγκλήµατος.
3. Αναγνωρίζεται πλέον σε πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς παραµονής για
ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και στα µέλη της οικογένειάς τους, το δικαίωµα πρόσβασης
στην αγορά εργασίας122 (πρόσβαση στην εξαρτηµένη εργασία, την παροχή υπηρεσιών ή
έργου). Επιπλέον, στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, οι οποίοι κατέχουν άδεια
διαµονής σε ισχύ, καθώς και στα µέλη της οικογενείας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας
παρέχεται πέραν των άλλων µορφών εργασίας, επιπλέον και το δικαίωµα άσκησης
ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας.
120

Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό αυξάνεται κατά 235 θέσεις.
,κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παρ. 1 και 2. Του άρθρου 28 του Π∆ 114/2010, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
122
Άρθρο 69
121
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Ωστόσο, αν και υπάρχουν ποικίλες επισηµάνσεις, από διάφορους φορείς οι οποίες
θεωρούν τις σχετικές ρυθµίσεις του νόµου ότι κινούνται προς την θετική κατεύθυνση123,
υφίστανται κι άλλες που ως προς την αποτίµηση των αλλαγών αυτών, εγείρουν
προβληµατισµό. Συγκεκριµένα, σε ανακοίνωσή του, το Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες
επισηµαίνει πως ο ν. 4375/2016 συνιστά ένα σηµαντικό περιορισµό των προβλεπόµενων
εγγυήσεων για τα πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας124, καθώς υιοθετεί µια
πρακτική συστηµατικού και αδιάκριτου «περιορισµού της ελευθερίας», χωρίς εξατοµικευµένη
αξιολόγηση και εκτίµηση της αναγκαιότητας για την επιβολή του συγκεκριµένου µέτρου, για
το σύνολο των νεοεισερχοµένων πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται χωρίς τις νόµιµες
διατυπώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες (π.χ.
οικογένειες µε παιδιά, ασυνόδευτοι ανήλικοι κτλ.) και την υπαγωγή τους σε διαδικασίες
υποδοχής και ταυτοποίησης. Συµπληρώνει πως ο συγκεκριµένος τρόπος εκτέλεσης του
µέτρου (απαγόρευση εξόδου και υποχρεωτική διαµονή σε φυλασσόµενες από αστυνοµικό
προσωπικό εγκαταστάσεις-Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης- το συγκεκριµένο µέτρο
στην πραγµατικότητα ισοδυναµεί µε de facto µέτρο κράτησης το οποίο ελέγχεται ως προς τη
συµβατότητά του µε τους κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.
Ακολούθως, µε την έκδοση του Π∆ 123/4-11-2016, συστάθηκε από την ελληνική
πολιτεία Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016).

3.3. Οι υφιστάµενες δοµές υποδοχής και φιλοξενίας για τους πρόσφυγες

Η αποτελεσµατική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης των
πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στην χώρα µας χωρίς νόµιµες διατυπώσεις, αποτελεί
την κύρια αποστολή της αυτοτελούς Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης125 (Υ.Π.Υ.Τ.).
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν.4375/2016, στις διαδικασίες υποδοχής και
ταυτοποίησης, στις οποίες υποβάλλονται όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών και οι ανιθαγενείς που
εισέρχονται στη χώρα µας χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις, περιλαµβάνονται οι ακόλουθες:

α) η καταγραφή των προσωπικών στοιχείων τους και τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών
αποτυπωµάτων όσων έχουν συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους,
123

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, 26 Φεβρουαρίου 2016: «…ο Συνήγορος του Πολίτη
θεωρεί ότι οι σχετικές ρυθµίσεις κινούνται κατ` αρχήν προς τη θετική κατεύθυνση..».
124
Παρατηρήσεις του Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες επί του Νόµου 4375/2016, Αθήνα 8.4.2016
125
,η οποία υπαγόταν αρχικά στην Γενική Γραµµατεία Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης και µετέπειτα στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
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β) η εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους,
γ) ο ιατρικός τους έλεγχος και η παροχή της τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης,
δ) η ενηµέρωσή τους για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, ιδίως για τη διαδικασία
υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και για τη διαδικασία υπαγωγής σε πρόγραµµα
εθελούσιας επιστροφής,
ε) η µέριµνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, ώστε να υπαχθούν στην κατά περίπτωση
προβλεπόµενη διαδικασία και να τους παρασχεθεί εξειδικευµένη φροντίδα και προστασία,
στ) η παραποµπή για την εκκίνηση της διαδικασίας υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς
προστασίας για όσους επιθυµούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση,
ζ) η παραποµπή στις αρµόδιες υπηρεσίες για την υπαγωγή σε διαδικασίες επανεισδοχής ή
επιστροφής ή απέλασης για όσους δεν υποβάλλουν ή για αυτούς των οποίων η αίτηση διεθνούς
προστασίας απορρίπτεται κατά τη διάρκεια παραµονής τους στο Κ.Υ.Τ..

Όπως προβλέπεται στον ανωτέρω νόµο, Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
ιδρύονται σε συνοριακές περιοχές της Ελλάδας στις οποίες αυτό κρίνεται αναγκαίο,
λαµβανοµένου υπόψη του αριθµού των εισερχοµένων χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις (παρ. 1,
Α 10). Η Υ.Π.Υ.Τ. συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία126 και τις Περιφερειακές της
Υπηρεσίες127 (παρ. 3, Α 8). Μέσα στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης µπορεί να
λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιµάκιο ή Κινητό Κλιµάκιο της
Υπηρεσίας Ασύλου. Ακόµη, ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και σε περιοχές
της ενδοχώρας, για τις ανάγκες των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης. Σε περίπτωση
εισόδου µεγάλου αριθµού προσώπων χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις, των οποίων η
παραποµπή σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν είναι άµεσα εφικτή ή σκόπιµη,
µπορεί µε απόφαση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας να συνιστώνται Κινητές Μονάδες
Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε σηµεία της Επικράτειας, όπου κρίνεται αναγκαία η παροχή
υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης 128.

126

Η Κεντρική Υπηρεσία προγραµµατίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Περιφερειακών
Υπηρεσιών και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους σε συνεργασία
µε τις λοιπές αρµόδιες υπηρεσίες.
127
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΥΠΥΤ είναι: α) τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), β) οι
Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Μ.Υ.Τ.), γ) οι ανοιχτές ∆οµές Προσωρινής Υποδοχής
πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία, δ) οι ανοιχτές ∆οµές
Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών: που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής
σύµφωνα µε το Α22 του Ν.3907/2011 ή σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου αυτού σε συνδυασµό µε το Α30 του
Ν. 3907/2011, ή των οποίων η αποµάκρυνση έχει αναβληθεί σύµφωνα µε το Α24 του Ν. 3907/2011 ή που
υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ.5 ή 78 ή 78 Α του Ν. 3386/2005.
128
παρ. 3, Α 10 Ν. 4375/2016.
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To πρώτο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης συστάθηκε µε την αρ. 11/1-107621.12.2012/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3543/Β΄/31-12-2012) στο Φυλάκιο του νοµού Έβρου, στα βόρεια
σύνορα της χώρας και ξεκίνησε επίσηµα την λειτουργία του τον Μάρτιο του 2013. Έως τότε
ήταν η µοναδική υπηρεσία πρώτης υποδοχής νεοαφιχθέντων υπηκόων τρίτων χωρών που
υπήρχε στην χώρα.
Στα θαλάσσια σηµεία εισόδου οι υπηρεσίες πρώτης υποδοχής προσφέρονταν µέσω
κινητών µονάδων κέντρων ταυτοποίησης υπηκοότητας µικρής χωρητικότητας, τα οποία
λειτουργούσαν σε 2 µόνο νησιά (Σάµο, Χίο). Με την υπ’ αρ. 11.1/1460 (ΦΕΚ Β’ 1066/29-042013) Υπουργική απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
συστήθηκαν δυο κινητές µονάδες, η Κ.M.Y.T. Α’ στη Σάµο και η Κινητή Μονάδα Β’ στη
Χίο, οι οποίες άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Ιουλίου 2013 µε στόχο την
αποτελεσµατική διαχείριση των µικτών µεταναστευτικών ροών.
Στις 14 Οκτωβρίου του 2015 ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και
Ταυτοποίησης στην Μόρια της Λέσβου, το οποίο είχε συσταθεί µε την αρ. 4.2/262415.5.2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών & ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη (ΦΕΚ 1373/Β΄/29-5-2014).
Ακολούθησε η δηµιουργία δεύτερου νέου χώρου καταγραφής στην Λέσβο (που
προστίθεται στον ήδη υπάρχοντα) καθώς και η ίδρυση για πρώτη φορά δοµών υποδοχής σε
δυο νησιά (Κω, Λέρο) που µέχρι τότε δεν διέθεταν καµιά υποδοµή. Έτσι, µε την αρ. πρωτ.
2969/2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης,
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουργού Οικονοµικών
«Σύσταση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών δοµών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο
και ευάλωτων οµάδων πολιτών τρίτων χωρών» (ΦΕΚ2602/τ.Β’/02.12.2015) συστήνονται
Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) και προσωρινές ∆οµές Φιλοξενίας αιτούντων
άσυλο και ευάλωτων οµάδων πολιτών τρίτων χωρών (εφεξής «∆οµές») στην Λέσβο129,
στην Κω και στην Λέρο130.
Με την αρ. πρωτ. 6634/1−147524/2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών
«Σύσταση Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών ∆οµών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο
και ευάλωτων οµάδων πολιτών τρίτων χωρών στις νήσους Χίο και Σάµο» (ΦΕΚ 10/2016, τ.

129

Εκτός από τους χώρους των ΥΠΥΤ, στην Λέσβο λειτουργεί ως ανοιχτός χώρος φιλοξενίας στους ευάλωτους
πρόσφυγες, το ΠΙΚΠΑ, στις δηµοτικές κατασκηνώσεις του ∆ήµου Λέσβου, οι οποίες παραχωρήθηκαν για τον
σκοπό αυτό, στα πλαίσια του οποίου αναπτύσσονται δράσεις από εθελοντές. Επιπλέον, λειτουργεί από τον ∆ήµο
Λέσβου χώρος προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Καρά Τεπέ Μυτιλήνης.
130
Παράλληλα µε την ΥΠΥΤ, που µπήκε σε λειτουργία στις 18 Φεβρουαρίου 2016 στα Λέπιδα, στους χώρους
της τέως «Αποικίας Ψυχοπαθών Λέρου», δηµιουργήθηκαν κι άλλοι χώροι φιλοξενίας προσφύγων: α) στο
ΠΙΚΠΑ και β) στη «Βίλλα Άρτεµις».
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Β΄) συστάθηκαν Συστήνονται Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) και προσωρινές ∆οµές
Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων οµάδων πολιτών τρίτων χωρών (εφεξής
«∆οµές»), στις νήσους Χίο και Σάµου. Συγκεκριµένα, στις 13 Φεβρουαρίου 2016 ξεκίνησε
να λειτουργεί στην Χίο131 το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στον χώρο ενός παλαιού
κτιρίου στο πρώην εργοστάσιο της ΒΙΑΛ, χωρητικότητας 1.000 ατόµων. Αντίστοιχα, στην
περιοχή πρώην πεδίου βολής του ∆ήµου Σάµου δηµιουργήθηκε το ΚΥΤ.
Η επιτάχυνση της προσφυγικής κρίσης, µετά την µαζική εισροή στην Ελλάδα το
καλοκαίρι του 2015, οδήγησε την πολιτεία να ζητήσει τη βοήθεια των ενόπλων δυνάµεων.
Έτσι µε την ΚΥΑ 2970/2-12-2015 (ΦΕΚ 2602/Β΄/2-12-2015) ανατέθηκε στο Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας η συνδροµή του στην δηµιουργία κέντρων πρώτης υποδοχής και
προσωρινών δοµών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων οµάδων πολιτών τρίτων
χωρών στις νήσους Λέσβο, Κω, Λέρο, Σάµο, Χίο, η οποία θα συντελείται µέσω της διάθεσης
µέσων, µηχανηµάτων και προσωπικού έως την ολοκλήρωσή τους, της προµήθειας
µηχανηµάτων και εργαλείων που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής του και της
συνεργασίας για το σκοπό αυτό µε τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και τις υπηρεσίες για τη Μεταναστευτική Πολιτική, που
εποπτεύονται από τους αρµόδιους Αναπληρωτές Υπουργούς Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης. Ακολούθως, µε την Αριθ. Φ.000/8/245258/Σ.37/2016 απόφαση (ΦΕΚ
630/Β/9-3-2016) συστάθηκε Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο ∆ιαχείρισης Προσφυγικής
Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.∆.Π.), αποστολή του οποίου είναι η διεύθυνση και ο συντονισµός, σε
συνεργασία µε την Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, των δράσεων για
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των θεµάτων, που προκύπτουν από τις προσφυγικές και
µεταναστευτικές ροές στη Χώρα, αποκλειστικά σε ότι αφορά στη µεταφορά, διαµονή, σίτιση
και υγειονοµική περίθαλψη των προσφύγων και µεταναστών.
Στον ακόλουθο πίνακα132 αποτυπώνεται συνοπτικά το σύνολο των υφιστάµενων
δοµών και χώρων φιλοξενίας για τους πρόσφυγες (κρατικές και µη) που έχουν δηµιουργηθεί
σε όλη την ελληνική επικράτεια και οι οποίες συνολικά φιλοξενούν 62.327 άτοµα:

131

Έχει δηµιουργηθεί, στην περιοχή της Σούδας της Χίου, κάτω από την εποπτεία του ∆ήµου Χίου, προσωρινός
χώρος φιλοξενίας, µε την συνδροµή της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
132
Στοιχεία από Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και επικοινωνίας, http://mindigital.gr/index.php/προσφυγικόζήτηµα-refugee-crisis?limit=10&start=10, τελευταία επίσκεψη στις 20-6-2017.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ 18 / 07 / 2017 - ΩΡΑ 10:00
(ΚΕΠΟΜ)
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΜΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΝΕΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙ
ΔΟΜΩΝ
ΑΦΙΞΕΙΣ
ΕΩΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΛΕΣΒΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΔΟΜ *
ΕΣ
4499 ΧΩΡΟΙ
268

07:30
3500

94

ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

2018

1584

1100

55

ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

2330

49

850

55

ΛΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

685

190

1000

0

ΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

1830

1045

1000

0

1034
0

3793

8679

251

ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

657

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΝΗΣΙΩΝ

47

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ)

389

4200

ΣΕΡΡΕΣ (ΠΡΩΗΝ Κ.Ε.Γ.Ε.)

343

600

ΠΙΕΡΙΑ (ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ)

14

200

ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΗΜΑΘΙΑΣ
) ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡ/ΔΟ Γ.ΠΕΛΑΓΟΥ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

203

400

279

1200

ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤ/ΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ)

352

2500

ΔΕΡΒΕΝΙ-ALEXIL (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

177

850

ΚΟΡΔΕΛΙΟ - SOFTEX (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

296

1900

SINATEX-ΚΑΒΑΛΑΡΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

105

500

ΔΕΡΒΕΝΙ-ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ
ΔΡΑΜΑ (ΒΙΠΕ)

0
195

400
550

ΚΑΒΑΛΑ (ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ)

308

270

ΚΟΝΙΤΣΑ (ΔΗΜΟΣ)

78

200

ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

54

400

ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ (ΣΤΡ/ΔΟ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ)
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ

170

700

ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΣΤΡ/ΔΟ
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟY
ΒΟΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)

3138

14870

1091

1500

97

200

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΤΛΑΝΤΙΚ

166

360

ΟΙΝΟΗ (ΟΙΝΟΦΥΤΑ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ

600

600

ΕΥΒΟΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ (ΣΤΡ/ΔΟ ΠΑ)

712

1000

ΘΗΒΑ - (ΠΡΩΗΝ ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΣΑΓΙΡΟΓΛΟΥ)

356

750

ΦΘΙΩΤΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

337

500

3359

4910

153
153

300
300

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

2012

2500

ΣΧΙΣΤΟ

735

2000

ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ)

3101
261

3200
346

ΜΑΛΑΚΑΣΑ

764

1500

ΡΑΦΗΝΑ

79

120

ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
ΑΣΥΛΟ)
ΛΑΥΡΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΗΝ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ.)

339

600

175

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡ.
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΤ.
ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ

270

400

7561

10666
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* Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΔΟΜΕΣ ΝΗΣΙΩΝ UNHCR & ΛΟΙΠΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ UNHCR &
ΛΟΙΠΩΝ ΜΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

9394

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

2338

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΞΕΝΩΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ / PLACES
FOR
"ΑΓΙΑUASC
ΕΛΕΝΗ" ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

21
420
244

508

ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ- ΜΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ &
ΛΟΙΠΩΝ ΜΚΟ

8422
20839

2800
16915

1022

1229

21861

20944

ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ UNHCR
ΝΗΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ UNHCR &
ΛΟΙΠΩΝ ΜΚΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Υ.Τ.(***) ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ

ΔΙΑΜΕΝΟΝΤ
ΕΣ 211

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΕΚΑ(****) & ΚΕΝΤΡΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ

3661

ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)

8250

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

(**)

(**) ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

(**)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
240
2661

62327
63778

- 78 -

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

(***) ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
(****)
ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 :
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η προσφυγική κρίση θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία
ολόκληρου του συστήµατος Σένγκεν και δοκιµάζει τους κανόνες του ∆ουβλίνου, όπως επίσης
µετατρέπεται σε πρόκληση για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ευρώπης.
Παράλληλα, η µαζική εισροή προσφύγων και µεταναστών χωρίς νόµιµα έγγραφα συνδέεται
έντονα µε την εκδήλωση ανθρωπιστικής κρίσης στις χώρες υποδοχής (σαν την Ελλάδα) και
ανάδειξης προβληµάτων κοινωνικής συνοχής στις κοινωνίες τους. Η παρούσα προσφυγική
κρίση στην Ελλάδα, δοκίµασε την ικανότητα της ΕΕ να αντιδράσει στην µεταναστευτική
κρίση, µέσα στα πλαίσια του διεθνούς και ευρωπαϊκού προσφυγικού δικαίου133. Ως άµεση
απάντηση της ΕΕ για την αντιµετώπιση της κρίσης εφαρµόστηκαν συγκεκριµένα µέτρα, τα
βασικότερα των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω.

4.1. Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση
Ήδη, λίγο πριν την όξυνση της µεταναστευτικής κρίσης, η ΕΕ επιτάχυνε την
αντίδρασή της στο προσφυγικό πρόβληµα και προχώρησε στην υιοθέτηση τον Μάιο του 2015
ενός προγράµµατος ενωσιακής δράσης για την µετανάστευση, την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για
τη Μετανάστευση134, στην προσπάθειά της να διαχειριστεί το προσφυγικό ζήτηµα, επί τη
βάσει ενός µακροπρόθεσµου σχεδίου, µε βασικούς άξονες το άσυλο, τη διαχείριση των ροών
και την προστασία των συνόρων. Με την ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή παρουσίασε ένα
πολιτικό κείµενο που περιλάµβανε ένα πακέτο άµεσων µέτρων ως αντιµετώπιση των
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που είχαν δηµιουργηθεί στην Μεσόγειο από την έναρξη του
2015, ώστε να αποφευχθούν οι ανθρώπινες τραγωδίες και να µην χαθούν άλλες ζωές. Αυτή η
ατζέντα, η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά µια κοινή πολιτική δράση, αντανακλά τις κοινές
ευρωπαϊκές αξίες και αποτελεί µια συνεκτική ευρωπαϊκή απάντηση καθώς ανταποκρίνεται
στην άµεση ανάγκη για δράση ώστε να ενισχυθούν οι µηχανισµοί αντιµετώπισης έκτακτης
ανάγκης. Ταυτόχρονα «συνδυάζει εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές, την πλήρη αξιοποίηση
των οργανισµών και των εργαλείων της ΕΕ και την ανάµειξη όλων των εµπλεκόµενων µερών:

133

Kelsey Leigh Binder, 2016.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions, a European Agenda on Migration, 13.5.2015.
134
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κρατών-µελών, οργάνων της ΕΕ, διεθνών οργανισµών, κοινωνίας των πολιτών, τοπικών
αρχών και τρίτων χωρών»135.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ράσης για τη Μετανάστευση χωρίζεται σε 2 µέρη. Το
πρώτο µέρος καθορίζει µέτρα για την ανάληψη µιας σειράς άµεσων και συγκεκριµένων
δράσεων, που αφορούν τα ακόλουθα:

• Τριπλασιασµό των οικονοµικών και άλλων πόρων για τις κοινές επιχειρήσεις «Τρίτων» και
«Ποσειδών» το 2015 και το 2016, έτσι ώστε να µπορέσει ο Frontex να εκπληρώσει τον διπλό
ρόλο του, αφενός τον συντονισµό της επιχειρησιακής στήριξης των συνόρων στα κ-µ που
δέχονται µεγαλύτερη πίεση (όπως η Ελλάδα), και, αφετέρου, της διάσωσης µεταναστών που
κινδυνεύουν στη θάλασσα.
• Πρόταση ενεργοποίησης, για πρώτη φορά, του προβλεπόµενου συστήµατος για την
αντιµετώπιση επείγουσας κατάστασης για να βοηθηθούν τα κ-µ που αντιµετωπίζουν αιφνίδια
εισροή µεταναστών, σύµφωνα µε την παρ.3 του Α78 της ΣΛΕΕ. Πρόκειται για έναν µηχανισµό
προσωρινής κατανοµής στο εσωτερικό της ΕΕ για τους αιτούντες άσυλο οι οποίοι σαφώς
χρήζουν διεθνούς προστασίας, προκειµένου να εξασφαλιστεί δίκαιη και ισόρροπη συµµετοχή
όλων των κρατών-µελών στην κοινή αυτή προσπάθεια. Αποτελεί µια έµπρακτη έκφραση
αλληλεγγύης και επιµερισµού της ευθύνης µεταξύ των κ-µ που δέχονται κατά κύριο λόγο αυτές
τις ροές και των κρατών του Βορρά καθώς ενεργοποιεί όλα τα κ-µ απέναντι στην υφιστάµενη
κατάσταση υψηλού αριθµού αφίξεων πολιτών τρίτων χωρών136. Σύµφωνα µε τον Carrera137,
η κύρια αλλαγή που επιφέρει το πρόγραµµα αυτό είναι η προσωρινή παρέκκλιση από τον
θεµελιώδη κανόνα του συστήµατος του ∆ουβλίνου, ότι υπεύθυνο κράτος-µέλος για την εξέταση
αιτήµατος ασύλου είναι το κράτος της πρώτης εισόδου. Το κράτος-µέλος υποδοχής θα είναι
υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου, ενώ η Επιτροπή θα καθορίσει µια κλείδα
κατανοµής που βασίζεται σε κριτήρια όπως το ΑΕΠ, το ποσοστό ανεργίας, το µέγεθος του
πληθυσµού, κλπ. Επίσης η Επιτροπή σκοπεύει να υιοθετήσει ένα µόνιµο σύστηµα
καταµερισµού µεταξύ των κ-µ της ευθύνης όταν υπάρχει µεγάλος αριθµός προσφύγων και
αιτούντων άσυλο. Η Επιτροπή δηλ. θα προτείνει ένα µόνιµο, κοινό σύστηµα που θα διέπει την
µετεγκατάσταση. Με τον τρόπο αυτό, το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ράσης για την
Μετανάστευση, για πρώτη φορά εισάγει στην ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου την έννοια της
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή-∆ελτίο Τύπου: Καλύτερη διαχείριση όλων των πτυχών της µετανάστευσης: µια
ευρωπαϊκή ατζέντα για τη µετανάστευση, Βρυξέλλες 13 Μαΐου 2015.
136
Σπυροπούλου, Χριστόπουλος, 2016.
137
The EU’ s Response to the Refugee Crisis. Taking Stock and Setting Policy Priorities, 2015.
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µετεγκατάστασης138 (relocation) που θα αποτελέσει κοµβικό σηµείο στην µετέπειτα στάση της
Ένωσης και βασικό σηµείο διένεξης µεταξύ των κρατών-µελών139.
• Πρόταση για ένα πανευρωπαϊκό καθεστώς επανεγκατάστασης140 που θα παρέχει 20.000 θέσεις
κατανεµηµένες σε όλα τα κ-µ για εκτοπισµένους που σαφώς χρήζουν διεθνούς προστασίας
στην Ευρώπη141.
• Στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας (ΚΠΑΑ), ενός ειδικού σχεδίου
δράσης στη Μεσόγειο για την εξάρθρωση των δικτύων λαθροµετανάστευσης και την
καταπολέµηση της διακίνησης ανθρώπων.
• Αύξηση συνεργασίας της ΕΕ µε τις τρίτες χώρες για την αντιµετώπιση των µεταναστευτικών
ροών στην αφετηρία τους.
• Πρόταση για σύσταση κοµβικών σηµείων, “hotspot”, για τις χώρες που δέχονται ιδιαίτερες
πιέσεις, στα οποία η EASO, FRONTEX, Europol θα συνεργάζονται επιτόπου µε τα κ-µ για την
ταχεία ταυτοποίηση, καταχώριση και λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων των εισερχοµένων
µεταναστών.

Αντίστοιχα, το δεύτερο µέρος προτείνει µια νέα στρατηγική προσέγγιση για την
καλύτερη διαχείριση της µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης µετανάστευσης, η οποία
βασίζεται σε 4 πυλώνες: 1) Μείωση των κινήτρων της παράτυπης µετανάστευσης, 2)
∆ιάσωση ανθρώπινων ζωών και διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων, 3) Μια ισχυρή κοινή
πολιτική ασύλου, 4) Μια νέα πολιτική για τη νόµιµη µετανάστευση.

4.2. ∆ηµιουργία «hotspot»
Στις 25 και 26 Ιουνίου του 2015, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο,142 υπό το πρίσµα της
επικρατούσας επείγουσας κατάστασης, συµφώνησε ότι πέρα του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος
∆ράσης για τη Μετανάστευση της Επιτροπής θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για
να υπάρξει πρόοδος σε όλες τις κατευθύνσεις µιας ολοκληρωµένης και συστηµικής
προσέγγισης. Ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικεντρώθηκε στην εκ παραλλήλου
138

Με τον όρο «µετεγκατάσταση» (relocation) ορίζεται η κατανοµή µεταξύ των κρατών-µελών ατόµων που
έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας.
139
Περράκη, Παπαγεωργίου, Μπαξεβάνης, σελ. 171, 2017.
140
Ο όρος «επανεγκατάσταση» (resettlement) αναφέρεται στην µεταφορά µεµονωµένων εκτοπισµένων
ατόµων που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, κατόπιν αιτήσεως της ΄Υπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες και σε συµφωνία µε την χώρα επανεγκατάστασης, από µια Τρίτη χώρα σε ένα κ-µ, όπου θα
γίνουν δεκτοί και θα τους χορηγηθεί άδεια διαµονής και άλλα δικαιώµατα αντίστοιχα µε εκείνα που
χορηγούνται σε δικαιούχο διεθνούς προστασίας.
141
Ευρωπαϊκή Επιτροπή-∆ελτίο Τύπου: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε το ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης
για τη µετανάστευση, Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2015.
142
Συµπεράσµατα Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Βρυξέλλες 26 Ιουνίου 2015.
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προώθηση τριών βασικών διαστάσεων (της µετεγκατάστασης/επανεγκατάστασης, της
επιστροφής/επανεισδοχής/επανένταξης και της συνεργασίας µε τις χώρες καταγωγής και
διέλευσης) και αποφάσισε την δηµιουργία εγκαταστάσεων υποδοχής και πρώτης υποδοχής
στα κ-µ της πρώτης γραµµής, µε την ενεργό υποστήριξη των εµπειρογνωµόνων των κ-µ και
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, του Frontex και της Ευρωπόλ, ώστε
να εξασφαλίζονται η ταχεία ταυτοποίηση, καταχώριση και λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων
των µεταναστών («κοµβικά σηµεία»-«hotspot»). Με τον µηχανισµό αυτό θα µπορεί να
προσδιορίζεται ποιοι χρήζουν διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης
(δηλαδή είναι υποψήφιοι πρόσφυγες) και ποιοι όχι (οι οποίοι πρέπει να απελαθούν από το
έδαφος της ΕΕ). Η προσέγγιση «hotspot» είναι ένας µηχανισµός προορισµένος να κάνει το
ξεδιάλεγµα, κάτι σαν σταθµός διαλογής εγκαταστηµένος στο σηµείο άφιξης των µεταναστών
από την θάλασσα, καθώς αφορά µόνο την Ιταλία και την Ελλάδα. Τα πρόσωπα δηλαδή, µετά
την ταυτοποίηση και την καταγραφή των βιοµετρικών τους στοιχείων, «ξεδιαλέγονται»: είτε
πρόκειται να µετεγκατασταθούν σε κάποιο άλλο κράτος-µέλος, είτε γίνονται δεχτοί ως
αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, είτε πρόκειται να απελαθούν για παράτυπη είσοδο.143
Τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης («hotspot») συνδέονται µε µια άλλη
συνιστώσα του ίδιου πλάνου, τη «µετεγκατάσταση» ή «ανακατανοµή βάσει ποσοστώσεων»
των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα και την Ιταλία, καθώς µέσω αυτών των σηµείων εισόδου,
γίνεται η διαλογή όσων από τους αιτούντες άσυλο πληρούν τις προϋποθέσεις, εφόσον το
θέλουν, να λάβουν µέρος σε ένα τέτοιο πρόγραµµα µετεγκατάστασης σε άλλο κ-µ. Σε
νεότερη σύνοδό144 του, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έθεσε ως βασικό προσανατολισµό στην
αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης την προώθηση της λειτουργίας των «κοµβικών
σηµείων υποδοχής», ώστε να εξασφαλιστεί η ταυτοποίηση, η καταγραφή, η λήψη
δακτυλικών αποτυπωµάτων και η υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία και άλλων
µεταναστών και να διασφαλιστεί η µετεγκατάσταση και η επιστροφή. Έθεσε δηλαδή την
δηµιουργία των hotspot ως προαπαιτούµενο της λειτουργίας του προγράµµατος
µετεγκατάστασης, της πολιτικής επιστροφής και της εφαρµογής των συµφωνιών
επανεισδοχής.

143
144

Ροντιέ, 2016, σελ.55.
Συµπεράσµατα Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Βρυξέλλες, 15&16 Οκτωβρίου 2015.
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4.3. Μετεγκατάσταση σε άλλα κράτη-µέλη
Η έξαρση των µεταναστευτικών ροών, οδήγησαν τον Σεπτέµβριο του 2015 την ΕΕ
στην λήψη των δυο πρώτων αποφάσεων για την µετεγκατάσταση. Ειδικότερα µε δυο
διαδοχικές αποφάσεις, το Συµβούλιο της ΕΕ θέσπισε προσωρινά µέτρα στον τοµέα της
διεθνούς προστασίας υπέρ της Ελλάδας και της Ιταλίας, προκειµένου να τους δοθεί στήριξη
για να αντιµετωπίσουν καλύτερα την επείγουσα κατάσταση που έχει προκληθεί λόγω της
αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών στα εν λόγω κράτη-µέλη.
Σύµφωνα µε την υιοθέτηση της πρώτης απόφασης της 14ης Σεπτεµβρίου του 2015,
τα κράτη-µέλη θα δέχονταν τη µετεγκατάσταση 40.000 προσώπων από την Ελλάδα και την
Ιταλία, µε σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, εκ των οποίων 16.000 αιτούντες άσυλο θα
προέρχονται από την Ελλάδα. Ακολούθως, η απόφαση της 22ας Σεπτεµβρίου του 2015 του
Συµβουλίου καθορίζει την επιπλέον µετεγκατάσταση 120.000 αιτούντων άσυλο145 σε άλλα
κράτη-µέλη από τις χώρες αυτές (Ελλάδα, Ιταλία) σε ποσοστό που προκύπτει αναλογικά µε
αριθµητικά στοιχεία που πρέπει να κατανεµηθούν ανά κράτος µέλος που καθορίζονται σε
συνηµµένο πίνακα.
Στο πεδίο εφαρµογής των προαναφερόµενων αποφάσεων εµπίπτουν146 µόνο οι
αιτούντες άσυλο που έχουν καταθέσει αιτήσεις διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα ή την
Ιταλία και που ανήκουν σε εθνικότητες για τις οποίες το ποσοστό των αποφάσεων για τη
χορήγηση διεθνούς προστασίας µεταξύ των πρωτοβάθµιων αποφάσεων που εκδίδονται
σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα επικαιροποιηµένα τριµηνιαία στοιχεία της Euro stat σε
ενωσιακό επίπεδο, ανέρχεται σε άνω του 75%. Η εφαρµογή του προγράµµατος
µετεγκατάστασης στην Ελλάδα υποστηρίζεται σηµαντικά από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), το ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης και την Ύπατη
Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες147.
Μέχρι σήµερα148 έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή συνολικά 14 εκθέσεις
αναφορικά µε την υλοποίηση των δεσµεύσεων που απορρέουν από την εφαρµογή των
αποφάσεων για την µετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση. Στις περισσότερες από αυτές,
η Επιτροπή παροτρύνει τα κ-µ της µετεγκατάστασης να εντείνουν σηµαντικά τις προσπάθειές
τους για την αντιµετώπιση της επείγουσας ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα. Το

145

50.400 αιτούντες θα µετεγκατασταθούν από την Ελλάδα στο έδαφος άλλων κρατών-µελών.
Σύµφωνα µε τις παραγράφους 1,2 του Α 3 των αποφάσεων.
147
Υπηρεσία Ασύλου, ∆ελτίο Τύπου: Ο ρυθµός της διαδικασίας µετεγκατάστασης, 7-2-2017.
148
Ιούλιος του 2017.
146
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Ευρωπαϊκό Συµβούλιο149 επίσης, στα συµπεράσµατά του, αναγνώρισε τον επείγοντα
χαρακτήρα της κατάστασης και επανέλαβε την έκκλησή του για περαιτέρω δράση µε σκοπό
την επίσπευση των µηχανισµών µετεγκατάστασης.
Ωστόσο, τα αποτελέσµατα που αρχικά είχαν επιτευχθεί δεν ήταν ακόµη αντίστοιχα
των δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν και του µεγέθους των προκλήσεων που αντιµετωπίζονται.
Όπως προκύπτει, ο ρυθµός της διαδικασίας µετεγκατάστασης ήταν εξαιρετικά αργός, αφού
µόνο κατά τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του, 4.455 είχαν µετεγκατασταθεί από την Ελλάδα σε
άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ. Στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου στις 02.07.2017,
αναφέρουν πως έχουν πραγµατοποιηθεί 15.832 µεταφορές µετεγκατάστασης, από τις 27.257
αιτήσεις που υποβλήθηκαν συνολικά. Η αδυναµία του ωστόσο να ολοκληρωθεί χρονικά και
να τηρήσει την προθεσµία του Σεπτέµβρη του 2017 για την πραγµατοποίηση 160,000
αιτούντων άσυλο από την Ιταλία και την Ελλάδα σε άλλα κ-µ της ΕΕ, οφείλεται κυρίως στην
άρνηση των υπόλοιπων κρατών-µελών να τους δεχτούν, καθώς ο αριθµός των παρεχόµενων
θέσεων που προσφέρουν, είναι ιδιαίτερα χαµηλός. Χαρακτηριστικό ακόµη είναι πως 3 χώρες
(Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία) εξακολουθούν να παραβιάζουν τις νοµικές τους υποχρεώσεις
και αδιαφορούν για τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει και που απορρέουν από τις αποφάσεις
του Συµβουλίου του 2015 σχετικά µε τη µετεγκατάσταση, παρά τις επανειληµµένες
συστάσεις της Επιτροπής για ανάληψη δράσης.
Στην δέκατη τέταρτη έκθεση για τη µετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, ο
ρυθµός µετεγκατάστασης αυξήθηκε σηµαντικά το 2017, γεγονός που καταδεικνύει πως είναι
απόλυτα εφικτή η µετεγκατάσταση όλων των επιλέξιµων αιτούντων µέχρι τον Σεπτέµβριο
2017, υπό τον όρο ότι θα επιταχυνθεί περαιτέρω ο ρυθµός µετεγκατάστασης. Μάλιστα τον
Ιούνιο οι µετεγκαταστάσεις σηµείωσαν νέο µηνιαίο ρεκόρ, καθώς έφτασαν σε πρωτοφανή
επίπεδα µε πάνω από 2.000 µετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα. Ωστόσο, σε παλαιότερη
έκθεσή150 της η Επιτροπή εκτίµησε ότι θα πρέπει να ολοκληρώνονται τουλάχιστον 3.000
µετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα κάθε µήνα προκειµένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των
στόχων των αποφάσεων του Συµβουλίου, έως τον Σεπτέµβρη του 2017. Ήδη τους πρώτους 5
µήνες του 2017, ο ρυθµός µετεγκατάστασης πενταπλασιάστηκε από την προηγούµενη χρονιά
αφού δέχτηκε ισχυρή αύξηση κι έφτασε τους 10.300. Συνεπώς, από τα αποτελέσµατα αυτά
είναι ξεκάθαρο πως η µετεγκατάσταση λειτουργεί, όταν υπάρχει πολιτική βούληση151,ενώ η
πλήρης εκπλήρωση των υποχρεώσεων µετεγκατάστασης από τα κράτη-µέλη της ΕΕ

149

Της συνόδου της 28ης Ιουνίου 2016.
16.5.2017
151
Ευρωπαϊκή Επιτροπή-∆ελτίο τύπου, Μετανάστευση: Μήνας κορύφωσης των µετεγκαταστάσεων από Ιταλία
και Ελλάδα, Βρυξέλλες 26 Ιουλίου 2017.
150
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εξακολουθεί να είναι προτεραιότητα προκειµένου να µειωθεί η πίεση που ασκείται στις
χώρες της πρώτης γραµµής, όπως η Ελλάδα.

4.4. Σχέδιο ∆ράσης 17 σηµείων
Στις 25 Οκτωβρίου 2015, µε πρωτοβουλία του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
πραγµατοποιήθηκε σύνοδος κορυφής µεταξύ ηγετών της ΕΕ και χωρών των ∆υτικών
Βαλκανίων µε στόχο την λήψη άµεσων αποφάσεων για την διαχείριση του προσφυγικού
ρεύµατος ώστε να αντιµετωπιστεί η πρωτοφανής κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη διαδροµή
Ανατολικής Μεσογείου-∆υτικών Βαλκανίων. Στη συνάντηση αυτή, εκπροσωπούνταν επίσης
η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το άσυλο152, η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες και ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής
συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κ-µ της ΕΕ153, η ΕΕ και οι χώρες που πλήττονται
περισσότερο σ’ αυτήν την περιοχή συµφώνησαν σε ένα τελικό σχέδιο δράσης 17 σηµείων ως
προς το µεταναστευτικό ζήτηµα, τα σχετικά (επιχειρησιακά) µέτρα του οποίου
περιλαµβάνονται στους ακόλουθους βασικούς άξονες:
µόνιµη και συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών, περιορισµό των δευτερογενών µετακινήσεων,
υποστήριξη των προσφύγων και παροχή καταλυµάτων και χώρων ανάπαυσης, κοινή
διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, διαχείριση των συνόρων, αντιµετώπιση της
παράνοµης διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων, πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις των προσφύγων, παρακολούθηση της εφαρµογής των δεσµεύσεων.
Ωστόσο, τα σηµεία αυτά καταδεικνύουν τον σαφή προσανατολισµό της ΕΕ στην
αποτροπή των προσφυγικών ροών, µέσω του ελέγχου των συνόρων. Μια τέτοια αντίληψη της
πολιτικής της ΕΕ διαφαίνεται και από τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
18ης και 19ης Φεβρουαρίου του 2016, όπου τονίζεται ότι: «Ως ανταπόκριση στη
µεταναστευτική κρίση που αντιµετωπίζει η ΕΕ, ο στόχος πρέπει να είναι η ταχεία αναχαίτιση
των ροών, η προστασία των εξωτερικών συνόρων, η µείωση της παράνοµης µετανάστευσης και
η διαφύλαξη της ακεραιότητας του χώρου Σένγκεν».

152
153

EASO
FRONTEX
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4.5.

Χρηµατοδότηση

έκτακτης

ανάγκης

για

την

διαχείριση

της

µεταναστευτικής κρίσης
Στα πλαίσια της γενικότερης στήριξης που παρείχε η ΕΕ για την αντιµετώπιση της
προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα, η ΕΕ χορήγησε από τις αρχές του 2015 σηµαντική
χρηµατοδότηση στην χώρα µας προκειµένου να στηρίξει τις προσπάθειές της να καταστήσει
το οικείο σύστηµα διαχείρισης ασύλου, σύµφωνα µε τα πρότυπα της ΕΕ154. Μετά από
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 2 Μαρτίου 2016 για έναν ταχύτερο και πιο
στοχευµένο τρόπο ανταπόκρισης σε µείζονες κρίσεις, όπως η παροχή βοήθειας στα κ-µ
προκειµένου να αντιµετωπίζουν µεγάλη εισροή προσφύγων, υιοθετήθηκε ένα µέσο
χρηµατοδοτικής υποστήριξης έκτακτης ανάγκης, το οποίο συµπλήρωνε άλλα ευρωπαϊκά
χρηµατοδοτικά µέσα, αφού πρώτα εκδόθηκε ο Κανονισµός ΕΕ/2016/369 της 15ης Μαρτίου
του Συµβουλίου και αφότου το ΕΚ155 ενέκρινε τον αρχικό προϋπολογισµό που απαιτούνταν
για την χρηµατοδότηση αυτή156.
Συνολικά, περίπου 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ έχουν δοθεί από το ξεκίνηµα της κρίσης
ως το 2020 στην Ελλάδα από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της
µεταναστευτικής κρίσης. Το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης της ΕΕ προς την Ελλάδα
προέρχεται από το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης157 (AMIF) και το Ταµείο
Εσωτερικής Ασφάλειας158 (ISF). Χαρακτηριστικό είναι πως µόνο έως τις 24 Μαΐου 2016, η
Επιτροπή είχε χορηγήσει συνολικά στην Ελλάδα από τις αρχές του 2015 ως βοήθεια έκτακτης
ανάγκης από τα ταµεία Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕ και ΤΕΑ) το ποσό των 262 εκ. ευρώ
για την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Επιπροσθέτως, στην συνδροµή έκτακτης
ανάγκης, για την περίοδο 2014-2020 έχει διατεθεί επαρκής χρηµατοδότηση του ποσού των
509 εκατ. στο πλαίσιο των εθνικών προγραµµάτων του AMIF και του ISF, για τη στήριξη της
εφαρµογής των πολιτικών ασύλου. Μέχρι σήµερα, συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος
ΕΣΤΙΑ-βλ. παρακάτω, έχουν διατεθεί 401 εκατοµµύρια ευρώ ως έκτακτη χρηµατοδότηση
µέσω 15 ανθρωπιστικών εταίρων (διεθνείς οργανισµοί και µεγάλες ΜΚΟ), όπως η Ύπατη
Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης, οι
Γιατροί του Κόσµου, η ∆ιεθνής Οµοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού, κ.α.. Επίσης, έχουν
διατεθεί 361,8 εκατοµµύρια ευρώ ως έκτακτη χρηµατοδότηση, είτε απευθείας στις ελληνικές
αρχές, είτε µέσω διεθνών οργανισµών

154

Τέταρτη έκθεση σχετικά µε τη µετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, 15.06.2016.
Στις 13 Απριλίου 2016
156
Ευρωπαϊκή Επιτροπή-∆ελτίο Τύπου, 19.05.2016
157
ΤΑΜΕ
158
ΤΕΑ
155
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Στις 27 Ιουλίου του 2017 ανακοινώθηκε το πρόγραµµα ESTIA, για την υποστήριξη
των προσφύγων στην Ελλάδα µέσω της στέγασής τους σε διαµερίσµατα και της παροχής
προπληρωµένων καρτών, το οποίο χρηµατοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαµέσου της
∆ιεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (DG ECHO). Ο
προϋπολογισµός του προγράµµατος ESTIA («Emergency Support to Integration &
Accommodation») ανέρχεται στα 151 εκατοµµύρια ευρώ και υλοποιείται σε συνεργασία µε
την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Μέσω του προγράµµατος παρέχεται
βοήθεια στους πρόσφυγες και στις οικογένειές τους για την ενοικίαση καταλυµάτων στις
αστικές περιοχές, καθώς και χρηµατική βοήθεια. Το πρώτο σκέλος του προγράµµατος ESTIA
περιλαµβάνει την ενοικίαση καταλυµάτων για την παροχή 22.000 θέσεων στέγασης σε
αστικές περιοχές (προϋπολογισµού 93,5 εκατοµµύρια ευρώ), ενώ ο αριθµός των προσφύγων
που ζουν σε ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα στην Ελλάδα θα φτάσει τους 30.000 ως το τέλος
του 2017. Το µεγαλύτερο µέρος των διαµερισµάτων βρίσκεται σε πόλεις της ηπειρωτικής
Ελλάδας και περίπου 2.000 θέσεις στέγασης στα νησιά. Στο πρόγραµµα ESTIA συµµετέχουν
επισήµως δήµοι της Ελλάδας, ενώ σταδιακά η λειτουργία του θα αποδοθεί στους ∆ήµους και
η κεντρική διοίκηση θα χει την εποπτεία. Το δεύτερο σκέλος του προγράµµατος ESTIA,
ύψους 57,6 εκατοµµύρια ευρώ, αφορά στην παροχή µετρητών στους πρόσφυγες µηνιαίως
µέσω προπληρωµένων καρτών

4.6. Συµφωνία ΕΕ-Τουρκίας
Ήδη από την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 15& 16 Οκτωβρίου 2015159, η
ΕΕ και τα κράτη-µέλη της έδειξαν αποφασισµένα να εντείνουν τη συνεργασία τους µε τρίτες
χώρες, προκειµένου να αναχαιτιστούν οι ροές. Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε η ανάληψη
κοινού σχεδίου δράσης µε την Τουρκία160 µε στόχο τόσο την περαιτέρω βελτίωση της
κατάστασης των Σύρων υπό προσωρινή προστασία, όσο και την δέσµευσή για ενδυνάµωση
της συνεργασίας τους στην καταπολέµηση των εγκληµατικών δικτύων παράνοµης διακίνησης
ανθρώπων.
Η σύνοδος που πραγµατοποίησαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στις 29
Νοεµβρίου 2015 µε την Τουρκία, αποτέλεσε ένα σηµαντικό βήµα για την διαχείριση της
µεταναστευτικής κρίσης, αφού κατά τη διάρκειά της ενεργοποιήθηκε κοινό σχέδιο δράσης
για την αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης που έχει δηµιουργήσει η κατάσταση στη
Συρία. Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της θα αυξήσουν τη συνεργασία τους µε την Τουρκία και η

159

160

Συµπεράσµατα ΕΣ, Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2015, σελ.1.
EU-Turkey joint action plan, Brussels, 15 October 2015

- 87 -

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

ΕΕ δεσµεύεται να χορηγήσει αρχικό ποσό ύψους 3 δισ. ευρώ πρόσθετων πόρων στην
Τουρκία για να τη βοηθήσει να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του υψηλού αριθµού Σύρων
προσφύγων που βρίσκονται ήδη στη χώρα. Με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και οι δύο
πλευρές θα ενισχύσουν την ενεργό συνεργασία τους σχετικά µε τους µετανάστες που δεν
χρήζουν διεθνούς προστασίας στην πρόληψη της µετακίνησής τους προς την Τουρκία και την
ΕΕ, στην διασφάλιση της εφαρµογής των ισχυουσών διµερών διατάξεων επανεισδοχής και
στην µέριµνα για την ταχεία επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής τους.
Τα αποτελέσµατα των προσπαθειών αυτών κατέληξαν στην Συµφωνία µεταξύ ΕΕ
και Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 για τον τερµατισµό της παράτυπης µετανάστευσης
από την Τουρκία προς την ΕΕ και την αντικατάστασή της µε νόµιµους διαύλους
επανεγκατάστασης προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, µε την ολοκλήρωση
της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 17ης και 18ης Μαρτίου του 2016, όπου
επιβεβαιώθηκε η επιλογή µιας κοινής ευρωπαϊκής συνολικής στρατηγικής για την
αντιµετώπιση της µεταναστευτικής κρίσης, εκδόθηκε ένα Κοινό Ανακοινωθέν από την
Τουρκία και της ΕΕ, που προέβλεπε, µεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
Όλοι οι νέοι παράτυποι µετανάστες που φθάνουν στα ελληνικά νησιά µέσω Τουρκίας από
τις 20 Μαρτίου 2016 και έπειτα θα επιστρέφονται σε αυτήν161.

Για κάθε επιστροφή Σύρου στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ένας άλλος Σύρος θα
επανεγκαθίσταται από την Τουρκία στην ΕΕ162.

161

Αυτό θα συµβαίνει σε πλήρη συµφωνία µε το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, άρα µε αποκλεισµό κάθε

είδους οµαδικών απελάσεων. Όλοι οι µετανάστες θα προστατεύονται σύµφωνα µε τα σχετικά διεθνή
πρότυπα και τηρουµένης της αρχής της µη επαναπροώθησης. Θα πρόκειται για προσωρινό και έκτακτο
µέτρο που είναι απαραίτητο προκειµένου να σταµατήσει ο ανθρώπινος πόνος και να αποκατασταθεί η
δηµόσια τάξη. Οι µετανάστες που φθάνουν στα ελληνικά νησιά θα καταγράφονται δεόντως και τυχόν
αιτήσεις ασύλου θα διεκπεραιώνονται ατοµικά από τις ελληνικές αρχές δυνάµει της οδηγίας για τις
διαδικασίες ασύλου, σε συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.
Οι µετανάστες που δεν αιτούνται άσυλο ή η αίτηση των οποίων κρίνεται αβάσιµη ή απαράδεκτη βάσει της
ως άνω οδηγίας θα επιστρέφονται στην Τουρκία … Η ΕΕ θα καλύψει τις δαπάνες των επιχειρήσεων
επιστροφής παράτυπων µεταναστών.
162

Θα δοθεί προτεραιότητα στους µετανάστες που δεν έχουν προηγουµένως εισέλθει ή επιχειρήσει να
εισέλθουν παρατύπως στην ΕΕ.
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Η Τουρκία θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα µε σκοπό να αποτρέψει το άνοιγµα νέων
θαλάσσιων ή χερσαίων οδών παράνοµης µετανάστευσης από την Τουρκία προς την ΕΕ
και θα συνεργασθεί εν προκειµένω µε τις γειτονικές χώρες καθώς και µε την ΕΕ.
Η ΕΕ, σε στενή συνεργασία µε την Τουρκία, θα επισπεύσει περαιτέρω την εκταµίευση των
3 δισεκατοµµυρίων ευρώ που είχαν αρχικά εγκριθεί στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για
τους πρόσφυγες στην Τουρκία και θα εξασφαλίσει την χρηµατοδότηση περαιτέρω έργων
για τα πρόσωπα που τελούν υπό προσωρινή προστασία και έχουν εντοπισθεί µε ταχεία
συµβολή της Τουρκίας πριν από το τέλος του Μαρτίου.163

Ωστόσο η εφαρµογή της κοινής Συµφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, παρόλο που στο κείµενό
της αποτυπώνεται µια έκφραση σεβασµού για την τήρηση του διεθνούς και ενωσιακού
δικαίου, εγείρει νοµικά κυρίως ερωτήµατα ως προς το αν εξασφαλίζει τις απαραίτητες
εγγυήσεις του διεθνούς προσφυγικού δικαίου. Πιο συγκεκριµένα, ο χαρακτηρισµός της
Τουρκίας ως «ασφαλής χώρα» είναι αµφίβολος. Επειδή όµως το κάθε κράτος-µέλος της ΕΕ
έχει διακριτική ευχέρεια νοµοθετικού καθορισµού των τρίτων κρατών, τα οποία συνιστούν
ως προς αυτό «ασφαλείς τρίτες χώρες», στην περίπτωση που οι αρµόδιες ελληνικές αρχές
χαρακτηρίζουν την Τουρκία ως πρώτη χώρα ασύλου ή ασφαλή Τρίτη χώρα για τον αιτούντα,
τότε η αίτησή του για διεθνή προστασία κρίνεται απαράδεκτη, χωρίς να εξεταστεί στην
ουσία.
Σύµφωνα µε το Α38 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ (Α 20 Π∆ 113/2013 και Α 56 Ν.
4375/2016), µια χώρα θεωρείται ως ασφαλής για τον αιτούντα, όταν πληρούνται σωρευτικά
τα ακόλουθα κριτήρια:
Α. δεν απειλούνται η ζωή και η ελευθερία του, λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας,
συµµετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων.
Παρόλο που η Τουρκία είναι συµβαλλόµενο µέρος σε µείζονες συµβάσεις για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
(ΕΣ∆Α), τη Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων, η ολοκλήρωση των συµβατικών της
υποχρεώσεων παραµένει ελλιπής, αφού έχει τον µεγαλύτερο αριθµό των καταδικαστικών
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α), ξεπερνώντας
163

Ένας πρώτος κατάλογος συγκεκριµένων σχεδίων για τους πρόσφυγες, ιδίως στους τοµείς της υγείας,
της εκπαίδευσης, των υποδοµών, της διατροφής και άλλων εξόδων διαβίωσης, που µπορούν να
χρηµατοδοτηθούν ταχέως από τη διευκόλυνση, θα καταρτισθεί από κοινού, εντός µίας εβδοµάδας. Όταν
θα έχουν σχεδόν εξαντληθεί οι πόροι αυτοί και υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δεσµεύσεις έχουν
εκπληρωθεί, η ΕΕ θα κινητοποιήσει συµπληρωµατική χρηµατοδότηση της διευκόλυνσης ύψους
3 δισεκατοµµυρίων ευρώ µέχρι το τέλος του 2018.
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όλα τα συµβαλλόµενα κράτη της ΕΣ∆Α, αφού το ποσοστό των καταδικαστικών αποφάσεων που
έχουν εκδοθεί σε βάρος της φτάνει, από το 1987 έως σήµερα, το 20%164.
Επιπλέον, σηµειώνεται ότι η από 21.7.2016 προσωρινή αναστολή ισχύος της ΕΣ∆Α στην
τουρκική επικράτεια κατόπιν απόφασης της τουρκικής κυβέρνησης αποτελεί έναν άµεσο
κίνδυνο-θα µπορούσε να ειπωθεί και τεκµήριο-µη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων165.

Β. τηρείται η αρχή της µη επαναπροώθησης, σύµφωνα µε την Σύµβαση της Γενεύης.
Παρόλο που η Τουρκία έχει επικυρώσει τη Σύµβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες
και το Πρωτόκολλο του 1967, ωστόσο διατηρεί έναν γεωγραφικό περιορισµό για τους µη
Ευρωπαίους αιτούντες άσυλο και αναγνωρίζει µόνο τους πρόσφυγες που είναι από χώρες µέλη
του Συµβουλίου της Ευρώπης, µε συνέπεια να µην αναγνωρίζεται στους πολίτες τρίτων χωρών
το δικαίωµα να ζητήσουν άσυλο. Αυτό σηµαίνει ότι δεν εγγυάται η µη επαναπροώθηση όσων
διέφυγαν από τον κίνδυνο στη χώρα τους και επιστραφούν στην Τουρκία καθώς ανά πάσα
στιγµή µπορεί να επαναπροωθηθούν στην χώρα καταγωγής τους, χωρίς να λάβουν διεθνή
προστασία. ∆ηµοσιοποίηση στοιχείων από την ∆ιεθνή Αµνηστία που αφορούν µαζική
επαναπροώθηση Αφγανών προσφύγων στην Καµπούλ166 ή χιλιάδων Σύριων167 προσφύγων στην
εµπόλεµη Συρία, από την Τουρκία, καταδεικνύουν πως δεν πληρούνται οι απαραίτητες
προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική τήρηση της αρχής της µη επαναπροώθησης.

Γ. δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης για τον αιτούντα, όπως αυτή ορίζεται στην
Οδηγία 2011/95/ΕΕ (Α 15 Π∆ 141/13).

∆. απαγορεύεται η αποµάκρυνση κάποιου σε χώρα όπου αυτός κινδυνεύει να υποστεί
βασανιστήρια ή σκληρή ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση ή τιµωρία, όπως
ορίζει το διεθνές δίκαιο.

Ε. υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί η χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα και
στην περίπτωση που ο αιτών αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, να του χορηγηθεί προστασία
σύµφωνα µε τη σύµβαση της Γενεύης.

164

Μπαξεβάνης, 2017, σελ.235.
Περάκης, 2017.
166
∆ιεθνής Αµνηστία, Η ψευδαίσθηση της «ασφαλούς χώρας» για την Τουρκία καταρρέει, 23 Μαρτίου 2016.
167
www.amnesty.org/en/press-releases/2016/04/turkey-illegal-mass-returns-of-syrian-refugees-expose-fatalflaws-in-eu-turkey-deal/.
165
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Είναι αµφίβολο αν τo νοµικό πλαίσιο δικαιούχων διεθνή προστασία στην Τουρκία είναι
επαρκές αφού αυτό υπολείπεται ως προς τον σεβασµό των δικαιωµάτων των προσφύγων168
καθώς και ως προς την αποτελεσµατική διαδικασία χορήγησης ασύλου169. Πάγια είναι και η
θέση του ∆ΕΕ170 που θεωρεί πως «η υπογραφή διεθνών συµφωνιών προστασίας, όπως η ΕΣ∆Α
ή η Συνθήκη της Γενεύης, από ένα κράτος δεν αρκεί για να πληρούνται οι προϋποθέσεις της
Οδηγίας, αλλά θα πρέπει οι συµφωνίες αυτές να τηρούνται και στην πράξη».

Προκειµένου να µειωθούν οι ανεξέλεγκτες µεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη,
από το Αιγαίο, η ΕΕ διαπραγµατεύτηκε µε την Τουρκία και κατέληξε στην σύναψη µιας
Συµφωνίας. Ένα χρόνο µετά, µια αποτίµηση, καταδεικνύει την αποτελεσµατικότητα της
δήλωσης, ως προς το επιχειρησιακό τουλάχιστον κοµµάτι της αναχαίτισης των ροών, αφού
κατάφερε να οδηγήσει σε απότοµη µείωση του αριθµού των παράτυπων µεταναστών και
αιτούντων άσυλο που διέρχονται από την Τουρκία προς την Ελλάδα, ενώ αντιµετώπισε
αποτελεσµατικά και το επιχειρησιακό µοντέλο των διακινητών που εκµεταλλεύονται
µετανάστες και πρόσφυγες που παίρνουν το ρίσκο να εισέλθουν παράτυπα από την Τουρκία
στην Ελλάδα.
Χαρακτηριστικό είναι πως, σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση για την πρόοδο που
έχει σηµειωθεί στην εφαρµογή της ∆ήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές
έχουν περιοριστεί σηµαντικά, ενώ ο µέσος όρος αφίξεων ηµερησίως από την Τουρκία στα
ελληνικά νησιά παρέµεινε στα επίπεδα των 52 ατόµων171, πολύ χαµηλότερος από τα επίπεδα
που παρατηρήθηκαν την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους. Επίσης, έως τις 9 Ιουνίου του
2017, ο συνολικός αριθµός των Σύριων προσφύγων που µετεγκατάστηκαν στην ΕΕ,
ανέρχεται στους 6.254, παρουσιάζοντας έναν ρυθµό αύξησης συνεχούς επιτάχυνσης.
Όµως το γεγονός ότι ορισµένα άτοµα εξακολουθούν ακόµη να διασχίζουν τα σύνορα,
ενώ ταυτόχρονα οι επιστροφές µεταναστών από την Ελλάδα στην Τουρκία προχωρούν µε
αργούς ρυθµούς, είναι κάτι που δηµιουργεί πρόσθετη πίεση στις εγκαταστάσεις υποδοχής
των ελληνικών νησιών, το οποίο έχει επανειληµµένα επισηµανθεί στις εκθέσεις προόδου172.
Προαπαιτούµενο, ωστόσο, της τήρησης της Συµφωνίας, είναι η Ελλάδα να
αναγνωρίσει την Τουρκία ως ασφαλή χώρα, ώστε να πραγµατοποιούνται οι επιστροφές των
προσφύγων στην γείτονα τρίτη χώρα. Το ανθρωπιστικό δίληµµα µε το οποίο έρχεται

168

Το περιεχόµενο της προστασίας που χορηγείται δεν κατοχυρώνει για τους αναγνωρισµένους πρόσφυγες τα
βασικά δικαιώµατα της Σύµβασης της Γενεύης.
169
Συγκεκριµένα υπάρχει ανισότητα ως προς τον τρόπο πρόσβασης στην προστασία, καθώς προβλέπονται 4
καθεστώτα προστασίας.
170
∆ΕΕ C-411/10 και C-493/10.
171
Sixth Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement, 13.6.2017.
172
Βλ Τρίτη έκθεση για την πρόοδο της συµφωνίας.

- 91 -

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

αντιµέτωπη αυτή τη στιγµή η χώρα µας είναι εάν θα εφαρµόσει την τήρηση της συµφωνίας
µε βάση τις επιταγές του διεθνούς προσφυγικού δικαίου, γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο, οι
επιστροφές στην Τουρκία θα είναι λιγοστές, αφού οι αιτήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών
που ζητούν άσυλο, δεν θα µπορούν να κριθούν απαράδεκτες καθώς η Ελλάδα δεν θα
αναγνωρίζει την Τουρκία ως ασφαλή Τρίτη χώρα. Άλλωστε ήδη υπάρχει απόφαση της
ελληνικής δευτεροβάθµιας επιτροπής ασύλου (Μάιος 2016) που έκρινε ότι η Τουρκία
αποτελεί «µη ασφαλή Τρίτη χώρα» επειδή δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Το
δεδικασµένο της απόφασης αυτής µπορεί να είναι εξατοµικευµένο, όµως αν ακολουθηθεί από
µεγάλο αριθµό αποφάσεων δευτεροβάθµιων επιτροπών προσφυγών στο µέλλον, είναι πιθανό
να έχει αντίκτυπο στην εφαρµογή της Συµφωνίας ΕΕ-Τουρκίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 :
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η αντιµετώπιση της µεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης αποτελεί κοινή
υποχρέωση που απαιτεί συνολική στρατηγική και αποφασιστική προσπάθεια σε βάθος
χρόνου µε πνεύµα ευθύνης και αλληλεγγύης173. Η τελευταία, είναι ο συνδετικός ιστός της
Ένωσης και συχνά είναι πιο εύκολο να αποδειχθεί όταν έρχεται αντιµέτωπη µε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης174. Η Ελλάδα που εξακολουθεί, µαζί µε την Ιταλία, να έρχεται αντιµέτωπη
µε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, χρειάζεται περισσότερο από ποτέ τη συνεχή έκφραση
αλληλεγγύης από όλα τα κράτη-µέλη. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο, παροτρύνουν συνεχώς τα κράτη-µέλη να εντείνουν σηµαντικά τις προσπάθειές
τους για την αντιµετώπιση της επείγουσας ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα. Όµως οι
συστηµατικές αυτές εκκλήσεις από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και τους αρχηγούς κρατών και
κυβερνήσεων, θα πρέπει να συνδυαστούν µε αποφασιστική δράση από τις επί τόπου αρµόδιες
εθνικές υπηρεσίες.
Η πλέον ουσιαστική διαπίστωση που προέκυψε από την έρευνα που διεξήχθει
αναφέρεται στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλει συνεχείς και συστηµατικές προσπάθειες
τα τελευταία χρόνια προκειµένου να προσαρµοστεί στις διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες
που αφορούν την αντιµετώπιση της µεγαλύτερης προσφυγικής κρίσης από τον Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο. Ανέλαβε πρωτοβουλίες για µια συντονισµένη ευρωπαϊκή απάντηση στο ζήτηµα των
πρωτοφανών αριθµών προσφύγων και µεταναστών που φτάνουν στην ΕΕ (Ευρωπαϊκή
Ατζέντα για τη Μετανάστευση) ενώ τα συγκεκριµένα προγράµµατα δράσης που ανέπτυξε
καταδεικνύουν µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για τη βελτίωση της διαχείρισης της
µετανάστευσης σε όλες τις πτυχές της. Η σύσταση των Υπηρεσιών Καταγραφής και
Ταυτοποίησης στα νησιά του Αιγαίου, καθώς και η λειτουργία του προγράµµατος
µετεγκατάστασης, µε την ανάλογη συνεργασία από φορείς αρµόδιους για µεταναστευτικά
θέµατα (ΙΟΜ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου, Ύπατη Αρµοστεία για τους Πρόσφυγες) είναι
ενδεικτικά της ύπαρξης και της λειτουργίας κάποιων δοµών που έχουν σχεδιαστεί από την ΕΕ
ώστε να εξυπηρετηθεί αποκλειστικά µια συγκεκριµένη οµάδα στόχου: οι πρόσφυγες.
Χαρακτηριστικό επίσης είναι πως έως και το 2015, µελέτη που έχει διεξαχθεί και
αποτυπώνει τις τάσεις στις αιτήσεις ασύλου για το χρονικό διάστηµα 2000-2015, υποδεικνύει
πως έστω κι αν η ΕΕ παρέµενε µεγάλος πάροχος διεθνούς προστασίας ωστόσο είχε τα
173
174

Συµπεράσµατα ΕΣ, 15/10/2015.
Ανακοίνωση Επιτροπής, 6η έκθεση µετεγκατάστασης, 28-9-2016, Οµιλία Γιούνγκερ.
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χαµηλότερα ποσοστά αποδοχής αιτηµάτων ασύλου175. Το 2014 χορηγήθηκε από την ΕΕ
άσυλο σε 163.000 άτοµα µε πρωτοβάθµιες αποφάσεις - που αποτελούν σχεδόν το 45% των εν
λόγω αποφάσεων176. Η εικόνα αυτή φαίνεται να αλλάζει από το 2016, καθώς ο αριθµός των
πρωτοβάθµιων αποφάσεων που εξέδωσαν οι χώρες της ΕΕ177 την χρονιά αυτή, αυξήθηκαν
κατά 84% σε σύγκριση µε το 2015, ενώ το συνολικό ποσοστό αναγνώρισης του καθεστώτος
ασύλου ανήλθε στο 61% για τις πρωτοβάθµιες αποφάσεις και σηµείωσε αύξηση σε σχέση µε
το προηγούµενο έτος178.
Θα µπορούσε λοιπόν κανείς να ισχυριστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόρθωσε να
αντιληφθεί το πρόβληµα της µεταναστευτικής κρίσης και να αναλάβει ενεργό ρόλο στην
αντιµετώπισή του για την διαχείριση του προσφυγικού ζητήµατος στην Ελλάδα,
αποδεικνύοντας τις δυνατότητες που έχει στην ανάπτυξη µιας στρατηγικής για τους
πρόσφυγες που εφαρµόζεται τόσο σε υπερεθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κρατών-µελών,
καθώς και µε την στήριξη των ΜΚΟ. Η συγκεκριµένη διαπίστωση επιβεβαιώνει και το
πρώτο ερώτηµα της έρευνας, το οποίο είχε διατυπωθεί στο εισαγωγικό κεφάλαιο.
Ωστόσο, από τα µέσα του 2017, πρόσφατα στοιχεία δείχνουν απότοµη αύξηση των
ροών από την Τουρκία προς την Ελλάδα, παρά την εφαρµογή της αµφιλεγόµενης Συµφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας και εγείρουν προβληµατισµό ως προς την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών
της ΕΕ για την αντιµετώπιση του µεταναστευτικού ζητήµατος. Συγκεκριµένα, για πρώτη
φορά το 2017 περισσότερες από 200 καθηµερινές αφίξεις από την Τουρκία στην Ελλάδα,
σηµειώθηκαν ηµέρες κατά τους µήνες Απρίλη (205), Μάιο (203), Ιούλιο (251), ενώ τον
Αύγουστο (21/8) η µαζική εισροή προσφύγων άγγιξε τους 397179! Ταυτόχρονα, ο µέσος όρος
αφίξεων στην Ελλάδα σχεδόν διπλασιάστηκε µεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου του 2017,
καταγράφοντας αύξηση από 73 πρόσωπα την ηµέρα, σε περισσότερους από 122.
Χαρακτηριστικό είναι πως κατά την διάρκεια πέντε ηµερών (19-23 Αυγούστου 2017) στην
Ελλάδα αφίχθησαν συνολικά πάνω από 1,100 υπήκοοι τρίτων χωρών180. Ακόµη, σύµφωνα µε
στοιχεία του ∆ιεθνή Οργανισµού Μετανάστευσης181, κατά την διάρκεια δυο εβδοµάδων (1427 Αυγούστου 2017) οι αφίξεις στην Ελλάδα από την Τουρκία εκτινάχτηκαν, φτάνοντας
σχεδόν τις 2.000, αριθµός διπλάσιος περίπου των αφίξεων που σηµειώθηκαν στην Ιταλία την
ίδια περίοδο. Στην πραγµατικότητα, αυτή η αυξητική τάση ενδέχεται να είναι διαρκής και
175

Missirian and Schlenker, 2017.
Το Βήµα, 2015.
177
1,15 εκ. αποφάσεις καταγράφηκαν.
178
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το άσυλο (2017). Βασικά πορίσµατα της ετήσιας έκθεσης της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σχετικά µε την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ για
το έτος 2016
179
http://mindigital.gr/index.php/προσφυγικό-ζήτηµα-refugee-crisis/1591-29-08-2017
180
Αναλυτικότερα, στις 19/8 έφτασαν 308, στις 20/8 και στις 21/8 έφτασαν στα ελληνικά νησιά 136 και 397
αντίστοιχα, ενώ στις 22&23/8, από 250 άτοµα.
181
http://migration.iom.int/europe/
176
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περισσότερο συχνή: σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του ∆ιεθνούς Οργανισµού
Μετανάστευσης για την κατάσταση στην Μεσόγειο, τουλάχιστον µεταξύ Ιανουαρίου-Ιουνίου
2017, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία είχαν περισσότερες αφίξεις από την αντίστοιχη
περίοδο του 2015. Επίσης, τους µήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2017, σηµειώθηκαν
περισσότερες αφίξεις από την ίδια περίοδο το 2016182.
Πέρα όµως από τις προηγούµενη διαπίστωση για την ανάληψη από την ΕΕ µιας
πολιτικής ασύλου και πολιτική διαχείρισης των πρωτόγνωρων µεταναστευτικών ροών που
αντιµετωπίζει η Ευρώπη, στα πλαίσια της έρευνας, εντοπίστηκαν ευρήµατα σε σχέση µε την
ανταπόκριση της ελληνικής πολιτείας στην διαχείριση της πρόκλησης του συστήµατος
ασύλου και του διοικητικού συστήµατος υποδοχής των αιτούντων άσυλο, στοιχείο που
απαντά και στο δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα που θέσαµε στο πρώτο κεφάλαιο. Ειδικότερα,
η ενσωµάτωση από την Ελλάδα στο εσωτερικό της δίκαιο µιας σειράς νοµοθετηµάτων της
ΕΕ (κανονισµών και οδηγιών) για το άσυλο και τους πρόσφυγες, καθώς και η πρόσφατη
αναµόρφωση του νοµοθετικού της πλαισίου για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο µε
το Ν. 4375/2016, συνιστούν τους δυο πρωταρχικούς παράγοντες που καταδεικνύουν την
αποφασιστικότητα των εθνικών αρχών να µεταρρυθµίσουν το σύστηµα ασύλου και υποδοχής
των αιτούντων άσυλο.
Σε ότι αφορά την τρίτη υπο διερεύνηση υπόθεση εργασίας, για το αν δηλαδή τα
προγράµµατα και τις δράσεις που προσφέρονται σε εθνικό επίπεδο, ρυθµίζουν
αποτελεσµατικά την διαχείριση των θεµάτων που αφορούν το άσυλο και τους πρόσφυγες,
επαρκούν ως προς την κάλυψη των αναγκών τους, ιδιαίτερα σε σχέση µε την υποδοχή και την
ένταξή τους, η έρευνα καταρχάς δείχνει ότι έστω και αν έχει καταγραφεί σταθερή επίτευξη
αποτελεσµάτων στην επίτευξη των στόχων, η παρούσα κατάσταση στα νησιά του ανατολικού
Αιγαίου δείχνει πως υπάρχει αυξανόµενη υπερκάλυψη της δυναµικότητας υποδοχής τους, µε
ότι παρεπόµενο κίνδυνο αυτό ενέχει για την δηµόσια ασφάλεια. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε
στοιχεία των ελληνικών αρχών183, υπάρχουν στην παρούσα φάση 13.968 µετανάστες στα
νησιά, την στιγµή που η διαθέσιµη χωρητικότητα των επίσηµων δοµών υποδοχής φτάνει στις
7.450 θέσεις, µε επιπλέον 1.223 θέσεις που προσφέρει η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες. Το βαρύ αυτό φορτίο που καλείται να διαχειριστεί η ελληνική πολιτεία,
περιπλέκει επίσης την διαχείριση της κατάστασης στα Κέντρα Ταυτοποίησης και Υποδοχής.
Επιπλέον, όταν µιλάµε για µια στοχευµένη στρατηγική δράση για την διαχείριση των
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, χρειάζεται προηγουµένως διενεργηθεί κοινωνική
έρευνα, που να καταδεικνύει την εµπλοκή των επιµέρους πολιτικών (υγεία, παιδεία,
182
183

http://www.eurofora.net/newsflashes/news/euafricamigrationsummitandturkey.html
Sixth Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement, 13.6.2017, p.7.
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απασχόληση, κλπ) της πολιτείας ως προς την ανάπτυξη προγραµµάτων κοινωνικής ένταξης
που θα ανταποκρίνονται στην ανάγκη ενδυνάµωσης µιας κατεξοχήν ευάλωτης στον
αποκλεισµό κοινωνικής οµάδας, αυτής των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων.
Λαµβάνοντας υπόψη τα προηγούµενα συµπεράσµατα, το ζητούµενο που προκύπτει
για την ΕΕ είναι το κατά πόσο ο σχεδιασµός και η υλοποίηση αυτών των σχεδίων δράσης για
τους πρόσφυγες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες και στοχεύουν στην προστασία
των ευπαθών πληθυσµιακών οµάδων. Προκειµένου όµως να διαµορφωθούν οι κατάλληλες
δράσεις για τους πρόσφυγες, απαιτείται η προηγούµενη διενέργεια έρευνας του κατά πόσο οι
πρόσφυγες που έχουν ήδη συµµετάσχει σε προγράµµατα που πραγµατοποιήθηκαν,
ωφελήθηκαν από αυτά. Η προτροπή για την εκπόνηση µιας τέτοιας µελέτης µπορεί να
αποτελέσει έναν ερευνητικό προβληµατισµό που εγείρει από την ανάγκη εξακρίβωσης της
απόδοσης της επένδυσης σε αυτά τα προγράµµατα, καθώς και της επίτευξης των αρχικών
τους στόχων ώστε να είναι αποτελεσµατικά. Οι υπεύθυνοι δηλαδή των δοµών στους φορείς
ασύλου και υποδοχής είναι απαραίτητο να γνωρίζουν πριν προχωρήσουν στην επιλογή και
την υλοποίηση των σχετικών προγραµµάτων, αν το προσδοκώµενο αποτέλεσµα είναι θετικό
στους ωφελούµενους πρόσφυγες που συµµετέχουν σε αυτά.
Τα παραπάνω ευρήµατα δείχνουν πως υπάρχουν περιθώρια διεύρυνσης των
δυνατοτήτων της ΕΕ, των ελληνικών αρχών και των κρατών-µελών της ώστε να
συνεισφέρουν αποτελεσµατικότερα στον σχεδιασµό µιας ολοκληρωµένης µεταναστευτικής
πολιτικής στον τοµέα του ασύλου και στην υλοποίηση προγραµµάτων για τους αιτούντες
άσυλο και τους πρόσφυγες. Ειδικότερα, για την ΕΕ, 78% των πολιτών κ-µ της ΕΕ θεωρεί πως
η ΕΕ πρέπει να λάβει περισσότερη δράση στον τοµέα της µεταναστευτικής της πολιτικής,
ενώ 70% πιστεύει ότι χρειάζονται περισσότερα µέτρα για την φύλαξη των συνόρων της,
σύµφωνα µε έρευνα του Ευρωβαροµέτρου184. Μόνο όµως εφόσον η εφαρµογή της
στρατηγικής αυτής επιταχυνθεί και υιοθετήσουν οι ελληνικές αρχές, η ΕΕ και τα κράτη-µέλη
της µια σειρά από συγκεκριµένα µέτρα, θα καταφέρει να καλύψει τα θεσµικά και λειτουργικά
κενά µιας διαχειρίσιµης πλέον κατάστασης που όµως ακόµη εξακολουθεί να αποτελεί
σηµαντική πρόκληση για την διαχείρισή της. Σκοπός πρέπει να είναι η µετάβαση από την
τρέχουσα επείγουσα ανταπόκριση σε µια κατάσταση, κατά το 2017, η οποία θα εξασφαλίζει
συστήµατα που λειτουργούν ορθώς, για την αντιµετώπιση των αναγκών τόσο αυτών των
ατόµων που βρίσκονται στην Ελλάδα, όσο και εκείνων που ακόµη έρχονται185. Τόσο οι
κυβερνήσεις, όσο και οι διεθνείς δρώντες στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, θα κριθούν
από την ικανότητά τους να µεταβούν από την παροχή µιας επείγουσας βραχυπρόθεσµης
184

European Parliament, Special Eurobarometer of the EP, April 2017.
Συστάσεις της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προς την Ελλάδα για το έτος 2017,
Φεβρουάριος 2017.
185
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βοήθειας, στην δηµιουργία µακροπρόθεσµων ευκαιριών186. Η ΕΕ δηλαδή πρέπει να διαθέτει
µόνιµα µέτρα σε ετοιµότητα για να διαχειριστεί την µαζική εισροή µεταναστών και όχι να
καταφεύγει σε προσωρινές λύσεις για την αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης187.
Οι ενέργειες που θα µπορούσαν να ακολουθηθούν, περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:

Κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας
Αν θέλουµε να µιλάµε στην ΕΕ για µια βιώσιµη µεταναστευτική πολιτική για τους πρόσφυγες
ειδικότερα, αυτή θα πρέπει να δώσει µεγαλύτερη έµφαση στην ενσωµάτωσή τους στις
κοινωνίες υποδοχής. Οι πρόσφυγες συγκεκριµένα που θα παραµείνουν στην Ελλάδα,
χρειάζεται να ενταχθούν στην χώρα υποδοχής, µέσα από ολοκληρωµένα προγράµµατα
κοινωνικής ένταξης των προσφύγων (επαγγελµατική κατάρτιση, προώθηση απασχόλησης,
εξασφάλιση στέγασης/κατοικίας, εκµάθηση ελληνικής γλώσσας, εκπαίδευση, πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας και στην κοινωνική πρόνοια, σίτιση, κλπ), στην υλοποίηση των οποίων
καθοριστικό ρόλο που θα διαδραµατίζουν οι ∆ήµοι της χώρας, οι οποίοι θα µπορούσαν να
αναλάβουν και να οργανώσουν δράσεις για τους πρόσφυγες, στο πλαίσιο άσκησης της
κοινωνικής τους πολιτικής.

∆ιασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου και ταχεία καταγραφή και
εξέταση των αιτηµάτων ασύλου
Προκειµένου να αυξηθεί η δυνατότητα καταγραφής και εξέτασης της Υπηρεσίας Ασύλου,
χρειάζεται στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
(EASO) και την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για να καταρτιστεί ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο που θα το επιτρέπουν αυτό, σύµφωνα µε τις θεσµικές απαιτήσεις του
διεθνούς προσφυγικού δικαίου και των νοµοθετηµάτων της ΕΕ.

Άµεση ενίσχυση των ελλείψεων στην υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα νησιά
Για να αντιµετωπιστεί η εκτεταµένη παραµονή ατόµων σε συνθήκες συνωστισµού στα νησιά,
πέραν της δηµιουργίας νέων κέντρων υποδοχής, µε την συνδροµή της εµπειρογνωσίας και
του αναγκαίου εξοπλισµού από την Frontex και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για
το Άσυλο (EASO), θα πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των ατόµων που θα
µεταφερθούν στην ενδοχώρα, ώστε να µειωθεί στα νησιά ο αριθµός αυτών χρειάζεται να
στεγαστούν.

186
187

Papademetriou, Benton, Banulesku - Bogdan, 2017.
Brooklyn Journal of International Law, 2016.
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Κατάρτιση ενός «Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο»
Το

πρόγραµµα

χρειάζεται

να

καθορίζει

δράσεις

στο

πλαίσιο

συγκεκριµένου

χρονοδιαγράµµατος και να βασίζεται σε δείκτες όπως την διαθεσιµότητα των υπαρχουσών
θέσεων υποδοχής, τον πραγµατικό αριθµό των αιτήσεων, τους διαθέσιµους πόρους, καθώς
και τους εµπλεκόµενους φορείς. Είναι σηµαντικό το βιώσιµο αυτό πρόγραµµα υποδοχής να
στοχεύει στην αύξηση του αριθµού και του ρυθµού καταγραφής όλων των µεταναστών, στην
σηµαντική βελτίωση των συνθηκών υποδοχής στα Κέντρα Ταυτοποίησης και Υποδοχής,
στην παροχή κατάλληλης φροντίδας σε ασυνόδευτα και χωρισµένα από την οικογένειά τους
παιδιά (και σε άλλα άτοµα µε ιδιαίτερες ανάγκες), καθώς και στην παροχή µεγαλύτερης
ασφάλειας σε όλους τους χώρες φιλοξενίας που λειτουργούν ως ανοικτές δοµές, λόγω του
κινδύνου που ενέχουν στην ασφάλεια οι συνθήκες συνωστισµού.

Επιτάχυνση προγράµµατος µετεγκατάστασης σε άλλα κράτη-µέλη
Η εφαρµογή των αποφάσεων µετεγκατάστασης του 2015 από όλα τα κράτη-µέλη και η
δέσµευση από αυτά της αύξησης του ρυθµού αποδοχής των αιτούντων άσυλο που επιθυµούν
να µετεγκατασταθούν, θα βελτιώσει την κατάσταση υποδοχής και ασύλου στην Ελλάδα.
Επίσης µια διεύρυνση στο δικαίωµα πρόσβασης στη λύση της µετεγκατάστασης των
προσώπων που χρήζουν διεθνή προστασία, θα είχε θετικό αντίκτυπο στο σύνολο του
συστήµατος ασύλου και υποδοχής στην χώρα µας, αφού θα βελτίωνε την ικανότητα
ανταπόκρισης των αρχών σε όσους παραµείνουν στην Ελλάδα και στους νεοαφιχθέντες.

Αύξηση περιπτώσεων επανένωσης αιτούντων άσυλο µε µέλη της οικογένειάς τους σε άλλα
κράτη
Η ενότητα της οικογένειας αποτελεί πρωταρχικό δικαίωµα του πρόσφυγα και τα κράτη
οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα που να διασφαλίζουν την διατήρηση της
οικογενειακής ενότητας του πρόσφυγα.188Η επιτάχυνση της διαδικασίας οικογενειακής
επανένωσης του πρόσφυγα, θα επιδράσει θετικά στην Ελλάδα στην διαχείριση των ήδη
εγκατεστηµένων προσφύγων.

Ενίσχυση µέτρων καταπολέµησης της παράνοµης διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων
Η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί και οι έλεγχοι στα σηµεία
διέλευσης να εντατικοποιηθούν. Οι υπάρχουσες πολιτικές αποτυγχάνουν να ξεχωρίσουν
όσους έχουν περισσότερη ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, από εκείνους που
188

UN Conference on the status of refugees, in FRA, 2015.
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διασχίζουν τα σύνορα χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα. Χρειάζεται συνδροµή του ΝΑΤΟ και
στενή συνεργασία αυτού µε την FRONTEX για την αναγνώριση, παρακολούθηση και
επιτήρηση των παράνοµων διελεύσεων στο Αιγαίο. Πλήρη εφαρµογή της συµφωνίας ΕΕΤουρκίας στο κοµµάτι της καταπολέµησης των δικτύων διακινητών. Συνεργασία µε τρίτες
χώρες για την καταπολέµηση των εγκληµατικών δικτύων. Ωστόσο, η εντατικοποίηση του
ελέγχου των συνόρων δύναται να εµποδίσει και την διέλευση από αυτά προσώπων που
χρήζουν διεθνή προστασία (πρόσφυγες).

Καλύτερος συντονισµός και σαφής καταµερισµός αρµοδιοτήτων
Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής πρέπει να ακολουθήσει µια συνεκτική και
αποτελεσµατική

διαχείριση

του

προσφυγικού

φαινοµένου,

αποφεύγοντας

την

αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων από διάφορους φορείς, αφού οριοθετηθούν σαφή όρια
συνεργασίας και συντονισµού µε τους ΜΚΟ και ανθρωπιστικούς φορείς. Σε αυτό θα
βοηθήσει η κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης, το οποίο θα αποσαφηνίζει τους ρόλους και τις
αρµοδιότητες των φορέων που επιφορτίζονται µε την διαχείριση των δοµών υποδοχής και
φιλοξενίας των προσφύγων, καθώς και η δηµιουργία ενός δικτύου συνεργασίας µεταξύ τους.

∆ηµιουργία ασφαλών και νόµιµων µεταναστευτικών οδών
Η ενδυνάµωση νόµιµων καναλιών εισόδου για ανθρώπους που ζητούν άσυλο, συνεισφέρει
στην µείωση του αριθµού των θανάτων των µεταναστών στην θάλασσα και αποτρέπει τα
πρόσωπα που χρήζουν διεθνή βοήθεια να απευθυνθούν σε δίκτυα λαθροδιακινητών. Εκτός
από την µετεγκατάσταση και την οικογενειακή συνένωση, που προαναφέρθηκαν, άλλοι
νόµιµοι τρόποι εισόδου σε όσους χρήζουν διεθνή βοήθεια, είναι η χορήγηση θεώρησης
εισόδου και άδειας παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και το καθεστώς
προσωρινής προστασίας. Ακόµη, η ενδυνάµωση εργασιακής κινητικότητας (κυκλική
µετανάστευση) σε όσους το έχουν ανάγκη καθώς και η διευκόλυνση εισόδου στην ΕΕ
ατόµων που χρήζουν διεθνή βοήθεια και είναι φοιτητές (το Εrasmus είναι πρόγραµµα
κινητικότητας φοιτητές από το οποίο θα µπορούσαν να επωφεληθούν τα πρόσωπα που
ψάχνουν ασφάλεια στην ΕΕ) συνιστούν βιώσιµες λύσεις µε προοπτικές αφού µπορούν να
οδηγήσουν σε βάθος χρόνου στην ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού των κρατών
προέλευσης των προσφύγων και να βοηθήσουν την ανάπτυξη των χωρών αυτών.
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Μεταρρύθµιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ασύλου (ΚΕΣΑ)
Η ΕΕ χρειάζεται ένα εύρωστο και αποτελεσµατικό σύστηµα για τη βιώσιµη διαχείριση της
µετανάστευσης στο µέλλον, το οποίο να ναι δίκαιο για τις κοινωνίες υποδοχής και τους πολίτες
της ΕΕ, καθώς και για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τις χώρες καταγωγής και διέλευσης189.
Οι κανόνες του ΚΕΣΑ που άρχισαν να αναπτύσσονται το 1999 στην ΕΕ, δεν ήταν ποτέ
σχεδιασµένοι έτσι ώστε να αντιµετωπίσουν µια µαζική εισροή προσώπων σε ένα σύντοµο
χρονικό διάστηµα190. Μέχρι πρόσφατα, το ΚΕΣΑ της ΕΕ επικεντρωνόταν στην ενίσχυση των
εξωτερικών συνόρων και στην εναρµόνιση των πολιτικών και όχι στον καταµερισµό των
επιβαρύνσεων191. Ήδη η Επιτροπή έχει υποβάλλει καινούριες προτάσεις για την δηµιουργία
δικαιότερου, αποδοτικότερου και πιο βιώσιµου συστήµατος για την κατανοµή των αιτήσεων
ασύλου µεταξύ των κ-µ192. Η διεύρυνση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης
για το Άσυλο (EASO), η επίτευξη εναρµόνισης στους κανόνες που θεσπίζουν τις διαδικασίες
για το άσυλο, και η αποφυγή δευτερογενών µετακινήσεων εντός της ΕΕ, συγκαταλέγονται
µεταξύ των τοµέων προτεραιότητας των οποίων οι διαρθρωτικές ελλείψεις θα
αντιµετωπιστούν από το νέο ΚΕΣΑ. Ωστόσο, το νέο αυτό σύστηµα, προκειµένου να είναι
ολοκληρωµένο, θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της υπευθυνότητας και της αλληλεγγύης,
ενώ η ορθή του λειτουργία εξαρτάται άµεσα και από την αποφασιστικότητα της ΕΕ και των
κρατών-µελών της να το εφαρµόσουν.

Ολοκληρώνοντας, µπορούµε να πούµε πως η ανάληψη πρωτοβουλιών για την
αντιµετώπιση του προσφυγικού ζητήµατος στην Ελλάδα από την ΕΕ είναι µια σύνθετη
διαδικασία και αφορά την εµπλοκή πολλών φορέων. Σύµφωνα µε τον Koser (2016) η
πρόσφατη προσφυγική κρίση που εκδηλώθηκε στην ΕΕ έχει διττή όψη: από την µια πλευρά
υφίστανται περιορισµοί στις χώρες υποδοχής των προσφύγων (οικονοµική κρίση κρατών
όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, σαφείς δηλώσεις από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης, οι οποίες δεν επιθυµούν να δεχτούν πρόσφυγες). Η άλλη πλευρά αφορά την
ανθρωπιστική διάσταση του προσφυγικού-µεταναστευτικού ζητήµατος και περιλαµβάνει τα
ρίσκα µε τα οποία έρχονται αντιµέτωποι κατά την είσοδό τους σε ένα ασφαλή προορισµό
πρόσωπα που χρήζουν διεθνή προστασία, την ανθρώπινη διακίνηση, τους λαθροδιακινητές,
καθώς και τις δυσκολίες στην διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων ασύλου193. Τόσο όµως οι
189

Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, Μεταρρύθµιση του
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νέες πολιτικές που χαράσσονται, όσο και η νοµοθεσία που θεσπίζεται για την µεταναστευτική
πολιτική στην ΕΕ από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς δρώντες, θα πρέπει να είναι
µακροπρόθεσµες και συνεκτικές, ώστε να αντανακλούν και τις ανάγκες της µελλοντικής µας
κοινωνίας. Ωστόσο φαίνεται πως η ευθύνη της κρατικής αρχής για την επιλογή του σωστού
µείγµατος πολιτικής για την δηµιουργία των κατάλληλων δοµών υποδοχής και ένταξης για
τους πρόσφυγες είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς είναι ενδεικτική της βούλησης των
ελληνικών αρχών να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις σύγχρονες ανάγκες.
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ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και
διαδικασίες στα κράτη − µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών»
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 7/Α΄/26-1-2011).

Ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά
µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)», διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
51/Α΄/3-4-2016).

Π∆ 61/1999 «∆ιαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση
αυτού, έγκριση εισόδου των µελών της οικογένειας του και τρόπος συνεργασίας µε τον Εκπρόσωπο της
Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα», ΦΕΚ 63/Α΄/4-4-1999.

Π∆ 123/4-11-2016 συστάθηκε από την ελληνική πολιτεία Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής (ΦΕΚ
208/Α΄/4-11-2016).

αρ. 11/1-1076-21.12.2012/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3543/Β΄/31-12-2012)

αρ. 11.1/1460 (ΦΕΚ Β’ 1066/29-04-2013) Υπουργική απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη

αρ. 4.2/2624-15.5.2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών & ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη (ΦΕΚ 1373/Β΄/29-5-2014)

αρ. πρωτ. 2969/2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουργού Οικονοµικών «Σύσταση Κέντρων
Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών δοµών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων οµάδων πολιτών
τρίτων χωρών» (ΦΕΚ2602/τ.Β’/02.12.2015)

αρ. πρωτ. 6634/1−147524/2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών «Σύσταση Κέντρου Πρώτης
Υποδοχής και προσωρινών ∆οµών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων οµάδων πολιτών τρίτων
χωρών στις νήσους Χίο και Σάµο» (ΦΕΚ 10/2016, τ. Β΄)

ΚΥΑ 2970/2-12-2015 (ΦΕΚ 2602/Β΄/2-12-2015).

Αριθ. Φ.000/8/245258/Σ.37/2016 απόφαση (ΦΕΚ 630/Β/9-3-2016)
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενοποιηµένες Συνθήκες. Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Πρωτόκολλα.
Μάρτιος 2010.
Κανονισµός 2725/2000/ΕΚ του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2000, για τη θέσπιση του «Eurodac», για
την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωµάτων για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Σύµβασης του
∆ουβλίνου περί καθορισµού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου
που υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, ο οποίος αντικαθίσταται στις 29.6.2013 από το
Κανονισµό 603/2013.
Κανονισµός 343/2003 (∆ουβλίνο ΙΙ) του Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003, ο οποίος αντικατέστησε
τις διατάξεις της αρχικής Σύµβασης του ∆ουβλίνου του 1990 (Ι) και ο οποίος µε την σειρά του
αντικαταστάθηκε από τον Κανονισµό 604/2013 (∆ουβλίνο ΙΙΙ) σχετικά µε τη θέσπιση κριτηρίων και
µηχανισµών (ιεραρχικά διαρθρωµένων) για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για
την εξέταση της αίτησης ασύλου (διεθνούς προστασίας) που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από πολίτη
τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή.

Κανονισµός 2007/2004 του Συµβουλίου, σχετικά µε τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη
∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωση (FRONTEX) o οποίος τροποποιήθηκε στη συνέχεια µε δυο µεταγενέστερους Κανονισµούς
(863/2007 και 1168/2011).
Κανονισµός 439/2010 του ΕΚ και του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, θεσπίστηκε το EASO, του οποίου η λειτουργία ξεκίνησε το 2011.
Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την
αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απατρίδων ως προσφύγων ή ως
προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους
Οδηγία 2011/95/ΕΚ της 13ης ∆εκεµβρίου 2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου, της 1ης ∆εκεµβρίου 2005, σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για
τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη-µέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα, την
οποία αντικατέστησε από τον Ιούλιο του 2015 η Οδηγία 2013/32/ΕΕ.
Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για
την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη-µέλη, η οποία αντικαταστάθηκε µεταγενέστερα από την
Οδηγία 2013/33 (Οδηγία υποδοχής) του ΕΚ και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαιτήσεις για την
υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία.
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Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής
επανένωσης:

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Συµπεράσµατα Προεδρίας ΕΣ Τάµπερε, 15-16 Οκτωβρίου 1999, Έγγραφο Συµβουλίου, SN 200/99

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ
http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/conclusions/1993-2003/

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ
http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/conclusions/1993-2003/

Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Βρυξέλλες, 4-5 Νοεµβρίου 2004

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/82537.pdf

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 15 ΚΑΙ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14368-2008-INIT/el/pdf

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ, 10/11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009.
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6-2009-INIT/el/pdf

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26/27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/el/pdf

Συµπεράσµατα Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Βρυξέλλες 25/26 Ιουνίου 2015

Συµπεράσµατα Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Βρυξέλλες, 15&16 Οκτωβρίου 2015

Συµπεράσµατα Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Βρυξέλλες, 17&18 ∆εκεµβρίου 2015

Συµπεράσµατα Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Βρυξέλλες, 17&18 Mαρτίου 2016
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Συµπεράσµατα Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, της συνόδου της 28ης Ιουνίου 2016

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions, a European Agenda on Migration, 13.5.2015.

European Commission: «The EU and the Refugee Crisis», 2016.

European Commission: «European Agenda on Migration 2015-four pillars to better manage migration,
2015.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Progress Report on the
Implementation of the hotspots in Greece, 15.12.2015.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή-∆ελτίο Τύπου: Καλύτερη διαχείριση όλων των πτυχών της µετανάστευσης: µια
ευρωπαϊκή ατζέντα για τη µετανάστευση, Βρυξέλλες 13 Μαΐου 2015.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή-∆ελτίο Τύπου: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε το ευρωπαϊκό πρόγραµµα
δράσης για τη µετανάστευση, Βρυξέλλες 13 Μαΐου 2015.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή-∆ελτίο Τύπου: Συνάντηση για τη µεταναστευτική διαδροµή στα ∆υτικά Βαλκάνια:
Οι ηγέτες συµφώνησαν επί σχεδίου δράσης 17 σηµείων, Βρυξέλλες 25 Οκτωβρίου 2015.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή-∆ελτίο Τύπου: Η Επιτροπή εξετάζει το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης Σένγκεν για
την Ελλάδα, Βρυξέλλες 27 Ιανουαρίου 2016.
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, Μεταρρύθµιση του
Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ασύλου και προώθηση των νόµιµων οδών προς την Ευρώπη, 6.4.2016.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή-∆ελτίο τύπου: Μετανάστευση: Μήνας κορύφωσης των µετεγκαταστάσεων από
Ιταλία και Ελλάδα, Βρυξέλλες 26 Ιουλίου 2017.

European Commission: «Report from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council, Second report on relocation and resettlement», 12.4.2016

European Commission: «Report from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council, Fifth report on relocation and resettlement», 13.7.2016

European Commission: «Report from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council, Sixth report on relocation and resettlement», 28.9.2016
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European Commission: «Report from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council, Seventh report on relocation and resettlement», 9.11.2016

European Commission: «Report from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council, Eighth report on relocation and resettlement», 8.12.2016

European Commission: «Report from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council, Ninth report on relocation and resettlement», 8.2.2017

European Commission: «Report from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council, Tenth report on relocation and resettlement», 2.3.2017

European Commission: «Report from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council, Eleventh report on relocation and resettlement, 12.4.2017

European Commission: «Report from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council, Twelfth report on relocation and resettlement», 16.5.2017

European Commission: «Report from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council, Thirteenth report on relocation and resettlement», 13.6.2017
European Commission: «Report from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council, Fourteenth report on relocation and resettlement», 26.7.2017

European Commission: « Report from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council, Second report on the progress made in the implementation of the EU-Turkey
Statement», 15.6.2016

European Commission: « Report from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council, Third report on the progress made in the implementation of the EU-Turkey
Statement», 28.9.2016

European Commission: « Report from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council, Fourth report on the progress made in the implementation of the EU-Turkey
Statement», 8.12.2016

European Commission: « Report from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council, Fifth report on the progress made in the implementation of the EU-Turkey
Statement», 2.2.2017
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European Commission: « Report from the Commission to the European Parliament, the European
Council and the Council, Sixth report on the progress made in the implementation of the EU-Turkey
Statement», 13.6.2017

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ:
Απόφαση (ΕΕ) 2015/1523 του Συµβουλίου της 14ης Σεπτεµβρίου 2015 για τη θέσπιση προσωρινών µέτρων
στον τοµέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας

Απόφαση του Συµβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών µέτρων στον τοµέα της διεθνούς προστασίας υπέρ
της Ιταλίας και της Ελλάδας, Βρυξέλλες 22 Σεπτεµβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

European Parliament, Special Eurobarometer of the EP, Two-years until the 2019 European elections,
April 2017, European Parliamentary Research Service, Public Opinion Monitoring Series. ∆ιαθέσιµο στον
δικτυακότόποhttp://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_ee2019_sy
nthesisen. pdf
Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες, «Νοµική Συνδροµή σε Άσυλο και Αιτούντες Άσυλο στην
Ελλάδα», Ελένη Σπαθανά, 2003-2004.

Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες, «Έκθεση πεπραγµένων 2015», Απρίλιος 2016.

Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες, «Παρατηρήσεις του Ελληνικού Συµβουλίου για τους
Πρόσφυγες επί του Νόµου 4375/2016», Απρίλιος 2016.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το άσυλο (2017). Βασικά πορίσµατα της ετήσιας έκθεσης της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σχετικά µε την κατάσταση του ασύλου στην
ΕΕ για το έτος 2016.

Συνήγορος του Πολίτη, «Η πρόκληση των µεταναστευτικών ροών και της προστασίας των προσφύγων Ζητήµατα

διοικητικής

διαχείρισης

και

δικαιωµάτων»:

Ζητήµατα

∆ιοικητικής

∆ιαχείρισης

και

∆ικαιωµάτων, Απρίλιος 2017.

Συνήγορος του Πολίτη,

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Στο Σχέδιο Νόµου

«Τροποποιήσεις του νόµου 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7), τροποποιήσεις του ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80),
προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου “σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013) και άλλες διατάξεις», όπως
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δηµοσιεύτηκε για δηµόσια διαβούλευση στο http://www.opengov.gr/ypes/ στις 5 Φεβρουαρίου 2016»,
Φεβρουάριος 2016.

EASO, ∆ελτίο Τύπου: «Ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ και νεότερα αριθµητικά
στοιχεία σχετικά µε το άσυλο», Ιούλιος 2017.
EASO (2016). How can I be transferred /relocated in a safe and legal way to Europe? The EU relocation
programme. EU editions.

EASO, Frontex: «Practical guide: Access to the asylum procedure», June 2017.

European Council on Refugees and Exiles (ECRE): «The Promise of Protection: Progress towards a
European Asylum Policy since the Tampere Summit 1999», November 2001.

Eurostat, Statistics explained (2017): «Asylum quarterly report».

Human Rights Watch: « Europe’s Refugee Crisis. An Agenda for Action», December 2015.

ΙΟΜ, Migrant deaths and disappearances worldwide: 2016 analysis

migrant deaths and disappearances

worldwide: 2016 analysis, 8/3/2017

Frontex, «Risk Analysis for 2016», March 2016.

Σαµπατάκου, Ε., Α.: «Η καταπολέµηση της παράτυπης µετανάστευσης ως δηµόσια πολιτική»,
Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της ∆ιασποράς. Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Μαϊος 2015.

Υπηρεσία Ασύλου, ∆ελτίο τύπου: «Τέσσερα χρόνια λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου», Ιούνιος 2017.

Υπηρεσία Ασύλου, Στατιστικά Στοιχεία Υπηρεσίας Ασύλου (από 7.6.2013 έως 31.3.2017), Ηµεροµηνία
αναθεώρησης 15-4-2017.

Υπηρεσία Ασύλου, Στατιστικά Στοιχεία Υπηρεσίας Ασύλου (από 7.6.2013 έως 30.6.2017), Ηµεροµηνία
αναθεώρησης 8-7-2017.

Υπηρεσία Ασύλου, ∆ελτίο Τύπου: Ο ρυθµός της διαδικασίας µετεγκατάστασης, 7-2-2017.

UNCHR: «REGIONAL REFUGEE AND MIGRANT RESPONSE PLAN FOR EUROPE», January to
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