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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στην παρούσα εργασία θα μας απασχολήσει ο εξωτερικός έλεγχος των αναγκαστικών 

επιστροφών μεταναστών και προσφύγων, στηριζόμενοι στο περιεχόμενο των τριών 

σχετικώς πρόσφατων εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, ενός φορέα στον οποίο 

ανήκει το πεδίο του εξωτερικού ελέγχου, και σε συνδυασμό με βιβλιογραφικές πηγές 

θα αναλυθούν οι θεματικοί άξονες της εργασίας.  

     Είναι γνωστό ότι η μετανάστευση δεν είναι ένα πρόσφατο γεγονός, αλλά 

πρόκειται για ένα κοινωνικό φαινόμενο που μετρά πολλούς αιώνες παρουσίας. 

     Η μετανάστευση, αντί πολλών, ορίζεται ως η προσωρινή ή μόνιμη μεταβολή 

του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου ή ενός κοινωνικού συνόλου. Άρα σε αυτό το 

σημείο ο ορισμός αποκτά τρία στοιχεία: αυτό της χρονικής διάρκειας, της αλλαγής 

κατοικίας και της συγκέντρωσης ή των ανθρώπων που την πραγματοποιούν 

(Βασιλάκη, 2017).  

     Η μετανάστευση διακρίνεται σε διάφορες κατηγορίες με βάση διάφορα 

κριτήρια.  

    Μία διάκριση βασίζεται στο καθεστώς εισόδου ενός μετανάστη σε μια χώρα:  

 νόμιμη, κατά την οποία η διέλευση του μετανάστη γίνεται όπως ορίζει ο 

νόμος, δηλαδή η δήλωσή τους στις αρμόδιες αρχές και η απαιτούμενη άδεια 

παραμονής και εργασίας 

 παράνομη, κατά την οποία η είσοδος γίνεται χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα ή 

μέσω ελλιπών νομιμοποιητικών εγγράφων ή μέσω πλαστών εγγράφων.  

   Άλλη διάκριση είναι αυτή της εσωτερικής και της διεθνούς μετανάστευσης. 

Σε αυτές τις κατηγορίες οι μετανάστες εμφανίζονται να μετακινούνται είτε από το ένα 

μέρος στο άλλο είτε από το ένα κράτος στο άλλο.  

    Άλλες σημαντικές διακρίσεις είναι η μόνιμη και η προσωρινή μετανάστευση 

ανάλογα με το χρόνο διάρκειας παραμονής, η βίαιη, η εκούσια και η αναγκαστική 

βάσει του όσο επιθυμεί κάποιος να μεταναστεύσει ή καταπιέζεται να μεταναστεύσει 

λόγω επαγγελματικών, οικονομικών ή κοινωνικών συνθηκών.  
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Προκειμένου όμως να γίνει κατανοητή η έννοια των όρων που θα 

χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργασία, θα αποτυπωθούν οι παρακάτω ορισμοί και 

οι διακρίσεις μεταξύ του «Πρόσφυγα» και του «Μετανάστη».  

Σύμφωνα με τα Κείμενα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών «Πρόσφυγες» 

είναι τα άτομα που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους ή 

συνήθους διαμονής τους (στην περίπτωση των ανιθαγενών), εξαιτίας 

δικαιολογημένου φόβου δίωξης, για λόγους που σχετίζονται με τις πολιτικές τους 

πεποιθήσεις, την εθνική ή φυλετική τους προέλευση, τη θρησκεία τους, ή επειδή 

ανήκουν σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα (Παπαπάνου, 2016). 

     Από την άλλη μεριά, ο «Μετανάστης» αποχωρίζεται τη χώρα, όπου 

γεννήθηκε, αλλά το πράττει εθελοντικά, με ιδίαν θέληση. Δεν τον αναγκάζει κάποιος 

να αλλάξει τόπο εγκατάστασης. Εκείνος το επιλέγει επειδή επιθυμεί να βρει 

καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας (Παπαπάνου, 2016).   

      Προχωρώντας σε μία σύγκριση μεταξύ του ορισμού του πρόσφυγα με αυτόν 

του μετανάστη διακρίνει κανείς ένα διαφοροποιητικό στοιχείο που παίζει πολύ 

μεγάλο ρόλο για την κατανόηση τους. Ως πρόσφυγας θεωρείται εκείνος που 

αναγκάζεται να απομακρυνθεί από τη χώρα του λόγω κοινωνικο – πολιτικο – 

οικονομικών συνθηκών που κρίνονται επικίνδυνες ή επισφαλείς για την συνέχεια 

παραμονής του στον τόπο που έμενε. Επομένως, η διαφορά τους εντοπίζεται στη 

θέληση και τον εξαναγκασμό. 

      Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό μεταναστών για τον 

οποίο φαίνεται ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα αριθμητικά στοιχεία. Το θεσμικό πλαίσιο 

της μεταναστευτικής πολιτικής ήταν μέχρι πρόσφατα ζήτημα αποκλειστικά εθνικής 

αρμοδιότητας. Ωστόσο ολοένα και περισσότερα θέματα μετανάστευσης έχουν 

αποτελέσει αντικείμενο της κοινοτικής νομοθεσίας που με σειρά κανονισμών και 

οδηγιών επιχειρεί την εναρμόνιση των σχετικών ευρωπαϊκών εθνικών πολιτικών. 

Αλλά εώς ότου επέλθει η ουσιαστική εναρμόνιση, το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο της 

Χώρας παρουσιάζει αρκετά προβλήματα και καθυστερήσεις σε σχέση με τα 

αντίστοιχα των περισσότερων κρατών της Ε.Ε. Οι ανεπάρκειες του πλαισίου και τα 

προβλήματα εφαρμογής του, έχουν αποτελέσει μόνιμη εστία τριβών μεταξύ των 

μεταναστών και της διοίκησης και μια διαρκώς αυξανόμενη πηγή αναφοράς των 

ενδιαφερομένων προς το Συνήγορο του Πολίτη 

(https://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.metanastefsi). 

https://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.metanastefsi
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    Συγκεκριμένα ο Συνήγορος του Πολίτη, αποτελεί μία Ανεξάρτητη Αρχή. Η 

λειτουργία του την Ελλάδα χρονολογείται από το 1998 με την ψήφιση του Ιδρυτικού 

του Νόμου 2477/97. Προκειμένου να προστατευθεί η ανεξαρτησία και το κύρος του 

θεσμού, ο διορισμός του γίνεται από το Εθνικό Κοινοβούλιο (Μαυρουλέα, 2008).  

      Ο Συνήγορος του Πολίτη, θεωρείται ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του 

κράτους και του απλού πολίτη. Εμπλέκεται στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 

των πολιτών και των δημόσιων υπηρεσιών, με σκοπό να συμβάλλει στην προστασία 

των δικαιωμάτων του πολίτη, να καταπολεμήσει το απανταχού παρόν πρόβλημα της 

κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης και να βοηθήσει στην τήρηση της νομιμότητας. 

Επομένως, αρχικά μπορεί κανείς να κατανοήσει πως ο Συνήγορος προσπαθεί να 

βελτιώσει τις σχέσεις κράτους και πολίτη μέσα από την αντιμετώπιση χρόνιων 

δυσκολιών και εμποδίων.  

      Εν καιρώ οικονομικής κρίσης, αξίζει να σημειωθεί πως η εμπιστοσύνη των 

πολιτών απέναντι στο κράτος βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της. Για αυτό το 

λόγο ο Συνήγορος του Πολίτη παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην 

καθημερινότητα των ανθρώπων.  

      Αναφορικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να 

ζητήσει βοήθεια από τον Συνήγορο του Πολίτη, υπάρχει μια αλληλουχία ενεργειών. 

Αρχικά, μπορεί να υποβάλει αναφορά κάποιος όταν έχει άμεση αντίληψη της 

παραβίασης ενός δικαιώματος ή όταν η στάση των δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων δεν 

σέβονται κάποιο δικαίωμά του. Επιπλέον, κατά την συγγραφή της αναφοράς θα 

πρέπει να καθίσταται σαφές από ποιο πρόσωπο γίνεται η αναφορά, η υπογραφή του, 

καθώς επίσης και πληροφορίες για τους εμπλεκόμενους φορείς και οποιοδήποτε 

αποδεικτικό στοιχείο θα μπορούσε να φανεί βοηθητικό προς διερεύνηση 

(Μαυρουλέα, 2008). 

 Στο 2
ο
 κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το 

ρόλο και τη λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη. Ειδικότερα: Στην ενότητα 2.1. 

εξετάζουμε τη σχέση του Συνηγόρου του Πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση και τον 

Πολίτη και τον έλεγχο που ασκεί η Αρχή στις αποφάσεις της Διοίκησης. Στην 

ενότητα 2.2. διερευνούμε τη γενικότερη δράση του, τους τομείς δραστηριότητάς του, 

κοινωνικά δικαιώματα, πολιτισμό, περιβάλλον κ.α., καθώς και τις προτάσεις για την 

έκδοση νόμων, στους τομείς με τους οποίους ασχολείται. Η ενότητα 2.3. είναι 

αφιερωμένη στα μεθοδολογικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί η Αρχή, όπως είναι η 

έρευνα, αίτηση εγγράφων, ειδική έκθεση στο αρμόδιο υπουργείο, δημοσιότητα, 
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συνεργασία με την ποινική δικαιοσύνη. Στην ενότητα 2.4. αναφερόμαστε στη 

συνολική δράση του Συνηγόρου του Πολίτη στο μεταναστευτικό και προσφυγικό 

ζήτημα με αναδρομική αναφορά στη δράση του και τις ενέργειές του από το 2006 έως 

το 2017. 

Στο κεφάλαιο 3 εξετάζουμε την έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη του έτους 

2015. Η ενότητα 3.1. ασχολείται με το νομικό πλαίσιο και την ανάμειξη του 

Συνηγόρου του Πολίτη στον έλεγχο των αναγκαστικών επιστροφών των μεταναστών 

και τη δράση που ανέλαβε. Στην ενότητα 3.2. εξετάζουμε τα στοιχεία για το πεδίο 

εφαρμογής του νόμου για αναγκαστική επιστροφή, τα προβλήματα της διοίκησης στη 

διαχείριση της κρίσης, στην έλλειψη χρηματοδότησης και στο μείζον ζήτημα των 

ασυνόδευτων ανηλίκων. Στην ενότητα 3.3. αναφέρονται οι επισκέψεις που 

διενήργησε η Αρχή σε προαναχωρησιακά κέντρα και στις διαπιστώσεις από τις 

επισκέψεις αυτές. Στην ενότητα 3.4. κατατίθενται τα στοιχεία της έκθεσης που 

αφορούν στους δειγματοληπτικούς ελέγχους που διεξήγαγε, τις διαπιστώσεις και τις 

προτάσεις της Αρχής. Στην ενότητα 3.5. ασχολούμαστε με τον εξωτερικό έλεγχο των 

επιχειρήσεων απομάκρυνσης και στις υποενότητες 3.5.1. και 3.5.2. αναφέρουμε τις 

διαπιστώσεις της Αρχής ως προς τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τις 

αναγκαστικές απομακρύνσεις. 

Στο κεφάλαιο 4 εξετάζουμε την έκθεση του έτους 2016. Συγκεκριμένα, στην 

ενότητα 4.1. περιγράφεται η αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη στον εξωτερικό 

έλεγχο αναγκαστικών επιστροφών, μέσω συναντήσεων με την Ελληνική Αστυνομία, 

τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.α. Στην ενότητα 4.2. 

σκιαγραφούνται τα στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του νόμου, την εφαρμογή της 

Συνθήκης της Σένγκεν, καθώς και οι κοινές δράσεις με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

αναγκαστικών επιστροφών, συντονισμένες από τη FRONTEX. Στην ενότητα 4.3. 

καταγράφονται οι διαπιστώσεις της Αρχής από τις επισκέψεις σε προαναχωρησιακά 

κέντρα για τις συνθήκες κράτησης καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

μετανάστες/κρατούμενοι και περιγράφονται οι δυσκολίες εξεύρεσης χώρων για την 

εγκατάσταση των hot spots. Στην ενότητα 4.4. δίνονται στατιστικά στοιχεία για την 

εξέλιξη ελέγχου των επιστροφών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρει επίσης 

την αλλαγή του ρόλου της FRONTEX καθώς επίσης και ποια μέτρα πρέπει να 

ληφθούν ώστε να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των απελασσόμενων πολιτών τρίτων 

χωρών. 



[7] 
 

Στο κεφάλαιο 5 ασχολούμαστε με την Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη του 

έτους 2017. Στην ενότητα 5.1. αναφέρονται οι διοικητικές διαδικασίες και τα 

προβλήματα. Πραγματοποιείται συνολικός απολογισμός για το θέμα των ετών 2015 

και 2016 και καταγράφονται τα συμπεράσματα της Αρχής για τους λόγους που 

προκάλεσαν τη μείωση των μεταναστευτικών ροών. Στην ενότητα 5.2. 

καταχωρούνται οι δράσεις και οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τη 

διασφάλιση των συνθηκών προσωρινής κράτησης και της εξεύρεσης στέγης των 

μεταναστών και προσφύγων. Η ενότητα 5.3. ασχολείται με το πρόβλημα των 

ασυνόδευτων ανηλίκων, τα οποία συνοψίζονται στις ακατάλληλες συνθήκες 

κράτησής τους και συγχρωτισμού τους με ενήλικες κρατούμενους, στη δυσκολία 

εισαγγελικής παρέμβασης λόγω του μεγάλου αριθμού και στην ανάγκη δημιουργίας 

εσωτερικών κανονισμών των κέντρων κράτησης. Η ενότητα 5.4. είναι αφιερωμένη 

στις ενέργειες που γίνονται για την πρόσβαση σε υπηρεσίες αίτησης ασύλου και πως 

διαμορφώνεται η κατάσταση από το 2015 και μετά. Η ενότητα 5.5. αναφέρεται στις 

αναγκαστικές επιστροφές και τα ζητήματα διαφάνειας που ανακύπτουν. Εντοπίζονται 

και αναλύονται επίσης τα προβλήματα. Στην ενότητα 5.6. αποτυπώνονται οι παροχές 

προς τους μετανάστες/πρόσφυγες καθώς επίσης και οι υφιστάμενες υποδομές και οι 

συνθήκες διαβίωσής τους. Στην ενότητα αυτή υπάρχουν σαφείς διαπιστώσεις 

καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ενότητα 5.7. εξειδικεύεται στη 

διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων και πως αυτά επηρεάζονται από την 

προσφυγική κρίση. Στην ενότητα 5.8. δίνεται έμφαση στις εξελίξεις μετά το 2017 και 

στην καταγραφή των προβλημάτων. 

 Στο Κεφάλαιο 6 επιχειρούμε μία συγκριτική προσέγγιση των τριών εκθέσεων 

και διαπιστώνεται ότι τα προβλήματα αποτελούν τον κοινό παρονομαστή όλων των 

εκθέσεων. Δεν διαπιστώνεται ιδιαίτερη βελτίωση προϊόντος του χρόνου και η κριτική 

που ασκείται στο κράτος για τις πράξεις και τις παραλήψεις είναι έντονη. 

 Στο Κεφάλαιο 7 αναφέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Συνήγορος 

του Πολίτη στην άσκηση των καθηκόντων του. Τα κυριότερα αφορούν στην έλλειψη 

χρηματοδότησης, στις δυσκολίες συνεργασίας με τις προξενικές αρχές προέλευσης 

των μεταναστών, στην υπολειτουργία των προαναχωρησιακών κέντρων και στην 

έλλειψη συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών. Επίσης, καταγράφονται τα προβλήματα 

μεταχείρισης των ευπαθών ομάδων, καθώς και οι δυσκολίες των μεταναστών στην 

πρόσβαση υπηρεσιών ασύλου. 
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 Στο Κεφάλαιο 8 ασχολούμαστε με τις λύσεις που προτείνει ο Συνήγορος του 

Πολίτη για το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: 

 Επιμόρφωση του προσωπικού μέσω ημερίδων  

 Ελέγχους στις διαδικασίες επιστροφών 

 Επαρκή μέσα επικοινωνίας μεταξύ των επικεφαλής της αστυνομίας 

 Διαμόρφωση κατάλληλων χώρων εγκατάστασης 

 Βελτίωση των συνθηκών για τις ευπαθείς ομάδες 

Τέλος, στον Επίλογο συνοψίζονται όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και 

επιχειρείται η συζήτηση των ευρημάτων από τις εκθέσεις με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Διαπιστώθηκε ότι τα προβλήματα και οι προσδοκώμενες λύσεις 

συμβαδίζουν με τα ευρήματα από τη βιβλιογραφία. 
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2. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

Η καθόλου απαρατήρητη εμφάνιση του Συνηγόρου του Πολίτη στην ελληνική 

κοινωνία ως Ανεξάρτητη Αρχή συνεπάγεται την ύπαρξη ενός νομοθετικού  πλαισίου 

που προστατεύει από πολλές πλευρές τον εν λόγω φορέα. Αρχικά, γίνεται αναφορά 

στον ρόλο και τη λειτουργία  του, η οποία είναι αυτή του διαμεσολαβητή μεταξύ του 

κράτους και του απλού πολίτη. Η προσπάθεια επίλυσης σοβαρών κοινωνικών 

προβλημάτων ή των τρωτών σημείων του κράτους οδηγεί στην βελτιστοποίηση των 

σχέσεων μεταξύ αυτού και των υποκειμένων του. Εξ ορισμού αναφέρεται πως δεν 

υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικό όργανο ή άλλη διοικητική αρχή (Μαυρουλέα, 

2008). 

     Κανείς μπορεί να προβεί σε δίωξη κατά του Συνηγόρου εάν έχει προηγηθεί 

συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση ή έχουν παραβιαστεί τα προσωπικά δεδομένα του 

ατόμου ή των ατόμων.  Όσον αφορά στο προσωπικό του, στελεχώνεται από τριάντα 

ειδικούς επιστήμονες και σαράντα αποσπασμένους υπαλλήλους με προσόντα ειδικού 

επιστήμονα και Γραμματεία. Η έναρξη λειτουργίας της Αρχής ολοκληρώνεται με τη 

δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος για τον κανονισμό λειτουργίας της Αρχής 

και στελέχωση των υπηρεσιών της, που ανακοινώνεται από το Συνήγορο του Πολίτη 

στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Μαυρουλέα, 

2008). 
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     Η υποβολή της αναφοράς λαμβάνει χώρα στο μεσοδιάστημα έξι μηνών, 

αφότου ο ενδιαφερόμενος  ενημερωθεί για τις ενέργειες και τις τυχόν παραλείψεις, 

ενώ αμέσως μετά ακολουθεί μια πλήρης περιγραφή των όσων πρέπει να περιλαμβάνει 

η αίτηση της γραπτής αναφοράς, η οποία βάσει ξεχωριστού άρθρου καταχωρείται σε  

ειδικό μητρώο και προωθείται στον αντίστοιχο φορέα που ανήκει θεματολογικά. Κάτι 

άλλο που μπορεί να κάνει ο Συνήγορος είναι επιληφθεί αυτεπαγγέλτως θεμάτων που 

έχουν σχέση με την Ανεξάρτητη Αρχή και τις αρμοδιότητές της που έχουν 

προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε ένα εξίσου μεγάλο μερίδιο του ελληνικού 

πληθυσμού. Στις λοιπές δυνατότητες που παρουσιάζεται να έχει ο Συνήγορος είναι 

αυτή της παραγγελίας πραγματογνωμοσύνης, της παραγγελίας στην δημόσια 

υπηρεσία, κα διαφόρων άλλων δυνατοτήτων που θα αναλύσουμε λίγο παρακάτω 

(Κούρτης, 2017).  

      Οι υπηρεσίες της Αρχής είναι δύο, δηλαδή το Γραφείο του Συνηγόρου του 

Πολίτη και των Γραφείων των υπόλοιπων υπαλλήλων (αναλαμβάνεται η επιμέλεια 

της αλληλογραφίας, οργανώνεται η επικοινωνία με τους πολίτες, τις δικαστικές και 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, το Προεδρείο και τη Γενική Γραμματεία της Βουλής) 

και η Γραμματεία της Αρχής. Σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος αρνείται να 

συνεργασθεί με τον Συνήγορο, προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί η έρευνα, τότε 

έχει κυρώσεις που φθάνουν μέχρι και φυλάκιση δύο ετών, η οποία ισχύει μόνον 

εφόσον η Αρχή απευθυνθεί στον Εισαγγελέα. Διαφόρων ειδών κυρώσεις έχει 

κάποιος, επίσης, όταν έχει παράνομου τύπου συμπεριφορά (Μαυρουλέα, 2008).  

 

 

 

 

2.1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

– ΠΟΛΙΤΗ 

Το πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ αυτών των τριών συντελεστών, δηλαδή του 

Συνηγόρου του Πολίτη, της Δημόσιας Διοίκησης και του Πολίτη παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο τόσο για την εξέλιξη του Συνηγόρου ως ζωντανού κυττάρου της 

κοινωνίας όσο και της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης της χώρας.  

      Αναφορικά με την στάση που πρέπει να κρατούν οι δημόσιες υπηρεσίες 

απέναντι στον προλαλήσαντα φορέα, αυτή πρέπει να είναι ιδιαίτερα θετική. Πιο 
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συγκεκριμένα, θεωρείται χρέος τους να διευκολύνουν με κάθε τρόπο τον Συνήγορο 

του Πολίτη όταν διεξάγει κάποια έρευνα.  

      Εάν κάποια υπηρεσία δεν συμβάλλει στην διεξαγωγή της έρευνας, τότε 

αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς σε κάθε ειδική έκθεση που εκδίδει ετησίως, 

ενώ εάν κάποιος υπάλληλος έχει αρνητική στάση συνεργασίας σε έρευνα, θεωρείται 

πειθαρχικό παράπτωμα παραβίασης καθήκοντος και διώκεται ποινικά.  

      Η σχέση Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτών είναι μία σχέση που είναι μεν 

διαχρονική αλλά ταυτόχρονα δε και προβληματική. Τα προβλήματα συνίστανται 

τόσο στον υδροκεφαλισμό της διοίκησης όσο και στην έλλειψη οργάνωσης και 

σχεδίασης των δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών. Αυτά τα δύο αρνητικά 

χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με ένα πολυδαίδαλο γραφειοκρατικό σύστημα 

δημιουργούν ένα κλίμα μειούμενης παραγωγικότητας της διοίκησης και δυσχέρειας 

μεταξύ των ανθρώπων και της Δημόσιας Διοίκησης (Μαυρουλέα, 2008).  

      Ο Συνήγορος του Πολίτη, κατά μία εκδοχή, είναι ο μηχανισμός αυτός που 

έρχεται να «ελέγξει» την Διοίκηση και το κράτος, να εντοπίσει τα κακώς κείμενά 

τους και να καλυτερέψει την σχέση του πολίτη με το κράτος. Με άλλα λόγια, ως 

«τέταρτη μορφή ελέγχου» εποπτεύει την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία. 

Πλαισιωμένος από μία σειρά πλεονεκτημάτων εν συγκρίσει με τον δικαστικό έλεγχο, 

η παροχή των υπηρεσιών του δεν απαιτεί την καταβολή χρηματικού ποσού, ενώ η 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο πολίτης για να ενταχθεί σε αυτόν είναι 

αρκετά απλή. Από την πλευρά του πολίτη αυτό μεταφράζεται σε γρήγορη και 

ευέλικτη εξυπηρέτηση και καθόλου ψυχολογική πίεση (Μαυρουλέα, 2008).      

 

 

 

 

2.2. Η ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Πριν προχωρήσουμε στη γενικότερη δράση που έχει ο Συνήγορος του Πολίτη στους 

κόλπους της ελληνικής κοινωνίας, ας δούμε πώς μπορεί να ελιχθεί  στην έννομη 

τάξη. Πρώτα από όλα, στη συνολική του αρμοδιότητα συμπεριλαμβάνονται 

υποθέσεις υπηρεσιών του ευρέως και του στενού δημόσιου τομέα, καθώς επίσης και 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
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Δικαίου. Η σφαίρα δράσης του θεσμού κινείται γύρω από Επιχειρήσεις Κοινής 

Ωφέλειας, όπως για παράδειγμα η Ε.Υ.Δ.Α.Π και η Δ.Ε.Η, οι δημόσιες επιχειρήσεις 

και οι επιχειρήσεις των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με 

διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.  

      Μεταβαίνοντας, τώρα, στον κύριο θεματικό άξονα του κεφαλαίου, μπορεί 

κανείς εύλογα να πει πως το πεδίο δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη είναι αρκετά 

διευρυμένο, και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για την συνολική του δράση στην χώρα 

μας.  

      Αν επιθυμούσαμε να χωρίσουμε τη δράση του σε θεματικούς κύκλους, ο 

πρώτος θεματικός κύκλος θα σχετιζόταν με τα (κοινωνικά) δικαιώματα του 

Ανθρώπου. Ο Συνήγορος του Πολίτη φροντίζει να προασπίζει τα ατομικά, πολιτικά 

και κοινωνικά δικαιώματα των ανθρώπων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το 

Σύνταγμα ή από διεθνείς συμβάσεις που έχουν απορροφηθεί από το εσωτερικό 

δίκαιο. Όταν, λοιπόν, οι δημόσιοι φορείς προσβάλλουν ή παραβιάζουν κάποιο 

κοινωνικό δικαίωμα, τότε παρεμβαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη επικαλούμενος το 

Σύνταγμα, προκειμένου να διερευνηθεί για ποιο λόγο συνέβη η παραβίαση και να 

αποκατασταθεί κάθε είδους αδικία. Ο κύκλος αυτός εκτείνεται ενώπιον μιας ευρείας 

γκάμας κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως η θρησκεία, οι εθνοτικές διακρίσεις, οι 

φυλετικές διακρίσεις, η προσωπική ελευθερία από Ανεξάρτητες Αρχές, η χορήγηση 

αδειών εισόδου και παραμονής αλλοδαπών, κ.α.  

      Ένας άλλος θεματικός κύκλος δράσης είναι ο κύκλος της κοινωνικής 

προστασίας και αφορά, κατά κόρον στο χώρο της κοινωνικής προστασίας. 

Αρμοδιότητα του Συνηγόρου σε αυτή την περίπτωση είναι η ανάμειξη του σε 

υποθέσεις που καταπιάνονται με την κοινωνική ασφάλιση, την πρόνοια, τη δημόσια 

υγεία (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ασθενών και των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες). Ο Συνήγορος δραστηριοποιείται όταν τίθενται εν αμφιβόλω 

ζητήματα με αντικείμενο τη χωροταξία, τον πολιτισμό ή το περιβάλλον ή και σε 

ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα πληροφόρησης και επικοινωνίας των πολιτών και της 

Διοίκησης.  

      Ένας άλλος θεματικός κύκλος δράσης είναι το δίπολο των σχέσεων Κράτους 

– Πολίτη. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης ο Συνήγορος του Πολίτη ελέγχει 

εάν το σύστημα της Διοίκησης είναι αποτελεσματικό προς τους πολίτες και εάν οι 

δημοκρατικοί θεσμοί εγγυώνται ένα ιδανικό και αξιοκρατικό περιβάλλον για την 

επιβίωση των Ελλήνων. 
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      Συνήθως, οι περισσότερες αναφορές και αιτήσεις βοήθειας γίνονται επειδή οι 

άνθρωποι αισθάνονται ανασφαλείς και δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο με 

τον οποίο τους εξυπηρετεί το κράτος. Το 2014 μία από τις σημαντικότερες δράσεις 

του Συνηγόρου ήταν η ανάμειξή του στο ζήτημα της έλλειψης στέγης φέρνοντας στο 

προσκήνιο για πρώτη φορά τη θέσπιση του νόμου 2052/2012 που αναφέρεται στην 

στο ζήτημα αυτό.  

      Παράλληλα, ασχολήθηκε με το ρατσισμό προτρέποντας στην εκ νέου 

συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και στην προώθηση ενός δημοκρατικού 

σχολείου, όπου θα δίνεται έμφαση στις κοινωνικές αξίες. Ενεργοποιήθηκε, επίσης, 

και για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων με την εκτέλεση οικοδομικών 

έργων.  

      Όσον αφορά τα εργαλεία της δράσης του Συνηγόρου είναι η έρευνα, ο 

πειθαρχικός έλεγχος, οι κριτικές, οι αναφορές και οι εκθέσεις, όπου προβαίνει σε 

διάφορα πορίσματα και η έκδοση νόμων που οριοθετούν τη δράση του σε κάθε 

επιμέρους κοινωνικό τομέα και για τα οποία θα γίνει περαιτέρω ανάλυση στο 

επόμενο κεφάλαιο. Σε αυτό το σημείο, όμως, αξίζει να παραμείνουμε στο τελευταίο 

εργαλείο της δράσης του, δηλαδή την έκδοση νόμων. Ενδεικτικά, μέσα από μια 

πληθώρα νομοθετημάτων διαφάνηκε η αξιόλογη ενίσχυση των δραστηριοτήτων και 

των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του πολίτη.  

     Με ακόμα πιο ειδική αναφορά στους νόμους, με τους Ν. 3488/2006, Ν. 

3769/2009, Ν. 3896/2010 και Ν. 4097/2012 προβλέπεται η αποστολή του Συνηγόρου 

για τον έλεγχο και την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών σε θέματα απασχόλησης και εργασίας και της αρχής των ίσων ευκαιριών 

για άνδρες και γυναίκες σε εργασιακά θέματα ενώ το πεδίο επεκτάθηκε και σε θέματα 

ίσης μεταχείρισης αυτοαπασχολούμενων ανδρών και γυναικών.  

      Από την άλλη πλευρά, ο Ν. 3772/2009, επιβεβαίωσε ρητά τη δυνατότητα 

πρόσβασης του Συνηγόρου στα καταστήματα κράτησης, ενώ δυνάμει του Ν. 

4152/2013, ορίστηκε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της 

Διαφθοράς, για την υποβοήθηση του έργου του Εθνικού Συντονιστή στο σχεδιασμό 

της στρατηγικής και στον συντονισμό των δράσεων καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Επιπρόσθετα, ο Ν.3839/2010 ορίζει πως ο Συνήγορος συμμετέχει με έναν Βοηθό 

Συνήγορο του Πολίτη ως μέλος του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων.   

      Παράλληλα, ο Ν. 3907/2011 θεσπίζει ένα σύστημα εξωτερικού ελέγχου στις 

διαδικασίες απομάκρυνσης των υπηκόων τρίτων χωρών, το οποίο λειτουργεί με 
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μέριμνα του Συνηγόρου. Τέλος, ο Ν. 4048/2012 προέβλεψε τη συνεργασία των 

Γραφείων Νομοθετικής Πρωτοβουλίας των υπουργείων με τον Συνήγορο 

προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ανάλυσης των συνεπειών κανονιστικών 

ρυθμίσεων. 

 

 

 

 

2.3. ΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Στο ακριβώς προηγούμενο κεφάλαιο έγινε μία σύντομη νύξη σε κάποια από τα 

σημαντικότερα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιεί ο Συνήγορος του Πολίτη 

προκειμένου να επιτελέσει, με όσο πιο άρτιο τρόπο γίνεται,  το έργο του. Πρώτα από 

όλα, χρησιμοποιεί την έρευνα, προκειμένου να ελέγξει τον βαθμό νομιμότητας και 

εφαρμογής των νόμων. Αποτυπώνεται μια εικόνα της αίτησης του αιτήματος και της 

αντιστοιχίας της κατάστασης που επικρατεί και του αιτουμένου. Συλλέγονται 

σημαντικές πληροφορίες, έτσι ώστε να μπορεί να προβλεφθεί η αμέσως επόμενη 

κίνηση.  

      Τα μέσα που αξιοποιούνται για την διεξαγωγή της έρευνας είναι η αίτηση 

εγγράφων και στοιχείων, η άτυπη διαμεσολάβηση, τα διαμεσολαβητικά έγγραφα, οι 

υπομνηστικές επιστολές, οι πορισματικές επιστολές, τα πορίσματα, οι ειδικές και 

ετήσιες εκθέσεις, η διενέργεια αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης, εξέτασης μαρτύρων. 

Επιπρόσθετα, απαιτείται η ειδική έκθεση προς τον αρμόδιο Υπουργό για μη 

συνεργασία υπηρεσίας, πρόταση αντικατάστασης δημόσιου λειτουργού, αίτηση 

συνδρομής από άλλα ελεγκτικά σώματα της διοίκησης, πειθαρχικός έλεγχος, 

διαβίβαση υπόθεσης στον Εισαγγελέα, δημοσιοποίηση διαμεσολαβητικών 

προτάσεων, διατύπωση οργανωτικών και νομοθετικών προτάσεων και παραπομπή σε 

κοινοβουλευτικό έλεγχο (Μαυρουλέα, 2008). 

      Στην συνέχεια, ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο επιτέλεσης του έργου του 

είναι η δυνατότητα διαμεσολάβησης στις διάφορες υποθέσεις, δυνατότητα και 

δικαίωμα που αντλείται από το Σύνταγμα και τους Νόμους. Για να επιτευχθεί μια 

αποτελεσματική διαμεσολάβηση - παρέμβαση, ο Συνήγορος μπορεί να απευθυνθεί 

για βοήθεια σε ελεγκτικά σώματα της διοίκησης, έτσι ώστε να υπάρξει ένα ευοδωτικό 



[15] 
 

σύστημα σχεδιασμού, συντονισμού και συνεργασίας. Εξάλλου διαθέτοντας αυτό το 

εργαλείο προβάλλει  εμπράκτως τον παιδευτικό του ρόλο   

      Παρακάτω, η δημοσιότητα αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα μέσα για να 

φθάσει ο Συνήγορος σε αυτό που έχει προοριστεί να πραγματοποιήσει. Υπάρχει η 

δυνατότητα να δημοσιεύσει τις εκθέσεις και να κάνει αναφορά στη Βουλή. Διαμέσου 

της δημοσιότητας ασκείται έντονη πίεση προς την κοινή γνώμη, δίνεται η ευκαιρία 

στους πολίτες να ενημερώνονται πληρέστερα για τον ρόλο του Συνηγόρου, ενώ ο 

ίδιος ο Συνήγορος του Πολίτη αποκτά μεγαλύτερη αποδοχή και αναγνωρισιμότητα. 

     Στη θήκη των εργαλείων του Συνηγόρου συγκαταλέγεται και ο πειθαρχικός 

έλεγχος. Μπορεί, δηλαδή, να αποτελεί τον ενδιάμεσο συνδετικό κρίκο μεταξύ των 

ελεγκτικών φορέων και των ασκούντων πειθαρχική εξουσία σε αυτούς.   

Συγκεκριμένα, αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνομη συμπεριφορά, ο 

Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση στο αρμόδιο όργανο και μπορεί να 

προκαλέσει την πειθαρχική δίωξη του υπαιτίου (Μαυρουλέα, 2008).  

      Άλλωστε, ο Συνήγορος του Πολίτη προσπαθεί να συνάπτει συνεργασία με την 

Ποινική Δικαιοσύνη. Επομένως, είναι ακόμα πιο εύκολο να κινηθεί στο χώρο του 

Δικαίου και να διεκδικήσει κάποια χαμένη κατάκτηση ή δικαίωμα (Μαυρουλέα, 

2008). Επίσης, η στατιστική αποτύπωση, δηλαδή ουσιαστικά η δράση του σε 

ποσοστά και αριθμούς, μπορεί να προσδώσει μεγαλύτερη δημοφιλία, κύρος και 

αξιοπιστία. Αποτυπώνεται η εικόνα των ανθρώπων που αναγνωρίζουν το έργο του 

θεσμού.  

 

 

 

 

2.4. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

Μία από τις βασικές παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη στο μεταναστευτικό 

ζήτημα έγινε το 2006, έτος ορόσημο για τη μετανάστευση, μιας και ήταν το πρώτο 

έτος εφαρμογής του νέου νόμου για τους αλλοδαπούς (Ν. 3686/2005). Μέσα από την 

ετήσια έκθεση που δημοσιεύει προβάλλει κάποια αδύνατα σημεία της εφαρμογής του 

νόμου, τα προβλήματα που προκύπτουν, καθώς και κάποιες τροποποιήσεις – 

βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν. Έκανε αναφορά στο Προεδρικό Διάταγμα 
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150/2006 που είχε σχέση με τους επί μακρόν διαμένοντες στην Ελλάδα μετανάστες 

και εναρμόνισε την εθνική νομοθεσία με την κοινοτική νομοθεσία. Στην ίδια Έκθεση 

επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας επαρκών δομών εκμάθησης της ελληνικής 

γλώσσας.  

      Σε επόμενη παρέμβασή του στην Έκθεση του 2007 αναμειγνύεται στον τρόπο 

που θα πρέπει να εντάσσονται οι μετανάστες ομαλά στην ελληνική κοινωνία  

λέγοντας πως για να προαχθεί η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, 

είναι χρέος της Επιτροπής να συμπεριλάβει και εκπροσώπους των ίδιων των 

μεταναστών, κάτι που θα αποδείκνυε πως γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα αλλά και 

οι ίδιοι μετανάστες ως νέα μέλη στην χώρα. Ενώ σε άλλο σημείο προτείνει να 

παρέχεται το δικαίωμα εισόδου στη χώρα, έπειτα από ταξίδι στο εξωτερικό με μόνη 

προϋπόθεση την ύπαρξη βεβαίωσης ότι έχει κατατεθεί αίτημα χορήγησης άδειας 

διαμονής.  

      Στο ίδιο πλαίσιο κίνησής του ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί επιμόνως πως 

είναι αναγκαίο να εξευρεθεί μια διαδικασία κατά την οποία θα παρέχεται άδεια 

διαμονής στηριζόμενη στον ισχυρό δεσμό του μετανάστη με την χώρα υποδοχής.    

     Μεταφερόμενοι στην κατηγορία των πολιτικών προσφύγων και των 

αιτούντων άσυλο, απεστάλη από τον Συνήγορο στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας 

Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών ειδική έκθεση που αφορούσε τα θέματα των 

προσφύγων με αφορμή τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων που είχαν κατατεθεί σε 

πρωθύστερο χρόνο. Η γενική θεματολογία περιστρεφόταν συνήθων γύρω από την 

πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, την εξέταση των αιτημάτων ασύλου, την κράτηση 

και την απέλαση των αιτούντων, τις συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα υποδοχής 

των αλλοδαπών και τα κοινωνικά δικαιώματα των προσφύγων αιτούντων άσυλο 

(Παπαπάνου, 2016).  

      Η δράση του Συνηγόρου του Πολίτη δεν περιορίζεται μόνο σε εκθέσεις, αλλά 

εκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες. Πιο ειδικά, το 2007 πραγματοποιήθηκαν από 

κλιμάκιά του αυτοψίες και επισκέψεις στην περιοχή του Έβρου, που κρίνεται πως 

είναι το πιο κατάλληλο σημείο για παραβιάσεις και ανομίες. Οι επισκέψεις έλαβαν 

χώρα στις Αστυνομικές Διευθύνσεις της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας, στα 

Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Σουφλίου, στο Κέντρο Κράτησης 

Αλλοδαπών στο φυλάκιο Ορεστιάδας. Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στη Σάμο, 

στη Λέσβο και στην Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών Αθηνών. Για όλα τα φλέγοντα 
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θέματα που αναδύθηκαν απευθύνθηκε με ειδικό έγγραφο στην Διεύθυνση 

Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών.  

      Δεν ήταν λίγες οι αναφορές που σχετίζονται με την αίτηση για το άσυλο και 

την εξέλιξή της. Μεγάλο πρόβλημα εντοπίστηκε στις καθυστερήσεις των αιτημάτων 

από τις αρχές που είχαν επιληφθεί του θέματος, καθώς επίσης υπήρχε έλλειψη 

ενημέρωσης του αιτούντος στα σημεία εισόδου. Παρόλες τις βελτιώσεις που έγιναν 

στη δεκτικότητα και στην ταχύτητα της διενέργειας των συνεντεύξεων των 

μεταναστών και στην καλύτερης ποιότητας τεχνολογία στην λήψη δακτυλικών 

αποτυπωμάτων, ο Συνήγορος κρίνει πως η απλή παραλαβή των αιτημάτων χωρίς την 

εξέτασή τους δεν αρκεί για να έχει απτά αποτελέσματα.        

       Το Υπουργείου Δημοσίας Τάξης ζήτησε τα σχόλια της Αρχής επί σχεδίου 

προεδρικού διατάγματος, προκειμένου να ενσωματωθεί η Οδηγία 9/2003/ΕΚ σχετικά 

με τις ελάχιστες αιτήσεις των αιτούντων άσυλο. Επιπρόσθετα, ασχολείται έντονα με 

τις δυσλειτουργίες του θεσμού της παροχής νομικής βοήθειας, θεωρώντας πως τα 

διάφορα κωλύματα και οι παραιτήσεις των διοριζόμενων οδηγεί στην καθυστέρηση 

της εκδίκασης των υποθέσεων.  

     Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη με έγγραφό του, προκειμένου να 

μεταβληθούν στοιχεία προσωπικής κατάστασης και να ανανεωθούν τα βιβλιάρια 

ασθενείας ΙΚΑ νομίμως διαμενόντων αλλοδαπών εργαζομένων. Επιπρόσθετα, έχει 

συμβάλει σε περιπτώσεις, όπου χρειάζεται έκδοση άδειας διαμονής αόριστης 

διάρκειας σε υπηκόους τρίτων χωρών κατόπιν ανάκλησης προηγούμενων 

απορριπτικών αποφάσεων και επανεξετάσεων των σχετικών αιτήσεων.  

      Σε αυτό το σημείο μπορούμε να αναφέρουμε και κάποιες άλλες προτάσεις του 

Συνηγόρου του Πολίτη που υιοθετήθηκαν από το κράτος. Αρχικά, ο αλλοδαπός είχε 

την δυνατότητα να ανανεώνει την άδεια διαμονής του χωρίς να προσκομίζει επίκαιρη 

σύμβαση εργασίας σε περιπτώσεις εποχιακά εργαζομένων σε ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις επισιτισμού, εφόσον κατά το διάστημα της άδειας 

διαμονής ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Μια πρόταση 

που εγκρίθηκε και βοήθησε αρκετούς αλλοδαπούς ήταν ότι αυξήθηκε το όριο της 

προθεσμίας για την δήλωση ανανέωσης του διαβατηρίου, καθώς επίσης μπορούσε ο 

μετανάστης να δηλώσει τη γέννηση του παιδιού έως και την ημερομηνία που θα 

υποβάλλει αίτηση για να ανανεωθεί η άδεια διαμονής του.  

      Επιπλέον, συστάθηκε να αποκτήσουν την ιδιότητα του επί μακρόν 

διαμένοντος όσοι έχουν γεννηθεί και διαμένουν στην Ελλάδα, είναι ήδη 18 ετών και 
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έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη γυμνασιακή εκπαίδευση και οι γονείς τους 

εξακολουθούν να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Τέλος, παρενέβη στη δυνατότητα 

έκδοσης ειδικής άδειας διαμονής για όσους αλλοδαπούς εξέπεσαν από το καθεστώς 

του ομογενούς από την Αλβανία. Παρενθετικά, μια πρόσφατη υπόθεση στην οποία 

παρενέβη ήταν η περίπτωση του δικαιώματος άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής 

δραστηριότητας σε αλλοδαπούς το 2009, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα 

δυσεπίλυτη.  

 

 

 

 

3. ΕΚΘΕΣΗ 2015 ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  

 

3.1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Στην παρούσα ενότητα θα μελετήσουμε κάποιες πληροφορίες  σχετικά με τον έλεγχο 

των αναγκαστικών επιστροφών. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα δόθηκε στον 

Συνήγορο του Πολίτη με βάση το Νόμο 3097/2011 και ενεργοποιήθηκε  με την 

έκδοση της Κυβερνητικής Απόφασης. Η Κυβερνητική Απόφαση, λοιπόν, 

περιλαμβάνει και υιοθετεί κατά σειρά όλα τα κριτήρια που τίθενται από τον 

Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, 

αυτόματα ο Συνήγορος του Πολίτη ως Ανεξάρτητη Αρχή υποχρεούτο να ελέγξει όλα 

τα στάδια και όλες τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την αναγκαστική 

επιστροφή των αλλοδαπών. 

    Πιο συγκεκριμένα, ο Συνήγορος ελέγχει όλη τη διαδικασία, από την έκδοση 

της απόφασης επιστροφής αλλοδαπού μέχρι και την υλοποίησή της με χερσαία, 

θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά στη χώρα καταγωγής του. Η διαδικασία αυτή 

πολλές φορές είναι αρκετά χρονοβόρα, μιας και παραβιάσεις μπορούν να συμβούν σε 

κάθε στάδιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας. ΄ 
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      Ένα από τα κύρια καθήκοντα του Συνηγόρου είναι να ελέγξει προσεκτικά και 

διεξοδικά τη νομιμότητα των πράξεων που εκτελούνται, να ελέγξει εάν υπάρχουν 

παραλείψεις και εάν ναι, ποιες είναι αυτές. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν 

καθυστερήσεις ή δημιουργούνται προβλήματα στο μηχανισμό της αναγκαστικής 

επιστροφής λόγω των ελλιπών νομικών ή πρακτικών κενών και ασαφειών. 

Παράλληλα, βρίσκεται σε διάλογο με Διεθνείς Οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις, και κοινότητες μεταναστών, επιπλέον δε, είναι παρόν όταν εκτελούνται 

αποφάσεις αναγκαστικών επιστροφών.  

      Σε ετήσια βάση καταγράφει τις παρατηρήσεις του για τα διάφορα πεδία της 

μετανάστευσης και εξάγει τα συμπεράσματά του σε ειδικές εκθέσεις. Στις εκθέσεις 

αυτές πέρα από τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά, προτείνει διάφορες λύσεις 

για χρόνια ή νέα προβλήματα ή προωθεί προτάσεις του για την βελτίωση της 

κατάστασης.  

      Σύμφωνα με την δημοσιευμένη έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη το 2015 

για τις αναγκαστικές επιστροφές αλλοδαπών, αναφέρονται κάποιες δράσεις στις 

οποίες προέβη ο Συνήγορος, προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο νομιμότητας και 

εφαρμογής των νόμων. Σε πρώτο στάδιο πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει εξ 

ολοκλήρου με την οικονομική, όμως, στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου μια ημερίδα 

με τίτλο ««Επιστροφές αλλοδαπών. Μεικτές μεταναστευτικές ροές και δικαιώματα 

του ανθρώπου», μέσω της οποίας αποσκοπούσε να υποστηρίξει και να ανάγει τη 

σημασία και την αποτελεσματικότητα σε ύψιστες αξίες του συστήματος εξωτερικού 

ελέγχου των αναγκαστικών επιστροφών.  

      Έπειτα, συμμετείχε ως μέλος στην ομάδα υλοποίησης του προγράμματος 

Forced Return Monitoring (FREM) στο πλαίσιο του European Return Fund-

Community Actions της  Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Διεύθυνση Μετανάστευσης και Συνόρων). Στόχος της 

ενέργειας αυτής ήταν η προσπάθεια ενίσχυσης της αξιοπιστίας του ευρωπαϊκού 

προγράμματος με την ταυτόχρονη επίτευξη και άλλων στόχων. 

      Αναφορικά με τους προαναφερθέντες στόχους, αξίζει να πούμε πως 

δημιουργήθηκαν τα θεμέλια εκείνα που έχτισαν την ευρωπαϊκή βάση συστημάτων 

εξωτερικού ελέγχου των αναγκαστικών επιστροφών και διατίθεντο εκεί όπου υπήρχε 

ανάγκη να ξεκινήσουν να λειτουργούν, ενώ στην ίδια γραμμή διαμορφώνονταν οι 

κατευθυντήριες γραμμές και τα εργαλεία εξωτερικού ελέγχου. Ταυτόχρονα, 

πραγματοποιούνταν επιλογή και ειδική εκπαίδευση για τα άτομα που θα εργαστούν 
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σε αυτό το πρόγραμμα. Η παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η 

συμμετοχή σε αεροπορικές, χερσαίες και θαλάσσιες επιχειρήσεις κρίνονταν ως τα 

κατάλληλα μέσα για την εκπαίδευση των στελεχών. 
1
 

 

 

 

 

3.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί, ενδεχομένως, τον σκελετό – την ουσία της Έκθεσης του 

Συνηγόρου του Πολίτη γιατί κανείς διαβάζοντας αυτό το χωρίο της Έκθεσης μπορεί 

εύκολα να αντιληφθεί εάν ο Νόμος ετέθη σε εφαρμογή και αν ναι πώς αυτό έγινε. Με 

μαθηματικούς όρους θεωρείται πως είναι η επαλήθευση του Νόμου 3907/2011. 

       Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί πως η περίοδος για το μεταναστευτικό είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτη επειδή η χώρα μας υφίσταται τις δραματικές συνέπειες της 

προσφυγικής κρίσης που έχει αποσαρθρώσει τον κοινωνικό και πολιτικό ιστό της. 

Άρα, είναι παντελώς φυσικό ο Νόμος να συναντά πολυάριθμα εμπόδια και 

ανυπέρβλητες δυσκολίες στην εφαρμογή του.  

      Το πρώτο πρόβλημα, λοιπόν, που εμφανίστηκε, ήταν ο υπέρογκος αριθμός 

αφίξεων στα μέσα του 2015, οι οποίες ενδεκαπλασιάστηκαν εν συγκρίσει με το 2014. 

Αυτή η αιφνίδια μεταναστευτική εισροή προϋπέθετε απαιτητικό και πλήρη διοικητικό 

μηχανισμό και μία κοινωνία ανθρώπων που θα ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσουν αυτόν 

τον Μεταναστευτικό Αρμαγεδδόνα. Δεδομένου πως έρχονταν άνθρωποι που 

ζητούσαν διεθνή προστασία, δημιουργούσαν θέμα διαχείρισης των εν δυνάμει 

προσφύγων παρά των αλλοδαπών προς επιστροφή.  

      Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά και αναμένει την υποδοχή 

και μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο, καθώς και ένα αποτελεσματικό σύστημα 

αναγκαστικών επιστροφών εναπομεινάντων πληθυσμών. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα 

περιέχει τα hotspots, τα οποία είναι σημεία παραμονής, όπου συγκεντρώνονται 

                                                           

1
 Ο Συνήγορος του Πολίτη χρησιμοποιεί και τον όρο παράνομος και παράτυπος μετανάστης. 
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πολλοί μετανάστες από διάφορες χώρες. Σε αυτό το εγχείρημα εντατικοποιούνται οι 

επιχειρήσεις επιστροφής.  

      Ωστόσο, η εφαρμογή του Νόμου προσέκρουε σε πολλούς ανασταλτικούς 

παράγοντες, όπως για παράδειγμα οι αδύναμες πολιτικές, όπως ο βαθμός 

συνεργασίας κάποιων προξενικών αρχών για την ταυτοποίηση των προς επιστροφή 

αλλοδαπών, αλλά και διοικητικές, όπως η μη ολοκλήρωση διαγωνισμού για ναύλωση 

πτήσεων τσάρτερ για αεροπορικές επιστροφές.    

       Το ατέρμονο πρόβλημα, που χαρακτηρίζει το ελληνικό σύστημα, και δεν είναι 

άλλο από την κακοδιαχείριση της δημόσιας διοίκησης σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, 

ένας εκ των οποίων το μεταναστευτικό, έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο. Η στελέχωση της 

Κεντρικής ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης από άτομα που δεν έχουν τις στοιχειώδεις 

γνώσεις και την τεχνική κατάρτιση για την προσαρμογή του κρατικού μηχανισμού 

στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου κράτους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 

προκαλούσε ανέκαθεν μια χαοτική κατάσταση για τη διαχείριση κρίσιμων θεμάτων 

της ελληνικής πραγματικότητας. Οι προσλήψεις γίνονταν με βάση την 

πελατειοκρατία και λιγότερο με βάση του πόσο ικανός είναι κάποιος για να πληροί 

κάποια εργασιακή θέση.  

          Ένας άλλος λόγος που συντελεί στην κακοδιοίκηση είναι η πολυνομία, η 

αστάθεια των νόμων και οι συχνές νομοθετικές αλλαγές, όπως επίσης οι νομοτεχνικές 

ατέλειες. Οι υπάλληλοι που δεν έχουν ειδικευθεί σε μεταναστευτικά θέματα 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν το περιεχόμενο πολλών νομοθετικών διατάξεων, 

εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων. Με αυτό τον τρόπο γίνεται ακόμα πιο 

περίπλοκο το έργο της Δημόσιας Διοίκησης.  

        Επιπρόσθετα, η έλλειψη γνώσεων, εμπειρίας κατάρτισης μεγάλου μέρους του 

ανθρώπινου δυναμικού στους διάφορους τομείς του κράτους έχει ως αποτέλεσμα να 

υπάρχουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Ένα πρόβλημα που 

προέκυψε ενόψει της οικονομικής κρίσης είναι η ανεπαρκής έως και ανύπαρκτη 

χρηματοδότηση των προαναχωρησιακών κέντρων αλλά και των επιστροφών. 

        Κινούμενος σε αυτό το πλαίσιο, ο Συνήγορος προσπάθησε να χρηματοδοτήσει 

από τον προϋπολογισμό του, την κάλυψη μερικών βασικών αναγκών των 

δειγματοληπτικών ελέγχων τόσο σε Προαναχωρησιακά Κέντρα ή άλλους χώρους 

κράτησης αλλοδαπών προς επιστροφή, όσο και σε επιχειρήσεις χερσαίας 

αναγκαστικής απομάκρυνσης αλλοδαπών. Μέριμνα του Συνηγόρου μέσα από την 

δημοσίευση της Έκθεσής του ήταν να αυξήσει τον αριθμό των παρατηρητών και να 
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τους παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης για να εξοικειώνονται περισσότερο με το 

αντικείμενο των επιστροφών.   

         Όσον αφορά στα αριθμητικά δεδομένα, δίνονται κάποιες πληροφορίες για 

τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Ενδεικτικά, παρατηρείται πως  το πρώτο εξάμηνο του 

2015 ο αριθμός των συλληφθέντων δεν υπερέβαινε τις 2.000, εκ των οποίων οι μισοί 

περίπου κατάγονταν από τη Συρία, ενώ μισό χρόνο αργότερο υπάρχει κάποια 

συγκεκριμένη εικόνα του αριθμού των κρατούντων σε μερικά Προαναχωρησιακά 

Κέντρα ή στα νησιά. Για το συγκεκριμένο ζήτημα η πρόταση – παρέμβαση του 

Συνηγόρου είναι να διαμένουν για λίγες ημέρες σε ειδικούς χώρους φύλαξης έως 

ότου ολοκληρωθούν πλήρως οι διαδικασίες για να μεταφερθούν σε χώρους 

φιλοξενίας.  

       Εκείνο που παρατηρήθηκε, επίσης, είναι πως σε μερικές περιπτώσεις οι 

ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνταν σε χώρους που δεν ήταν κατάλληλοι για επιβίωση. 

Μια συνέπεια της ευρωπαϊκής προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης ήταν το 

γεγονός πως ο αριθμός των αναγκαστικών επιστροφών περιορίστηκε ασθενώς σε 

σχέση με τον προηγούμενο χρόνο λόγω των οργανωτικών προβλημάτων που 

αναφέρθηκαν και παραπάνω.  

 

 

 

  

3.3. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

Αυτό το κεφάλαιο, όπως και το προηγούμενο, αποτελούν, ίσως, τα βασικά κομμάτια 

της Έκθεσης, μιας και εδώ γίνεται λόγος για το εάν τελικά οι νόμοι, τα προεδρικά 

διατάγματα και οι Συνθήκες έγιναν αποδεκτές από την πολιτική ελίτ, αλλά και από 

τους καθημερινούς πολίτες και μετανάστες. Οι χώροι κράτησης και τα 

Προαναχωρησιακά Κέντρα ανέκαθεν είχαν ξεχωριστή σημασία για την 

μετανάστευση γιατί από τη μία μεριά αντικατόπτριζαν τις συνθήκες ζωής των 

μεταναστών και από την άλλη έδιναν μια εικόνα της τήρησης του νομοθετικού 

πλαισίου.  

      Ο αριθμός, λοιπόν, αυτών που κρατούνταν στα Προαναχωρησιακά Κέντρα 

ήταν σαφώς μικρότερος από αυτόν του προηγούμενου χρόνου (4.123 το 2014, 504 το 
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2015), ενώ μεγάλος υπήρξε και ο αριθμός όσων κρατήθηκαν σε κρατητήρια 

αστυνομικών διευθύνσεων και τμημάτων. 

      Παρακάτω, αναφέρεται από την Αστυνομία πως οι κανόνες προς την ορθή 

εφαρμογή της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ τηρούνται. Δηλαδή οι υπό επιστροφή αλλοδαποί 

δεν παραμένουν σε αστυνομικά κρατητήρια και ότι οδηγούνται σε Προαναχωρησιακά 

Κέντρα όταν επιβεβαιωθούν τα προσωπικά τους στοιχεία και ληφθούν οι δέουσες 

αποφάσεις. Ωστόσο, Ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει πως μετά από επισκέψεις του 

σε Προαναχωρησιακά Κέντρα, συμπέρανε πως δεν εφαρμόζονται ακριβώς οι 

κατευθύνσεις αυτές.  

       Αξίζει να σημειωθεί πως το 2015 υπήρξαν διάφορες διοικητικές εξελίξεις που 

τροποποίησαν μερικώς το καθεστώς των Κρατήσεων στα Προαναχωρησιακά Κέντρα. 

Με Κυβερνητική Απόφαση του αναφερθέντος έτους έχουμε την ίδρυση επτά 

Κέντρων,  της  Αμυγδαλέζας, του Ταύρου (Πέτρου Ράλλη), της Κορίνθου, του 

Φυλακίου Έβρου, της Ξάνθης, της Παρανεστίου Δράμας, του Μόριας Λέσβου, τα 

οποία ορίζονται ως ειδικές εγκαταστάσεις για την κράτηση προς επιστροφή ή 

απέλαση αλλοδαπών.   

       Λίγους μήνες αργότερα φημολογείται έντονα ύστερα από εσωτερικές οδηγίες 

της Ελληνικής Αστυνομίας ότι δεν είναι δεσμευτικό οι προς επιστροφή αλλοδαποί να 

κρατούνται για διάστημα έξι μηνών, ενώ οι ευπαθείς ομάδες αυτών να μην 

κρατούνται καθόλου. Εκ μέρους του Νόμου, όμως, το ανώτατο όριο κράτησης δεν 

έχει μεταβληθεί, παραμένοντας στους δεκαοκτώ μήνες, κάτι που εφορμάτε ο 

Συνήγορος για να ασκήσει την δική του κριτική. 

 

 

 

 

3.4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ,  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ,  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία του Συνηγόρου, είναι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, 

βάσει των οποίων διαπιστώνει τις πλημμέλειες και διατυπώνει τις προτάσεις του. Στα 

πλαίσια των εξωτερικών ελέγχων των διαδικασιών, ο Συνήγορος πραγματοποίησε 

δειγματοληπτικές αυτοψίες στα προαναφερθέντα Προαναχωρησιακά Κέντρα 

εντοπίζοντας πως υπάρχουν αρκετές δυσκολίες που εμποδίζουν στη σωστή τήρηση 

των κανόνων.  
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        Σε  πρώτο επίπεδο υπήρξε παρανόηση σχετικά με τον χρόνο κράτησης των 

συλληφθέντων. Δηλαδή το όριο που ετέθη από τις Αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας 

θεωρήθηκε ως κανόνας και όχι ως το ανώτατο όριο. Σύμφωνα με την Έκθεση, η 

Ελληνική Αστυνομία δεν μερίμνησε αρκετά, ώστε να βρεθούν εναλλακτικά μέτρα 

κράτησης αλλά και να ξεκινήσει κάποια εξατομικευμένη διαδικασία επιστροφής. Το 

διαχρονικό πρόβλημα της έλλειψης ενημέρωσης εξακολουθούσε να υπάρχει. Σε 

συνέντευξή τους αρκετοί κρατούμενοι δεν γνώριζαν καθόλου για τις συνθήκες 

κράτησης και διαβίωσης και δεν είχαν καμία ενημέρωση για τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται.   

       Ακόμα, πιο κάτω, ο Συνήγορος καταγράφει καταστάσεις σύμφωνα με τις 

οποίες οι αλλοδαποί, λόγω των μαζικών μετακινήσεων εφοδιάζονταν απλά με ένα 

υπηρεσιακό σημείωμα για την καταγραφή τους. Η επόμενη παραβίαση της Οδηγίας 

έρχεται να επιβεβαιωθεί με τη διατήρηση της κράτησης, κάτι που απαγορευόταν ρητά 

και δεν προβλεπόταν σε καμία διάταξη. 

      Επίσης, καθίσταται αναγκαίο να βρεθεί λύση για τους αλλοδαπούς που 

ξεφεύγουν των νομίμων ορίων διαμονής στα ελληνικά εδάφη για λόγους εμπόλεμης 

κατάστασης στην χώρα προέλευσής τους. Επί του συγκεκριμένου ζητήματος έγιναν 

πολλές αναφορές και εισηγήσεις μία εκ των οποίων και του Συνηγόρου.  

  

 

 

   

3.5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε δράση και στον Εξωτερικό Έλεγχο σε Επιχειρήσεις 

Απομάκρυνσης Πολιτών Τρίτων Χωρών από την Ελληνική Αστυνομία. Εστάλησαν 

στο φορέα στατιστικά στοιχεία για τις αναγκαστικές επιστροφές και έγινε ενημέρωση 

για τις προγραμματισμένες επιχειρήσεις απομάκρυνσης από τις αστυνομικές 

διευθύνσεις της χώρας.  
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3.5.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 

Ο Συνήγορος ασχολήθηκε πολύ με τις επιχειρήσεις χερσαίας απομάκρυνσης και τον 

απασχόλησε ιδιαίτερα η περίπτωση των ελληνοαλβανικών συνόρων. Προγραμμάτισε 

Δειγματοληπτικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν στοιχεία 

μαζικότητας επιστρεφόμενων προσώπων. Μέλη της Ελληνικής Ανεξάρτητης Αρχής 

τοποθετήθηκαν ως παρατηρητές σε τρεις επιχειρήσεις χερσαίας επιστροφής 

Αλβανών.  

      Με τη λήξη των επιχειρήσεων εξήχθησαν κάποια συμπεράσματα που 

αφορούσαν την εξελικτική πορεία της κατάστασης και την εφαρμογής του Νόμου. Οι 

χώροι, στους οποίους κρατούνταν οι αλλοδαποί που προορίζονταν για επιστροφή, 

ήταν άκρως ακατάλληλοι. Ο φωτισμός και ο εξαερισμός ανεπαρκής, ενώ δεν είχαν 

χώρο να περάσουν το χρόνο τους. Το όχημα μεταφοράς τους και τα κελιά βρίσκονταν 

σε ακόμα χειρότερη κατάσταση, αφού ήταν στενά, σκοτεινά και τα καθίσματα 

ακατάλληλα για να καθίσει κάποιος.  

      Εκτός αυτού δεν διαχώριζαν σε διάφορες κατηγορίες του μετανάστες κατά 

την μεταφορά, με αποτέλεσμα να είναι όλοι μαζί στο ίδιο όχημα. Η ιατρική 

περίθαλψη ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, αφού υπήρχε έλλειψη γιατρών και 

ιατροφαρμακευτικού υλικού.      

 

 

 

 

3.5.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 

Ο Συνήγορος πήρε την πρωτοβουλία να συμμετάσχει ως φορέας άσκησης εξωτερικού 

ελέγχου σε αεροπορική επιχείρηση επιστροφής αλλοδαπών. Έχοντας το ρόλο των 

παρατηρητών τα στελέχη του Συνηγόρου συνεργάστηκαν με την Frontex για την 

επιστροφή Πακιστανών πολιτών. Πραγματοποίησαν αυτοψία στους χώρους κράτησης 

των υπό επιστροφή πολιτών Πακιστάν στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Αμυγδαλέζας, 

και στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Ταύρου (κρατητήρια της διεύθυνσης Αλλοδαπών 

Αττικής στην οδό Π. Ράλλη), στην αίθουσα αναμονής στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος 

Βενιζέλος», επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος και ακολούθησαν την ελληνική 

αποστολή παραμένοντας μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης. 
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        Και σε αυτή την περίπτωση εντοπίστηκαν προβλήματα, ενώ για ακόμα μία 

φορά οι συνθήκες κράτησης ήταν πάρα πολύ άσχημες και ακατάλληλες για κάποιον 

που αναγκαζόταν να βιώσει το καθεστώς της αναγκαστικής επιστροφής.  

 

 

 

 

4. ΕΚΘΕΣΗ  2016  ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

4.1. Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

Το έτος που ακολούθησε, το 2016, συνέβησαν πολλές σημαντικές αλλαγές που 

διαμόρφωσαν την εικόνα του εξωτερικού ελέγχου των αναγκαστικών επιστροφών 

αλλοδαπών, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Ο Συνήγορος είχε εκ 

νέου συναντήσεις με την Ελληνική Αστυνομία, τη Γενική Γραμματεία 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 

τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), τον 

Ειδικό Αγορητή του ΟΗΕ για Δικαιώματα Αλλοδαπών, τον Επίτροπο για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πρόληψης των 

Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης και διάφορες ΜΚΟ. Επίσης, µε 

τις κατά τόπους υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής και Ασύλου.  

 

 

 

 

4.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 Όσον αφορά το έργο του έλαβε ποικιλία θετικών κριτικών για να τον τρόπο με τον 

οποίο διενεργεί τους εξωτερικούς ελέγχους των επιστροφών από Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές στη λειτουργία του έχουν 

ενσωματωθεί πολλά στοιχεία από τη Συμφωνία Σένγκεν και την Οδηγία των 
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Επιστροφών. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, μετά από 

δήλωση της Αντιπροσωπείας, ήταν αναγκαίο να χρηματοδοτηθεί με τα κονδύλια που 

θα του διέθετε το κράτος ( Έκθεση 2016, σελ 7) .  

      Ο νέος Κανονισμός στάθηκε η αφορμή του Συνηγόρου για να συμμετάσχει  

εκπροσωπούμενος από στελέχη του σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παρατηρητές 

επιστροφών της στην Βαρσοβία. Πέρα από το πρόγραμμα συμμετείχε σε σεμινάριο 

που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ενώ δήλωσε παρόν και  ως συστατικό µέλος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Forced Return Monitoring (FREM)-ΙΙ στο πλαίσιο του European Return Fund - 

Community Actions της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

       Στο πλαίσιο, τώρα, του εξωτερικού ελέγχου, ο Συνήγορος πραγματοποίησε 

επισκέψεις σε τρία Προαναχωρησιακά Κέντρα και τέσσερα κρατητήρια αστυνομικών 

διευθύνσεων. Παράλληλα, είχε το ρόλο του παρατηρητή σε έντεκα κοινές ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις – πτήσεις, σε δώδεκα επανεισδοχές, καθώς και σε μία χερσαία 

επιχείρηση απομάκρυνσης.  

       Όπως αναφέρεται πιο κάτω, η Ελληνική Αστυνομία  συμμετείχε σε κοινές 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που διενεργούνταν αεροπορικώς και συντονίζονταν από τη 

FRONTEX. Το πρόβλημα της χρηματοδότησης παρέμεινε σχεδόν το ίδιο με του 

προηγούμενου χρόνου. Το κώλυμα εντοπίστηκε στη διστακτικότητα της πολιτείας να 

χρηματοδοτήσει αυτή τη δράση. Έτσι, ο Συνήγορος ακολούθησε την ίδια στρατηγική 

που ακολούθησε και το 2015. Εξοικονόμησε κάποιο ποσό από τον προϋπολογισμό 

του, για τους δειγματοληπτικούς ελέγχους τόσο σε Προαναχωρησιακά Κέντρα ή 

άλλους χώρους κράτησης αλλοδαπών προς επιστροφή όσο και σε επιχειρήσεις 

επιστροφών ή επανεισδοχών (Έκθεση 2016, σελ. 17 ). 

       Εν συγκρίσει με το 2015, οι υλοποιήσιμες αναγκαστικές επιστροφές 

εμφανίζονται να είναι κατά 1.700 λιγότερες το 2016, ενώ θεωρείται πως η 

δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων συμβάλλει στην καλύτερη διαφάνεια. 

Επίσης, επανέρχονται θέματα των παράτυπων μεταναστών. Πιο συγκεκριμένα και 

κατά λέξη, όπως γράφεται στην Έκθεση,  «Σημειώνεται ότι από αρχές του έτους 

έχουν επιστραφεί στην Τουρκία: Με βάση το διµερές Πρωτόκολλο Επανεισδοχής 

Ελλάδας - Τουρκίας, 1.158 αλλοδαποί πολίτες τρίτων χωρών, µε βάση τη Συμφωνία 

Επανεισδοχής ΕΕ - Τουρκίας, 51 αλλοδαποί τουρκικής ιθαγενείας και µε βάση την 

Κοινή Δήλωση ΕΕ - Τουρκίας, 716 αλλοδαποί διαφόρων εθνικοτήτων. 

Επιπροσθέτως, από την έναρξη εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας έχουν 
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επιστραφεί στις χώρες καταγωγής τους οικειοθελώς µέσω ΔΟΜ 255 αλλοδαποί 

πολίτες τρίτων χωρών που είχαν εισέλθει στη χώρα µας διά θαλάσσης από την 

Τουρκία» (Έκθεση 2016, σελ. 12)  

 

 

 

 

4.3. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

 Ένα από τα πιο δεσπόζουσας σημασίας μέρη της Έκθεσης είναι όταν γίνεται 

αναφορά στα Κέντρα Κράτησης, τα Προαναχωρησιακά  Κέντρα. Εκεί, πολύ συχνά 

αποτυπώνεται η πραγματική εικονογράφηση των μεταναστών και του 

μεταναστευτικού φαινομένου σε γενικότερα πλαίσια. Διαπιστώνεται εάν τελικώς οι 

Νόμοι, οι Κανόνες και οι Οδηγίες έχουν κάποια, έστω μερική, αποτελεσματικότητα.  

       Όσον αφορά, λοιπόν, τα Κέντρα Κράτησης, οι συνθήκες διαβίωσης 

παρέμειναν ακατάλληλες για τους μετανάστες και η μεταχείρισή τους άσχημη. Ο 

μεγαλύτερος όγκος προβλημάτων, ύστερα από επισκέψεις στους χώρους, εντοπίστηκε 

στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, στην Πέτρου Ράλλη, στον Ταύρο. Οι χώροι 

είναι αρκετά στενοί, δεν έχουν τις αναλογίες που πρέπει να έχει ένας χώρος 

Κράτησης και η καθαριότητα των χώρων ήταν ελλιπής σε όλα τα επίπεδα.  

       Μία νύξη γίνεται και για τα hotspots, τα οποία δημιουργούνται σε εύθραυστη 

περίοδο, τότε δηλαδή που οι μεταναστευτικές ροές βρίσκονται σε ένταση και έξαρση. 

Ο αυξανόμενος αριθμός των νεοεισερχόμενων μεταναστών προκάλεσε οξεία 

προβλήματα για την εύρεση χώρου στα hotspots, με αποτέλεσμα να υπάρξει η 

εναλλακτική της αντικατάστασης της κράτησης στα πέντε νησιά που αυτά 

λειτουργούν. 

       Επαναλαμβανόμενα προβλήματα, όπως η ασύμμετρη ή ανεπαρκής 

πληροφόρηση των κρατουμένων, η ρατσιστική αντιμετώπισή τους, η διαφοροποίηση 

της συμπεριφοράς των ιθυνόντων απέναντί τους ανάλογα με την χώρα προέλευσής 

τους,  οι παράνομα παρατεταμένες κρατήσεις, καθώς και οι παράνομες κρατήσεις για 

λόγους ενδεχόμενης διατάραξης της δημόσιας τάξης ήταν, πλέον, στοιχεία που 

αντιμετώπιζαν όχι μόνο οι αλλοδαποί αλλά και οι γηγενείς που καλούνταν να δείξουν 

τα όρια της ανοχής τους για την επικρατούσα κατάσταση.  
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4.4. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Για πολλοστή φορά ο Συνήγορος φάνηκε αντάξιος και συνεπής των καθηκόντων του, 

αν και συμμετείχε σε χερσαίες επιχειρήσεις απομάκρυνσης αλλοδαπών τρίτων 

χωρών, το 2016 το έργο του στράφηκε περισσότερο στις αεροπορικές επιστροφές, 

κυρίως αυτές που συνδέονταν με την Frontex.  Η επιλογή αυτή κρίνεται αναγκαία 

αφού ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περιείχε αλλαγές που υπέστη η Frontex  με 

στόχο να γίνει πιο αποδοτική και πιο αποτελεσματική. Έτσι μετετράπει, μετά από 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή – 

Συνοριοφυλακή.     

Συνοπτικά κάποια μέτρα που προτείνει ο Συνήγορος στην έκθεσή του είναι τα 

εξής: 

 Αρχικά, θα έπρεπε να ενημερώνονται οι Σύριοι ή αλλοδαποί από άλλες χώρες 

ότι θα περιληφθούν σε επιχείρηση επανεισδοχής στην Τουρκία. Η χρήση των 

χειροπεδών θα έπρεπε να επανεξετάζεται ενδελεχώς και να αποτελεί 

εξατομικευμένη ενέργεια ανάλογα την περίπτωση μετανάστη.  

 Αναφορικά με την ιατρική περίθαλψη ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε οι 

μετανάστες να προμηθεύονται ιατρικές κάρτες εξέτασης ή οποιοδήποτε άλλο 

έγγραφο που να πιστοποιεί πως ο αλλοδαπός είναι ικανός να ταξιδέψει.  

 Τέλος, ο φάκελος του κάθε πολίτη από άλλη χώρα θα ήταν εποικοδομητικό 

για τον ίδιο εάν ήταν μεταφρασμένος στην δική γλώσσα ομιλίας, έτσι ώστε να 

μπορεί να κατανοήσει ποιες νομικές υποχρεώσεις αλλά και ποια δικαιώματα 

έχει.  

 

 

 

 

5. ΕΚΘΕΣΗ 2017  ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Η 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

5.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί έναν συνολικό απολογισμό των δύο προηγούμενων 

ετών, του 2015 και του 2016, ενώ υπάρχουν και στοιχεία από το 2017 

      Ξεκινά με μία αναφορά στα πλεονεκτήματα των στατιστικών μετρήσεων 

θεωρώντας πως η στατιστική απεικόνιση των μεταναστευτικών ρευμάτων συμβάλλει 

στην ενίσχυση της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, καθώς και στην καλυτέρευση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτές.  

       Από το δεύτερο τρίμηνο του 2016 οι αφίξεις παράνομα εισερχομένων, και 

κατά συνέπεια οι συλλήψεις εμφανίζονται να έχουν έντονη πτωτική τάση, ενώ 

συνολικά για το έτος 2016 οι αφίξεις βρίσκονται περίπου στα ίδια επίπεδα που 

βρίσκονταν  πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Βάσει στοιχείων της Ύπατης 

Αρμοστείας του Οργανισμού καταγράφονται κατά τη διάρκεια του 2016, 22.998 νέες 

αφίξεις. Το πρόβλημα τους τελευταίους μήνες σχετιζόταν με το κύμα εισροών 

(Έκθεση 2017, σελ 13).  

       Οι παράνομα διαμένοντες στην Ελλάδα πριν την οικονομική κρίση πλησίαζαν 

τους 400.000, κυρίως αλβανικής καταγωγής. Από το 2011 και μετά η αύξηση του 

αριθμού των παράτυπων μεταναστών ανακόπτεται για έναν συνδυασμό λόγων. Από 

τη μία πλευρά η κρίση, και από την άλλη πλευρά η άρση της βίζας σε χώρες Σένγκεν
2
 

για υπηκόους Αλβανίας, οδήγησαν στη μείωση των ανοδικών τάσεων της παράνομης 

μετανάστευσης. 

       Την ελληνική κοινωνία και πολιτική απασχόλησαν αρκετά οι περιπτώσεις των 

Συρίων Υπηκόων. Βεβαίως, σημειώνεται πως το 2015, δεν έφθασαν στα Δυτικά 

                                                           

2
 Συμφωνία του Σένγκεν, γνωστή και ως Συνθήκη του Σένγκεν, καλείται η συμφωνία που υπεγράφη στις 14 

Ιουνίου 1985 στην κωμόπολη Σένγκεν του Λουξεμβούργου ανάμεσα σε πέντε κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΚ) (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία) και είχε ως στόχο την προοδευτική 

κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, την καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας για όλα τα πρόσωπα, 

υπηκόους των κρατών που υπέγραψαν τη Συμφωνία, καθώς και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία. 

Περαιτέρω, στις 19 Ιουνίου 1990 υπεγράφη εκ νέου στο Σένγκεν η Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας του 

Σένγκεν, που συμπλήρωνε και εξειδίκευε την αρχική Συμφωνία. Στην Ελλάδα η Συνθήκη του Σένγκεν, η Σύμβαση 

Εφαρμογής της Συνθήκης του Σένγκεν και τα Πρωτόκολλα και οι Συμφωνίες προσχώρησης των νέων κρατών 

(μεταξύ 1990 και 1996) κυρώθηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων με το Νόμο 2514/1997. 
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Βαλκάνια και στην χώρα μας μόνο Σύριοι, αλλά και αλλοδαποί από το Πακιστάν, το 

Αφγανιστάν, το Ιράκ και το Ιράν. Απλώς κατείχαν μικρότερο ποσοστό από τους 

Συρίους. Αξίζει να αναφερθεί πως ένα ικανοποιητικό ποσοστό δήλωνε ψευδή 

στοιχεία, όπως για παράδειγμα ψευδή καταγωγή.  

       Ο Συνήγορος του Πολίτη για πολλοστή φορά εκθειάζει στην έκθεσή του, τη 

σημασία των στατιστικών αποτυπώσεων. Μάλιστα, όπως τονίζει, η πλήρης και 

ποιοτική στατιστική αποτύπωση έχει θετική επίδραση στον κρατικό μηχανισμό και 

ήδη διαμένοντες στη χώρα.  

       Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι τα λανθασμένα 

στοιχεία που δίνει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής επίσημα για όσους 

διαμένουν εντός των ελληνικών συνόρων. Μια δυσκολία που υφίστανται τα 

αλλοδαπά παιδιά είναι η μη σωστή εκπαίδευση που λαμβάνουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει 

η πλήρης απεικόνιση των παιδιών που παρακολουθούν τα προγράμματα εκπαίδευσης, 

που να αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά τα στατιστικά στοιχεία από διάφορους φορείς, όπως 

η Δημόσια Διοίκηση.  

       Η χώρα μας θεωρεί ότι σημαντικό στοιχείο επιβάρυνσής της συνιστούν οι 

ιδιαίτερα αυξημένες αιτήσεις ασύλου. Επί παραδείγματι, η Ουγγαρία το 2014 είχε 

δεχθεί 41.215 αιτήσεις, ενώ το 2015 ο αριθμός εκτοξεύτηκε στις 174.400. Το 2016 

δέχθηκε 29.432 αιτήσεις, εκ των οποίων περί τις 11 χιλιάδες Αφγανών και 4 χιλιάδες 

Πακιστανών. Αντίστοιχα, η Ελλάδα το 2014 δέχθηκε 9.430 αιτήσεις, το 2015 

δέχθηκε 13.195 αιτήσεις και το 2016 δέχθηκε  51.091, εκ των οποίων 26.692 Σύρων,  

4.371 Αφγανών και 4.695 Πακιστανών ( Έκθεση 2017, σελ 16 ).  

      Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η Ελλάδα συγκρινόμενη με την Ουγγαρία, 

χώρα με παρόμοιο πληθυσμό, επηρεάστηκε πολύ λιγότερο από τις ροές σε σχέση με 

τις αιτήσεις ασύλου. Συνολικά, παρά το τεράστιο βάρος που δέχθηκε η Ελλάδα από 

τις ροές το 2015 και τις αρχές του 2016, δεν αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους 

ευρωπαϊκούς τόπους αιτήσεων ασύλου ως ποσοστό του πληθυσμού. Στατιστικά, η 

χώρα βρισκόταν το 2015 στην 17η θέση μεταξύ των 30 χωρών της ΕΕ και της ΕΕΕ, 

με 1.047 αιτήσεις ασύλου ανά εκατομμύριο κατοίκων, με χώρες όπως η Μάλτα να 

έχουν αντίστοιχα 3.948 και η Βουλγαρία 2.800 (Έκθεση 2017, σελ 16).  

       Ένα επιπλέον πρόβλημα που αναφέρει μέσα από την Έκθεσή του ο 

Συνήγορος του Πολίτη και χρήζει αναγκαιότητας επίλυσής του είναι η μεταχείριση 

και ο εντοπισμός των ατόμων που ανήκουν στις αδύναμες κοινωνικά ομάδες. Ως 
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«ευάλωτες ομάδες» επί λέξει μέσα από την νομοθεσία ( που αναφέρεται και στην 

Έκθεση του 2017) ορίζονται : 

 α) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, 

 β) τα άτομα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ή σοβαρή ασθένεια,  

γ) οι υπερήλικες,  

δ) οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, 

ε) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα,  

στ) τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, 

σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, πρόσωπα με σύνδρομο 

μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων και 

ζ) τα θύματα εμπορίας ανθρώπων 

      Οι Αρμόδιες Αρχές, εξαιτίας του ότι το σύστημα υποδοχής των διαρκώς 

αυξανόμενων μεταναστευτικών κυμάτων κρίνεται ελλιπές σε πολλά σημεία, δεν 

πληροί τις κατάλληλες προδιαγραφές για να διαχειριστεί αυτό το μεταναστευτικό 

κύμα. Δεν υπάρχει μέριμνα για την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, ενώ οι χώροι που 

λειτουργούν δεν είναι πολλοί παρά μόνο ένα Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στην 

Ορεστιάδα.  

       Το εν λόγω πρόβλημα υφίσταται και στα νησιά του Αιγαίου, όπου από το 

2015 και μετά αποτελούν κομβικό σημείο για την είσοδο των μεταναστών στην 

Ελλάδα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) στη 

Μόρια της Λέσβου άνοιξε τον Μάρτιο 2015 με σημαντικά προβλήματα στη 

λειτουργία του. Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου (Σάμο, Χίο, Κω και Λέρο), όπου 

δεν λειτουργούσε αντίστοιχη υπηρεσία, από το έτος 2015 μέχρι και τη σύσταση των 

Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), το πρώτο τρίμηνο του 2016, και στα 

οποία εισέρχονταν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι, ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση 

των ευάλωτων προσώπων, που χρήζουν διεθνούς προστασίας ήταν ακόμη πιο 

προβληματικός. 

          Παραμένοντας στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, πρότεινε κάποιες αλλαγές ως 

προς τον ορισμό τους και συνέστησε στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να 

μεριμνά ειδικά για τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα με ειδική αναφορά. Άλλωστε, 

εάν κάποιος μελετήσει το νομοθετικό πλαίσιο, θα διακρίνει πως υπάρχει εδάφιο που 

κάνει λόγο για την ειδική μέριμνα σε όλες τις κοινωνικά εκτεθειμένες ομάδες καθ’ 

όλη την διάρκεια και τα στάδια εισόδου τους στην χώρα.  
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             Ως προς το πεδίο της νομικής προσέγγισης της αντιμετώπισης των αιτούντων 

διεθνούς προστασίας, ο Διοικητής του Κέντρου ή της Μονάδας   ύστερα από 

εισήγηση του προϊσταμένου του κλιμακίου ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης, παραπέμπει τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες στον 

αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης ή προστασίας. Αντίγραφο του 

φακέλου ιατρικού ελέγχου και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αποστέλλεται στον 

προϊστάμενο της ανοιχτής Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Φιλοξενίας ή στον κατά 

περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης ή προστασίας στον οποίο παραπέμπονται. 

Συμπληρωματικά, ο Διοικητής της Μονάδας ή του Κέντρου  μπορεί με απόφασή του 

να παραπέμπει τον πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενή σε ΚΥΤ στην ενδοχώρα ή να 

ορίζει την παραμονή σε άλλες κατάλληλες δομές, για τη συνέχιση και την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας υποδοχής και ταυτοποίησης. 

  Από όσο, όμως, φαίνεται από τα πεπραγμένα των χώρων, οι διατάξεις αυτές 

δεν βρίσκουν σημείο εφαρμογής. Επ’ αυτού στάθηκαν αφορμή τα όσα είπαν η 

Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την μη τήρηση των νόμων στα σύνορα. 

  

 

 

 

5.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

  Όπως έχει ήδη, εμμέσως πλην σαφώς, αναφερθεί, ο Συνήγορος έχει εξ αρχής 

σημάνει συναγερμό για την ανάγκη να βελτιωθεί βαθμιαία η διαδικασία εντοπισμού 

και μέριμνας για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

εντοπίζει αρκετά προβλήματα και αδυναμίες στο πρακτικό μέρος της νομοθεσίας και 

τονίζει τα μελανά σημεία που χρειάζονται περισσότερη προσοχή.  

        Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος θεωρεί σε κάθε περίπτωση ότι η Πολιτεία πρέπει να 

μεριμνά για την ασφάλεια των προσώπων και να διασφαλίζει τα θεμελιώδη 

δικαιώματά τους για πρόσβαση στο άσυλο, προσωρινή στέγη, παροχή τροφής, νερού 

και βασικών ειδών ένδυσης, ιατρικής περίθαλψης, ενημέρωσης για δικαιώματα και 

διαδικασίες, καθώς επίσης και για την προστασία των προσώπων που ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες, όπως οικογένειες, έγκυοι, ανήλικοι –συνοδευόμενοι ή μη, θύματα 

εμπορίας ανθρώπων, κακομεταχείρισης ή βασανιστηρίων, υπερήλικες, άτομα με 

αναπηρία κ.λπ.  
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        Ειδικότερα, ο Συνήγορος είχε επισημάνει ότι δεν τηρούνταν η τότε ισχύουσα 

νομοθεσία, η οποία προέβλεπε ότι τα ΚΕΠΥ αποτελούν το πρώτο στάδιο από το 

οποίο περνούν όλοι οι παράτυπα εισελθόντες στη χώρα, για την ταυτοποίησή τους και 

τη διαπίστωση αν ανήκουν σε κάποια ευάλωτη ομάδα (διαδικασία screening). Αυτό 

που χαρακτήριζε την τότε περίοδο ήταν η έλλειψη συντονισμού, αφενός επειδή 

υπήρχαν προβλήματα στις Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής, και αφετέρου επειδή είχαν 

διασπαστεί οι αρμοδιότητες μεταξύ των υπηρεσιών που ανήκουν σε διαφορετικούς 

φορείς.  

       Μέσα από τις εισηγήσεις του ο Συνήγορος του Πολίτη εξακολουθούσε να 

παίρνει θέση σε πολλές υποθέσεις, άλλοτε με δηλώσεις του ή κρίσεις του πάνω σε 

διάφορα τρωτά σημεία, και άλλοτε με παρεμβατικό ρόλο. Από πολύ νωρίς τόνιζε πως 

χρήζει ιδιαίτερης αναγκαιότητας να προστατευθεί η Πρώτη Υποδοχή, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπληρώσεων των στοιχειωδών αναγκών τους και της 

ενημέρωσής τους γύρω από τα δικαιώματα που έχουν. Επίσης, υπογράμμισε πως 

πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα εκ μέρους του Κράτους  για τον συντονισμό του 

καταυλισμού στην Ειδομένη και την ετοιμότητα εφαρμογής επιχειρησιακού σχεδίου 

για τους περιορισμούς στην διέλευση των συνόρων.  

 

 

 

 

5.3. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Στην πιο πρόσφατη έκθεσή του, ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρεται ειδικά στην 

κατηγορία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Αυτή τη φορά ξεκινά από το περιβάλλον της 

Αστυνομίας, λέγοντας πως στα αστυνομικά τμήματα οι συνθήκες κράτησης ήταν 

ακατάλληλες, και οδήγησε στην οργάνωση των ανοιχτών δομών Προσωρινής 

Φιλοξενίας  Προσφύγων και Μεταναστών σύμφωνα με ην οργανωτική δομή safe 

spaces. Μετά από ερωτήσεις που ετέθησαν σε ασυνόδευτους ανηλίκους για τις 

Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας διαπιστώθηκε πως η κατάσταση έδειχνε κάποια σημάδια 

βελτίωσης. Το 2016 λειτούργησαν πιλοτικά τέτοιες ζώνες σε τρεις Δομές συνολικής 

χωρητικότητας 110 θέσεων στα Διαβατά, στα Λαγκαδίκια και στην Αλεξάνδρεια της 
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Ημαθίας, στη συνέχεια όμως έκλεισαν οι χώροι στα Λαγκαδίκια και στην Ημαθία, 

ενώ κατά την εκπνοή του 2016 άνοιξε ένας νέος χώρος στον Ελαιώνα Αττικής. 

Επισημαίνεται πως η διαμονή εκεί είναι προσωρινή επειδή δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις για μόνιμη εγκατάσταση.  

      Αναφορικά με τις συνθήκες που επικρατούν εντός των Κέντρων Φιλοξενίας, 

δεν υπάρχει κάποιου είδους πρόνοια για τις ευάλωτες ομάδες. Η μη επιτήρηση και η 

απουσία κανόνων συμμόρφωσης οδηγεί σε σχέσεις εκμετάλλευσης. Οι άνθρωποι δεν 

αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο ισόποσα. Συνήθως οι αδύναμοι γίνονται υποχείρια 

των πιο «ισχυρών» (αυτοί που δεν έχουν, πχ κάποιο σωματικό ελάττωμα).   

    Ωστόσο, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της 

διαχείρισης των ασυνόδευτων ανηλίκων δεν σταματά εδώ. Τρωτό σημείο αποτελεί 

και το κομμάτι της επιτροπείας, που σε πρώτη φάση ήταν μέλημα του  Εισαγγελέα 

Ανηλίκων. Στην πορεία διαπιστώθηκε πως  οι Εισαγγελείς αδυνατούσαν να φέρουν 

εις πέραν τα καθήκοντά τους, κυρίως λόγω του αυξημένου αριθμού των ασυνόδευτων 

ανηλίκων. Η ανάληψη της αρμοδιότητας αυτής από μέλη των Κέντρων Φιλοξενίας, 

ενώ υπήρξε σαν σκέψη, θεωρήθηκε πως ενέχει τον κίνδυνο να συγκρουστούν τα 

συμφέροντα των Κέντρων Φιλοξενίας.  

        Η απουσία του συστήματος επιτροπείας είχε ως αποτέλεσμα να αναχθεί από 

το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα που έπρεπε κατ’ επειγόντως να επιλυθεί. Η βελτίωση 

των εγγυήσεων για μια καλύτερη ζωή των ασυνόδευτων ανηλίκων ενεργοποιεί 

αυτόματα και το σύστημα προστασίας που τους περιβάλλει. 

       Κινούμενος σε αυτόν τον νοηματικό άξονα, ο Συνήγορος του Πολίτη 

προτείνει μια σειρά μέτρων προς υλοποίηση. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, θα πρέπει, 

λοιπόν, να λαμβάνουν σωστή ενημέρωση στη γλώσσα που να μπορούν να 

κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην καθημερινή 

τους ζωή και στο Νόμο. Στη συνέχεια,  προτείνεται ο περιορισμός της κράτησης των 

ασυνόδευτων ανηλίκων για προστατευτικούς λόγους στον ελάχιστο χρόνο και, 

ταυτόχρονα, η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά με την υλοποίηση του 

μέτρου, σε μία προσπάθεια να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο η κράτηση να γίνεται σε 

ακατάλληλους για την προστασία του ανηλίκου χώρους, όπως κρατητήρια 

αστυνομικών τμημάτων κ.ά.  

       Επιτακτική, επίσης, ανάγκη είναι και η δημιουργία εσωτερικών κανονισμών 

λειτουργίας, ούτως ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη αλλά και αντίστοιχη με τις 
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ιδιαίτερες ανάγκες του ανηλίκου μεταχείριση καθώς και ενός αξιόπιστου συστήματος 

εποπτείας του. Τέλος, εγγυητικό ρόλο στη διασφάλιση της προστασίας των 

δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων αποτελεί ο διορισμός οριστικού επιτρόπου. 

Η εκπροσώπηση του ανηλίκου αλλά και η διαχείριση των προβλημάτων (εκπαίδευση, 

υγεία, κοινωνική ένταξη) της καθημερινότητάς του είναι αδύνατη. 

 

 

 

 

5.4 Πρόσβαση στην χορήγηση ασύλου: Η κατάσταση από το 

2015 και μετά και τα προβλήματα που υπάρχουν  

Από το 2015 η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά από έναν κόλαφο από σημαντικά 

προβλήματα που επιδεινώνουν για ακόμα μια φορά την εγγύτητα των ελληνικών 

συνόρων και την ασφάλεια εντός και γύρω από αυτά. Στο στόχαστρο αυτή τη φορά 

μπήκαν τα θαλάσσια σύνορα. Η επιβίωση του πολιτικού ασύλου στην Ευρώπη, 

ενόψει της εκρηκτικής αύξησης των προσφυγικών ρευμάτων στα ελληνικά νησιά, 

βρίσκεται σε κρίση.  

      Η νέα αυτή αρνητική εξέλιξη συμπαρασύρει στο κενό και τον διοικητικό 

μηχανισμό, ο ποίος μέχρι το 2015 αντιμετώπιζε δυσκολίες στις διαδικασίες 

καταγραφής και ταυτοποίησης από την αστυνομία, και επίσης υποδοχής των 

νεοεισερχομένων σε κατάλληλες συνθήκες, από το ΥΠΕΣ-Τομέα Μεταναστευτικής 

Πολιτικής.  

       Γύρω στα τέλη του 2015 η Ευρώπη καλείται να δοκιμασθεί από ένα ακόμα 

είδος κρίσης, την μεταναστευτική κρίση. Το κλείσιμο των συνόρων της απείλησε τον 

εσωτερικό της πυρήνα, αφού τα κράτη μέλη της δεν ανταποκρίνονταν σε μεγάλο 

βαθμό σε αιτήματα μετεγκατάστασης αιτούντων ασύλου. Παράλληλα, η μη ύπαρξη 

και λειτουργία hotspots  σε ελληνικά νησιά που δέχονται υπέρογκο αριθμό 

εισερχομένων (Λέσβος, Χίος, Κως, Λέρος, Σάμος) άσκησε έντονη πίεση στο 

ευρωπαϊκό οικοδόμημα.  

      Μεταφερόμενοι στην ελληνική επικράτεια, η Ελλάδα δεν είχε να διαχειριστεί 

μόνο τα hotspots, αλλά και την Υπηρεσία Ασύλου. Από την μία πλευρά, έπρεπε να 

διασφαλίσει την πρόσβαση στο άσυλο, αφενός στους πληθυσμούς που 

εγκλωβίστηκαν μετά το κλείσιμο των συνόρων και διαβιούν σε χώρους προσωρινής 
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φιλοξενίας στην ενδοχώρα και από την άλλη πλευρά, έπρεπε να προβεί στις 

αντίστοιχες ενέργειες για τους νεοεισερχόμενους στα Kέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης. 

      Παρόλη την αναποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας του Ασύλου, ο 

Συνήγορος του Πολίτη έχει τοποθετηθεί υπέρ της σύστασης μη αστυνομικής 

υπηρεσίας, της νέας Υπηρεσίας Ασύλου αντιλαμβανόμενος τις ύστατες προσπάθειές 

της να καταστεί ως ένας αποτελεσματικός παράγοντας για την αντιμετώπιση της 

μεταναστευτικής κρίσης. Το 2015 κουβαλά μαζί του μια νέα αλλαγή στην 

μεταχείριση των νεοεισερχομένων προσφύγων, σύμφωνα με την οποία  όταν 

συντρέχουν οι όροι της αρχής της μη επαναπροώθησης δεν εκδίδεται πλέον απόφαση 

απέλασης και στη συνέχεια αναβολή απομάκρυνσης, αλλά χορηγείται εξ αρχής 

βεβαίωση μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους (Ν. 3386/2005) 

        Ανυπέρβλητο εμπόδιο ύστερα από αμέτρητες αναφορές στον Συνήγορο του 

Πολίτη από  στην εξομάλυνση της κατάστασης εξακολουθούσε να είναι η έλλειψη 

πρόσβασης σε χώρους Ασύλου. Βασική προτεραιότητα της μεταναστευτικής 

πολιτικής αναδείχθηκε η ταχεία εξέταση των αιτημάτων ασύλου όσων πέρασαν τα 

θαλάσσια σύνορα μετά τις 20 Μαρτίου και κρατούνταν στα hotspots προς 

επανεισδοχή στην Τουρκία. Η υποστελέχωση των χώρων αυτών κατέστησε το έργο 

της εξέτασης δύσκολο και χρονοβόρο. Οι καθυστερήσεις και η μη ικανοποίηση των 

αναγκών των μεταναστών έφθαναν στο σημείο να προκαλούν κλυδωνισμούς στην 

κοινωνική ειρήνη μεταξύ των μεταναστών εντός των χώρων. 

       Για τον Συνήγορο προέχει η στελέχωση των κατά τόπους υπηρεσιών ασύλου και 

δη των hotspots και η συστηματική λειτουργία τους με στρατηγική προλεταριοποίηση 

που δεν θα αφήνει ωστόσο, εκτεθειμένες σε επί μήνες κράτηση λόγω αναμονής 

κατάθεσης αιτήματος, ολόκληρες ομάδες πληθυσμού δημιουργώντας εντυπώσεις 

αποκλεισμού τους από τη διεθνή προστασία χάριν μιας προσυμφωνημένης 

μεταναστευτικής πολιτικής. (Έκθεση, 2017).  

        Ένα άλλο ζήτημα που τέθηκε από τον Συνήγορο σε μεμονωμένες περιπτώσεις 

είναι η ουσιαστική άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στη διεθνή προστασία 

προϋποθέτει αφενός την έγκαιρη ενημέρωση των νεοεισερχομένων που κρατούνται 

προς επιστροφή, απέλαση ή επανεισδοχή για το δικαίωμα να ζητήσουν διεθνή 

προστασία σε γλώσσα που κατανοούν, και αφετέρου εγγυήσεις της οικογενειακής 

συνοχής, της πλήρους ενημέρωσης, και εγγράφως, στη γλώσσα τους και με παρουσία 

του δικηγόρου τους σε τυχόν περίπτωση υπαναχώρησης (Έκθεση, 2017) 
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       Όσον αφορά στα αιτήματα μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα 

το 2016, υπάρχει  μαντική απόκλιση (3:2) μεταξύ αιτημάτων που υποβλήθηκαν στην 

Ελλάδα (20.827) και θέσεων που άνοιξαν τα κράτη μέλη (13.384). Επίσης 

σημαντικός αριθμός (3.000 περίπου από τα 12.929) αιτημάτων που απέστειλε η 

Ελλάδα δεν έγιναν δεκτά από τα κράτη μέλη. (Έκθεση, 2017). 

       Ο Συνήγορος παρατηρεί ότι οι καθυστερήσεις και τα διαδικαστικά προσκόμματα 

στην υλοποίηση των ανωτέρω δεσμεύσεων, αλλά και ο μικρός αριθμός των χωρών 

που δέχτηκαν το 2016 τη μετεγκατάσταση ανθρώπων που ζήτησαν διεθνή προστασία 

στην Ελλάδα ως πρώτη χώρα εισόδου στην ΕΕ, συνιστούν ενδείξεις της ουσιαστικής 

αντίδρασης ορισμένων κρατών μελών να τηρήσουν το πρόγραμμα κατανομής 

αιτούντων άσυλο στην ΕΕ, αλλά και της αδυναμίας του ευρωπαϊκού θεσμικού 

οικοδομήματος να περιφρουρήσει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. (Έκθεση, 

2017) 

 

 

 

 

5.5. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Ο Συνήγορος, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, έχει την αρμοδιότητα να 

ελέγχει την αναγκαστική επιστροφή των αλλοδαπών σε όλα της τα στάδια έως και 

την έκδοση της απόφασης για επιστροφή τους με οποιοδήποτε τρόπο μεταφοράς, είτε 

χερσαία, είτε αεροπορική, είτε θαλάσσια. Μέσα από τους τακτικούς ελέγχους και 

επισκέψεις που πραγματοποιεί στους χώρους διενέργειας των επιστροφών και των 

κρατήσεων εντοπίζει κάθε φορά τα προβλήματα που προκύπτουν και κατά πόσο 

εφαρμόζεται το νομικό πλαίσιο της μετανάστευσης.  

       Το μέτρο σύγκρισης είναι πάντα το εσωτερικό ή το ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Άλλωστε ο Συνήγορος είναι ο εγγυητής του Κράτους Δικαίου, μιας και εκτελεί τους 

εξωτερικούς ελέγχους και φροντίζει για τη διαφάνεια των αστυνομικών αρχών, ενώ, 

επίσης, εγγυάται την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.   
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5.6.  ΠΑΡΟΧΕΣ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

Οι Εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη αντικατοπτρίζουν σχεδόν πάντα την 

πραγματική εικόνα των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών μέσα από την 

καταγραφή του τρόπου ζωής τους, των χώρων που διαμένουν μέχρι να εκδοθεί η 

απόφαση της επιστροφής τους, κα των παροχών που διατίθενται σε αυτούς από το 

κράτος υποδοχής.  

      Οι ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και οι συχνές αναφορές για τον τρόπο 

μεταχείρισης των μεταναστών επανέφεραν σε επίπεδο διαλόγου την καταπάτηση των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ας σταθούμε σε αυτό το σημείο στο ζήτημα της 

στέγασης, το οποίο στα Κέντρα Φιλοξενίας και στα hotspots (ιδιαίτερα στα νησιά) 

χρήζει πράγματι παρέμβασης.  Η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού και συντονισμού 

των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, αλλά και η ολιγωρία εφαρμογής των 

σχετικών διατάξεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης, σε συνδυασμό με την 

αποτυχία άμεσης και κατάλληλης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών και εγχώριων πόρων 

αποτελούν βασικές αιτίες δημιουργίας και συντήρησης του προβλήματος. ( Έκθεση, 

2017) 

        Προβλήματα ακανθώδη και εξέχουσας σημασίας αποτελούν η στέγαση σε 

σκηνές ή άλλες ακατάλληλες κατασκευές για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οι 

ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής και η έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για 

την κάλυψη των καθημερινών αναγκών.  

       Για το 2016, όπως αναφέρεται στην Έκθεση, οι μετανάστες στεγάζονταν σε 

σκηνές, σε προκατασκευασμένους οικισμούς (τροχόσπιτα) ή σε ομαδικές τέντες 

στρατιωτικού τύπου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπου οι καιρικές 

συνθήκες είναι άσχημες, αυτοί οι τόποι κατοικίας δεν θεωρούνται κατάλληλοι για 

κατοικία γιατί οι μετανάστες δεν μπορούν να προστατευθούν από τη βροχή και πόσο 

μάλλον το κρύο. Πέρα από την ακατάλληλη κατοικία υπάρχουν και άλλα 

προβλήματα, που είναι άκρως απαραίτητα για την επιβίωση και παρόλα ταύτα, 

άλλοτε παρέχονται ελλιπώς και άλλοτε καθόλου, όπως για παράδειγμα το πόσιμο 

νερό, η θέρμανση, το ζεστό νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα, και τα κλινοσκεπάσματα.  

       Οξεία προβλήματα αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί και με την σίτιση, αφού δεν 

είναι λίγες οι φορές που δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές και τα κατάλληλα μέσα  

και αναγκάζονται να εφευρίσκουν από μόνοι τους τρόπους για να εξασφαλίζουν την 
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τροφή τους. Ακόμα, συχνά δεν υπάρχουν υποδομές για λειτουργία χώρων  

θρησκευτικής λατρείας, συγκέντρωσης – ψυχαγωγίας και απασχόλησης παιδιών.  

          Η χρήση εναλλακτικών χώρων κατοικίας, όπως λόγου χάρη των πρώην 

εργοστασίων ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των διαμενόντων, καθώς πολύ 

μεγάλος αριθμός φιλοξενούμενων συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους, χωρίς επαρκή 

εξαερισμό, πόσιμο νερό και καθαριότητα. Σε κάποια από αυτά εξάλλου, υπάρχουν 

ισχυρές ενδείξεις ύπαρξης επικίνδυνων βιομηχανικών καταλοίπων, ενώ η εγγύτητα με 

μεγάλες εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών καθιστά τις περιοχές αυτές υγειονομικά 

ακατάλληλες ως τόπους διαμονής. 

 

 

 

 

5.7. Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Ένα ερώτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι εάν η ίδια ανταποκρίνεται 

στις νέες μεταναστευτικές προκλήσεις. Βρισκόμαστε σε έναν αιώνα, που 

χαρακτηρίζεται για τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και προάσπισης των κοινωνικών 

και ατομικών δικαιωμάτων των ανθρώπων. Σε κάθε είδους κρίση που αντιμετωπίζει η 

κοινωνία μας, πολλοί τομείς βρίσκονται σε ένα αβυσσαλέο χάος. Η σημαντικότερη 

πρόκληση, λοιπόν, είναι η διατήρηση του status quo της χώρας μας.  

       Η Ελλάδα, είναι ίσως η μόνη χώρα που υφίσταται τόσο έντονα την 

μεταναστευτική κρίση που έχει λάβει πανευρωπαϊκές διαστάσεις λόγω της 

γεωπολιτικής της θέσης. Ο κύριος όγκος του προβλήματος έγκειται στον τρόπο με 

τον οποίο η πολιτεία διαχειρίζεται τα νέα μεταναστευτικά δεδομένα.  

        Μία σειρά από λόγους οδηγούν στην συζήτηση περί διασφάλισης ή μη των 

ατομικών δικαιωμάτων. Αρχής γενομένης από την ετοιμότητα στην οποία βρίσκεται 

η Ελλάδα κάθε στιγμή που εκτίθεται σε ανάλογους κινδύνους, αυτό που γίνεται 

εύκολα αντιληπτό είναι πως δεν πέραν της κράτησης δεν υπάρχουν κάποιες άλλες 

εναλλακτικές λύσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς πως δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζονται όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Η έλλειψη εξατομικευμένης κρίσης γα το 

πρόβλημα κάθε μετανάστη ξεχωριστά είναι μια παράμετρος που γεννά αδικίες και 

κοινωνικά προβλήματα.  
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       Οι λόγοι κράτησης συχνά αφίστανται του βασικού νομικού πλαισίου του Ν. 

3907/2011 (και της Οδηγίας Επιστροφών), που προβλέπει ως νόμιμο έρεισμα να είναι 

εφικτή η επιστροφή του αλλοδαπού στη χώρα καταγωγής του, άλλως επιτάσσει την 

άρση της κράτησης. Αφενός επιβιώνει, ως εξαίρεση, πλην γενικευμένη, το 

προϊσχύσαν δίκαιο της κράτησης για λόγους δημόσιας τάξης και αφετέρου, η Κοινή 

Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 δημιουργεί άλλη μια 

διαφοροποιημένη ομάδα –και ταχύτητα- κρατουμένων, όπως άλλωστε και η υποβολή 

αιτήματος ασύλου. ( Έκθεση, 2017) 

        Αν συνεχίζαμε να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους λόγους, θα καταλήγαμε 

σε πράγματα που έχουν ήδη ειπωθεί πρωτύτερα. Επομένως, πάμε να δούμε ποια είναι 

αυτά τα δικαιώματα, βάσει της Έκθεσης, που στερούνται απόλαυσης οι μετανάστες. 

Πρώτα από όλα δεν έχουν πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα αγαθά επιβίωσης. Πολλές 

φορές δεν έχουν στέγη, φαγητό, κάποια, έστω, μικρή άνεση χώρου, ενώ συχνά δεν 

έχουν ούτε νερό. Παρόλο που η νομοθεσία δεν περιλαμβάνει κανενός είδους ανομία, 

παραβίαση και στέρηση δικαιωμάτων, οι μετανάστες αναγκάζονται να τα υποστούν 

επειδή δεν μπορούν να πράξουν διαφορετικά. Ζουν με τον φόβο της επιστροφής στις 

πατρίδες τους, κάτι που δεν επιθυμούν.  

        Προχωρώντας, η πρόσβασή τους στην εκπαίδευση δεν είναι καθόλου εύκολη 

υπόθεση. Είναι δύσκολα προσβάσιμη και πολύ συχνά συναντά εμπόδια. Ο Συνήγορος 

του Πολίτη ασχολήθηκε ειδικά με αυτό το κομμάτι κάνοντας κάποιες διαπιστώσεις, 

μιας και όλο και περισσότεροι μετανάστες είναι μικρά παιδιά ή ασυνόδευτοι 

ανήλικοι, που κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν και θα πάνε στο σχολείο.  

       Δεδομένων των συνεχώς μεταβαλλόμενων αλλαγών που δέχεται η 

πληθυσμιακή μορφολογία της χώρας λόγω των μεταναστευτικών ροών 

δημιουργήθηκαν  οι προϋποθέσεις εκείνες που επιτάσσουν την παγίωση. ενός 

συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα πραγματεύεται το δικαίωμα της 

εκπαίδευσης των αλλοδαπών ως στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας. Ωστόσο, η 

μαζικότητα των μεταναστευτικών ροών τα τελευταία έτη ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 

Επομένως, αδήριτη ανάγκη ήταν μια ανάπλαση του νομικού πλαισίου.  

       Οι περισσότεροι μετανάστες κουβαλούσαν τις οικογένειές τους, τα μικρά τους 

παιδιά, παιδιά που θα μεγάλωναν με την ελληνική νοοτροπία, θα έπρεπε να 

εκπαιδευτούν σε ελληνικά σχολεία και να μάθουν την ελληνική σαν τη δεύτερη ξένη 

τους γλώσσα μετά την μητρική. Η πολιτική ελίτ δεν μπορούσε να παραβλέψει, 

λοιπόν, πως τα αλλοδαπά παιδιά, αποτελούσαν ένα σημαντικό μαθητικό 
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πληθυσμιακό τμήμα. Χρειάζονταν ιδιαίτερη μεταχείριση, προκειμένου να 

ενσωματωθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

        Έτσι, η Ελληνική Πολιτεία με ορίζοντα την ομαλή εκπαιδευτική ένταξη των 

παιδιών αυτών, προχώρησε στην εκπόνηση ενός προγράμματος, που ήταν δομημένο 

με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες, απαιτήσεις και συνθήκες παραμονής τους. Από 

πλευράς του το Υπουργείο Παιδείας δεσμευόταν να εργαστεί με αρκετή προσοχή για 

την συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα λόγω των ετερογενών στοιχείων που την 

διακρίνει. Επίσης, τα μέλη αυτή της ομάδας προέρχονται, συνήθως, από χώρες που 

δοκιμάζονται από τρομοκρατία ή πολέμους ή άσχημες κοινωνικές συνθήκες. Ακόμα, 

έχουν διαφορετικές ανάγκες και οικογενειακό προγραμματισμό, διαφορετικό 

εκπαιδευτικό ιστορικό και γνωστικό επίπεδο, διαφορετική παρουσία και κατανομή 

κατά τόπους στην ενδοχώρα και τα νησιά, αλλά και ποικίλα πλαίσια, στα οποία 

διαβιούσαν και διαβιούν. Παράλληλα, δεν θα μπορούσε να παραβλεφθεί, κατά τη 

διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής για τα παιδιά αυτά, η πίεση που ασκήθηκε 

εξαιτίας της επιφυλακτικής στάσης ορισμένων τοπικών κοινωνιών στο ενδεχόμενο 

(μαζικής ιδίως) ένταξης αλλοδαπών στα σχολεία της περιοχής τους.  

       Στο πλαίσιο αυτών των δεδομένων, η Ελληνική Πολιτεία κινήθηκε 

ταυτόχρονα με δύο κατευθύνσεις. Τα παιδιά που δεν φιλοξενούνταν σε κάποιο 

Κέντρο και ζούσαν με την οικογένειά τους σε δική τους κατοικία μπορούσαν να 

εγγραφούν στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα και να φοιτήσουν, όπως τα παιδιά των 

γηγενών, σε όλες τις σχολικές τάξεις. Ενώ τα παιδιά των προσφύγων που 

φιλοξενούνταν σε Κέντρα Υποδοχής, εντάσσονταν σε Δομές Υποδοχής και 

Εκπαίδευσης Προσφύγων. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η προετοιμασία των 

ανηλίκων για ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς να προκαλούν προβλήματα, 

δυσκολίες ή να επιβαρύνουν τους υπόλοιπους συντελεστές του υπάρχοντος 

εκπαιδευτικού συστήματος. 

        Ο Συνήγορος του Πολίτη, παρακολουθώντας τις νέες εξελίξεις, ενεργοποίησε 

ενισχυτικά έναν μηχανισμό συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης των 

δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται. Η επίσκεψη σε αρκετούς χώρους, όπως 

τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, τους ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων, κέντρα 

υποδοχής και ταυτοποίησης, τους χώρους κράτησης, καθώς επίσης και οι 

συναντήσεις με εκπαιδευτικούς φορείς, με το Υπουργείο Παιδείας, με 

Διακυβερνητικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εκπαιδευτικούς, αλλά και γονείς 

εμπλούτισε ακόμα περισσότερο το έργο της εποπτείας του Συνηγόρου και τον 
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βοήθησε να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα και προβεί σε δηλώσεις και 

παρεμβάσεις στον βαθμό που του το επιτρέπει η ελληνική νομοθεσία. 

         Μία από τις πιο σημαντικές παρατηρήσεις που έκανε ο Συνήγορος ήταν η 

έλλειψη συντονισμού και συστηματικότητας και η ελλιπής εμπειρία ως προς τις 

διοικητικές διαδικασίες και την αξιοποίηση των πόρων. Αυτό για το οποίο δεν υπήρξε 

μέριμνα ήταν o τρόπος που θα λειτουργούσαν οι τάξεις υποδοχής της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (γυμνάσια και λύκεια) ( πώς θα διεξαγόταν το μάθημα, πόσοι μαθητές 

θα απαρτίζουν την κάθε τάξη, κλπ.), ενώ δεν είχε προβλεφθεί αν και κατά πόσο θα 

αφομοιώνονταν από τα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ένα άλλο εκκρεμές 

ζήτημα παρέμενε ο βαθμός δυσκολίας των μαθημάτων των τάξεων του γυμνασίου και 

του λυκείου. Οι απαιτήσεις σε αυτό το στάδιο της εκπαίδευσης είναι πολύ 

απαιτητικές ακόμα και για τα ίδια τα ελληνόπουλα, πόσο μάλλον για τους 

αλλοδαπούς που παρουσιάζουν γλωσσικά κενά και δυσκολία κατανόησης των 

ελληνικών νοημάτων.  

        Πηγαίνοντας, τώρα, στο περιβάλλον των Κέντρων Υποδοχής, εκεί 

παρατηρείται πως το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την διδασκαλία αυτού του 

μαθητικού πληθυσμού, δεν έχει τα κατάλληλα γνωσιολογικά προσόντα για να 

επιτελέσει σωστά και ολοκληρωμένα το έργο που του έχει ανατεθεί. Σε πολλές 

περιπτώσεις υπάρχει προχειρότητα και έλλειψη εμπειρίας. Εντοπίστηκε εκ νέου 

έλλειμμα στην πληροφόρηση, καθώς καταργήθηκαν τα Κέντρα φιλοξενίας με 

απόφαση της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, χωρίς να έχει 

προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας.  

        Επιπρόσθετα, μία από τις σοβαρότατες παραβλέψεις του Υπουργεία ήταν ότι 

δεν κατέστησε σαφές τι είδους τίτλων σπουδών θα παρέχει σε όσους αποφοιτούν από 

τις Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων. Άλλες αδυναμίες που έρχονται να 

πλαισιώσουν το Πρόγραμμα είναι η έλλειψη ενημέρωσης για την έναρξη των Δομών, 

η καθυστερημένη έναρξή τους, καθώς και έλλειψη ευαισθητοποίησης σε αυτό τον 

πληθυσμό.  

 

 

 

 

5.8. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
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Οι διαρκείς κοινωνικοπολιτικές αλλαγές στην βασική δομή της ελληνικής κοινωνίας 

δεν μπορούσαν να μην συνοδεύονται και από αλλαγές στο μεταναστευτικό τοπίο. 

       Ξεκινώντας από τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, τους πρώτους μήνες του 

2017 δεν φάνηκε κάποια αξιοσημείωτη αλλαγή όσον αφορά στο καθεστώς διαβίωσης 

και της κράτησης. Εξακολουθεί να υπάρχει ασάφεια ως προς τα όρια της 

ανηλικιότητας, ενώ παραμένουν τα προβλήματα στις κρατήσεις και στην επιβίωση 

των κρατούντων. 

      Αναφορικά με τη χορήγηση ασύλου, με απόφαση του Συμβουλίου 

Επικρατείας απορρίφθηκε η πρώτη αίτηση ασύλου. μετά τη θέση σε εφαρμογή της 

Κοινής Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας, Σύρου προσφεύγοντος από τη Λέσβο, κατά της 

απόρριψης ως απαραδέκτου του αιτήματος ασύλου του. 

        Μεταβαίνοντας στις επιστροφές αλλοδαπών, ο Συνήγορος ως εθνικός 

μηχανισμός εξωτερικού ελέγχου επιστροφών συμμετέχει στη δεξαμενή παρατηρητών 

τροφοδοτούμενη από τα κράτη μέλη. Επίσης, η FRONTEX απευθύνθηκε στο 

Συνήγορο ως εθνικό μηχανισμό προστασίας δικαιωμάτων, ενεργοποιώντας την 

πρόβλεψη του Κανονισμού  περί μηχανισμού εξέτασης καταγγελιών. (Έκθεση, 2017). 

       Στο κομμάτι της στέγασης, τώρα, παρατηρούνται σαφή σημάδια βελτίωσης και 

αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως από την αντικατάσταση των περισσότερων σκηνών 

με κατασκευές σταθερού τύπου και η μείωση του πληθυσμού που διαμένει σε χώρους 

μαζικής φιλοξενίας, με τη μετακίνηση ευάλωτων κυρίως ομάδων σε άλλες μορφές 

στέγασης (διαμερίσματα, ξενοδοχεία κ.λπ.). (Έκθεση, 2017).  

       Δεν ισχύουν, όμως, τα ίδια πράγματα  για την εκπαίδευση, όπου σύμφωνα με 

τον Συνήγορο υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένης προσέγγισης στην παροχή υπηρεσιών 

υγείας στους κρατούμενους. Αφορμή για αυτό το συμπέρασμα στάθηκε μια επίσκεψή 

του το 2015 στην Π. Ράλλη. Τέλος, στον τομέα της εκπαίδευσης, το Υπουργείο 

συνεχίζει να προσπαθεί να καλύψει οποιοδήποτε κενό υπάρχει στα δικαιώματα 

αλλοδαπών στην εκπαίδευση. 
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6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

Μετά την παρουσίαση των σημαντικότερων σημείων των τριών πιο πρόσφατων 

εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη για το μεταναστευτικό ζήτημα, και 

συγκεκριμένα για τις αναγκαστικές εξόδους των αλλοδαπών, θα ολοκληρώσουμε την 

εργασία, κάνοντας μια συγκριτική ανάλυση αυτών των Εκθέσεων.  

       Πρώτα από όλα και οι τρεις Εκθέσεις αποκτούν τεράστιο ενδιαφέρον προς 

ανάγνωση και περεταίρω μελέτη γιατί αφορούν σε αλλαγές που συνέβησαν και 

διαμόρφωσαν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο στο μεταναστευτικό. Ιδιαίτερα, το 2015 

που συντάσσεται η πρώτη Έκθεση από τις τρεις, αποτελεί ένα έτος, όπου ένα 

πολυάριθμο κύμα μεταναστών καταφθάνει στα ελληνικά εδάφη. Ο κρατικός 

μηχανισμός είναι απροετοίμαστος να διαχειριστεί τη νέα κατάσταση και η κοινωνία 

παρουσιάζεται αδύναμη να δεχθεί αυτό το νέο πλήγμα.  

       Όπως είναι φυσικό, και στις τρεις Εκθέσεις είναι έντονο το στοιχείο του 

Συνηγόρου του Πολίτη μέσα από τις παρεμβάσεις που κάνει και την επιθυμία του να 

βελτιωθεί το κλίμα που έχει προκαλέσει η προσφυγική κρίση.  Καταγράφονται οι 

επισκέψεις που πραγματοποίησε σε πολλά Προαναχωρησιακά Κέντρα και Κέντρα 

Υποδοχής Προσφύγων. Ένα ακόμα κοινό στοιχείο των Εκθέσεων είναι τα 

συμπεράσματα που διεξάγουν για τις κρατήσεις, το κλίμα στα Κέντρα και τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ασκείται έντονη κριτική απέναντι στο κράτος και τα 

αρμόδια Υπουργεία για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της 

μετανάστευσης που τείνει να λάβει ακραίες κοινωνικές διαστάσεις.   

        Ιδιαίτερα, στο κομμάτι των αναγκαστικών εξόδων των  μεταναστών, που είναι 

και η κύρια θεματική τους, οι έξοδοι επιστροφής γίνονται με πολλές καθυστερήσεις. 

Δεν υπάρχει κάποιο σταθερό νομοθετικό πλαίσιο, ενώ σε πολλά σημείο του 

υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου εντοπίζονται πολλά κενά. Σε πολλά σημεία των 

Εκθέσεων, παράλληλα, γίνεται λόγος για  τις κοινωνικές συνθήκες που 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστες κατά την κράτησή τους και οι παραβιάσεις που 

υφίστανται. Η μία Έκθεση είναι η συνέχεια της άλλης με κοινό παρανομαστή τα 

κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν.  

        Στην τελευταία Έκθεση του 2017 γίνεται, ωστόσο, μια σύμπτυξη των δύο 

προηγούμενων Εκθέσεων και αμέσως μετά μία περιγραφή των εξελίξεων, όπως αυτές 

εμφανίστηκαν το 2017. Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη χρησιμοποιώντας τα ίδια 

εργαλεία (εποπτείες, παρακολουθήσεις, έλεγχοι, στατιστικά στοιχεία, κλπ) προσπαθεί 
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να ανακαλύψει την πλήρως αληθινή εικόνα της μετανάστευσης και να δράσει στο 

σημείο που του επιτρέπεται, έτσι ώστε να καλυτερέψει η γενικότερη κατάσταση.    

 

7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

Οι ανεξάρτητες αρχές αποτελούν ένα νεωτεριστικό θεσμικό μηχανισμό που 

υιοθετήθηκε από πολλές χώρες για την κάλυψη αναγκών και την επίλυση 

προβλημάτων που προέκυψαν από την ίδια τη σύγχρονη πραγματικότητα και 

σχετίζονται με την κρατική παρέμβαση σε ευαίσθητους τομείς της κοινωνικής, 

οικονομικής και πολιτικής ζωής (Μαυρομούστακου, 2013).  

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, παρόλο που είναι 

ένας μηχανισμός που παρεμβαίνει σημαντικά με το έργο του ανάμεσα στη σχέση του 

πολίτη με το κράτος, αυτό δεν σημαίνει πως όλα αυτά τα χρόνια οι ενέργειές του 

έχουν στεφθεί όλες με επιτυχία, ότι δεν αστόχησε ή ότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις 

για να επιτύχει τους σκοπούς του. Αναμφισβήτητα, η οικονομική κρίση, η ελλιπής 

οργάνωση και ο ανύπαρκτος συντονισμός έδρασαν καταλυτικά στην προβληματική 

λειτουργία του και στην όρθωση εμποδίων κατά την εκτέλεση των έργων του.  

Αναφερόμενοι στον τομέα της μετανάστευσης και ειδικότερα στον εξωτερικό 

έλεγχο των αναγκαστικών επιστροφών, οι αλλαγές του 2015 βρήκαν το Συνήγορο του 

Πολίτη αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα για την οποία δεν ήταν  

προετοιμασμένος. Έτσι, τα πρώτα σημάδια των προβλημάτων που προέκυψαν δεν 

άργησαν να έρθουν στο προσκήνιο (Έκθεση, 2015). Κάποιες προξενικές αρχές 

σύμφωνα με την Έκθεση του 2015, δεν φάνηκε να είναι πρόθυμες να συνεργαστούν 

αποτελεσματικά για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των προς επιστροφή 

αλλοδαπών.  

Την ίδια στιγμή σε διοικητικό επίπεδο ο διαγωνισμός για την ναύλωση των 

πτήσεων τσάρτερ για αεροπορικές επιστροφές παρέμεινε ατελής. Στα δύο παραπάνω 

προβλήματα προστέθηκε η ανεπαρκής και ασταθής χρηματοδότηση των 

προαναχωρησιακών κέντρων αλλά και των επιστροφών. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως 

τα προαναχωρησιακά κέντρα είχαν υποβληθεί σε καθεστώς υπολειτουργίας.  

Οι συνθήκες που επικρατούσαν ήταν πολύ άσχημες και οι μετανάστες 

βρίσκονταν στα όρια της εξαθλίωσης. Ενδεικτικά, και σύμφωνα πάντα με την 

Έκθεση του 2015, τα κελιά του οχήματος μεταγωγής ήταν σκοτεινά, στενά και τα 
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καθίσματά του ήταν ακατάλληλα για καθίσει κάποιος. Επίσης, δεν υπήρχε γιατρός 

και φαρμακείο ακόμα και για τις πιο μακρινές μετακινήσεις.  

Παράλληλα, το μεγάλο ξέσπασμα της προσφυγικής κρίσης επιδείνωσε 

περαιτέρω την κατάσταση και δυσχέρανε κατά πολύ την αποτελεσματικότητα το 

μηχανισμού. Έτσι, εάν κάποιος λάβει υπόψη του το πώς ο αριθμός των συλλήψεων 

από τις λιμενικές και αστυνομικές αρχές υπερδεκαπλασιάστηκε το 2015 εν συγκρίσει 

με το 2014, τότε είναι εύκολο να κατανοήσει πως δημιουργούνται εξαιρετικές 

απαιτήσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Τα προβλήματα συνεχίστηκαν με την ίδια ένταση και το 2016. Η 

χρηματοδότηση τόσο των επιστροφών όσο και του εξωτερικού ελέγχου παρέμειναν 

ένα ακανθώδες ζήτημα. Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται η 

πολιτεία τους μετανάστες χώλαινε όσο η οικονομική κρίση συνέχιζε να καταστρέφει 

κάθε κοινωνικό ιστό. Υπήρχε εμφανώς ελλιπής ενημέρωση των κρατουμένων ως 

προς τη διαδικασία, ενώ το γεγονός ότι ο κάθε μετανάστης διαφοροποιούνταν 

ανάλογα με την εθνικότητα προκαλεί πρόβλημα τόσο στο καθεστώς κράτησης όσο 

και στο καθεστώς διεθνούς προστασίας (Έκθεση, 2016).  

Σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχαν κρατούμενοι που δεν είχαν προοπτικές 

απομάκρυνσης, κάτι που παραβίαζε την Οδηγία Επιστροφών. Ακόμα, παρόλο που 

είχε εξαντληθεί στο παρελθόν το χρονικό όριο της κράτησης που οριζόταν, αρκετοί 

μετανάστες κρατούνταν για ακόμα περισσότερο χρονικό διάστημα. Όπως 

παρατηρούμε, τίθενται πολλά προβλήματα νομικής φύσης, κάτι που σημαίνει πως η 

χώρα δεν είναι νομοταγής απέναντι στα εθνικά και ευρωπαϊκά κελεύσματα.  

Τον επόμενο χρόνο, το 2017, ένα πρόβλημα που τονίστηκε ήταν ο τρόπος με 

τον οποίο θα μεταχειριζόταν και θα εντόπιζε το κράτος τις ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες. Στις ομάδες αυτές συγκαταλέγονται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα άτομα με 

κάποια αναπηρία ή ασθένεια, τα θύματα βιασμού, και άλλες. Σε αυτό το διαχωριστικό 

κομμάτι της διαδικασίας εντοπισμού και προστασίας των προσώπων παρουσιάζονται 

αρκετές δυσκολίες. Επίσης, δεν εξασφαλιζόταν ένα υγιές περιβάλλον για τους 

ασυνόδευτους ανήλικους (Έκθεση, 2017).  

Μεγάλο ήταν το πρόβλημα και με την πρόσβαση στο άσυλο, καθώς υπήρχαν 

καθυστερήσεις στην πορεία καταγραφής των αιτούντων άσυλο. Το εν λόγω 

πρόβλημα αναδείχθηκε από αναφορές του Συνηγόρου για την επί μήνες η έλλειψη 

πρόσβασης αυτών που διαμένουν σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας της ηπειρωτικής 

χώρας στη διαδικασία ασύλου.  
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Ο Συνήγορος στην Έκθεση του 2017 αναφερόμενος στα δυο προηγούμενα 

έτη, δηλαδή τα 2015 και το 2016, καταγράφει συγκεντρωτικά όλα τα προβλήματα 

που έχουν εντοπισθεί και που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης προκειμένου να 

αποκατασταθεί η ομαλότητα των διαδικασιών και η βελτίωση όλων των μηχανισμών 

της μετανάστευσης (Έκθεση, 2017). Προβλήματα του Συνηγόρου, όπως η έλλειψη 

χρηματοδότησης, η ανεπαρκής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μη οργάνωση σε 

όλα τα επίπεδα των λειτουργιών και των διαδικασιών γίνονται διαρκώς το σημείο 

αναφοράς στην Έκθεση.  

 

 

 

 

7.1. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ  

Παρόλο που η χώρα μας βιώνει μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση τόσο για τα 

εθνικά όσο και για τα παγκόσμια δεδομένα προβαίνει σε μια σειρά από δράσεις με 

στόχο να αναχαιτίσει την αρνητική εξέλιξη που εκτυλίσσεται στο μεταναστευτικό 

ζήτημα και ιδιαίτερα στις αναγκαστικές επιστροφές. Η διοργάνωση ημερίδων με 

κεντρικό θέμα συζήτησης τις «Επιστροφές Αλλοδαπών» και η συμμετοχή του σε 

ομάδες υλοποίησης του Προγράμματος « Forced Return Monitoring (FREM) στο 

πλαίσιο του European Return Round Community Actions της Γενικής Διεύθυνσης 

Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδεικνύει την προσπάθεια 

προσαρμογής του στα νέα δεδομένα (Έκθεση, 2015).  

Περαιτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη στην απόπειρά του να βρει διάφορες 

λύσεις στην εμπόδιση του φαινομένου της παραβατικότητας και των χαλεπών 

συνθηκών διαβίωσης πραγματοποιεί επισκέψεις σε προαναχωρησιακά κέντρα, 

καταγράφοντας την κατάσταση που βρίσκονται και εάν τηρούνται οι νόμοι. Σύμφωνα 

με την Έκθεση του 2015 ιδρύονται επτά Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης: 

Αμυγδαλέζας, Ταύρου, Κορίνθου, Φυλακίου Έβρου, Ξάνθης, Παρανεστίου Δράμας, 

και Μόριας Λέσβου.  

Με την αλλαγή της κυβέρνησης προωθήθηκαν αλλαγές στο καθεστώς των 

κρατήσεων, κυρίως σε ό,τι αφορά το χρονικό όριο κράτησης. Ο Συνήγορος του 

Πολίτη έκανε έλεγχο των διαδικασιών επιστροφής μέσα από την διεξαγωγή 

δειγματολογικών αυτοψιών και συζητήσεων με τους κρατούμενους και τα 
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αστυνομικά όργανα παρατήρησε αρκετά αδύναμα σημεία. Μερικά από αυτά είναι η 

μη τήρηση των νόμων για νέα δεδομένα των κρατήσεων, την απαράδεκτη 

μεταχείριση των αλλοδαπών και την πρόσβαση του ασύλου (Έκθεση, 2015).  

Ακολούθησαν εξωτερικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις απομάκρυνσης Πολιτών 

Τρίτων Χωρών, σε επιχειρήσεις χερσαίας απομάκρυνσης και σε επιχειρήσεις 

αεροπορικής απομάκρυνσης. Τα μέτρα που πρέπει να παρθούν άμεσα είναι η έγκαιρη 

ενημέρωση των αλλοδαπών σχετικά με την επιχείρηση απομάκρυνσης και τα 

επιμέρους στοιχεία της, η εύκολη και έγκαιρη πρόσβασή τους σε μέσα τηλεφωνικής 

επικοινωνίας, ώστε να μπορούν να ειδοποιούν τους οικείους τους, και τέλος η 

συντονισμένη, έγκαιρη και πλήρης παροχή κατάλληλων γευμάτων και νερού στους 

υπό επιστροφή αλλοδαπούς (Έκθεση, 2016).  

Για την αστυνομία προτείνει την προμήθεια των επικεφαλής με επαρκή μέσα 

επικοινωνίας με την Αθήνα, ώστε να αναζητείται άμεσα λύση σε προβλήματα για τον 

καλύτερο συντονισμό και την ενημέρωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και 

στελεχών. Από τις προτεινόμενες λύσεις του Συνηγόρου του Πολίτη δεν θα μπορούσε 

να λείπει η διαμόρφωση κατάλληλων χώρων εγκαταστάσεων για τους αλλοδαπούς. 

Τέλος, και για το 2017, οι ενστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη δεν 

διαφοροποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Εκείνο που προστέθηκε ήταν η άμεση μέριμνα 

για τους μετανάστες που εντάσσονται σε κάποια κοινωνική κατηγορία βάσει του 

νόμου.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη αποτελεί ό,τι πιο ρηξικέλευθο έχει να επιδείξει 

το σύγχρονο οργανωτικό συνταγματικό δίκαιο, αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζει 

σημαντικές προκλήσεις. Πολλές από αυτές είναι υπαρξιακού χαρακτήρα. Στα 

περισσότερα δημοκρατικά κράτη ο θεσμός δεν είναι νέος, έχει περάσει είτε στην 

φάση της ωρίμανσης, είτε στην φάση της ενηλικίωσης είτε στην εφηβεία. Ο θεσμός 

έχει συνδυαστεί με την κοινοβουλευτική δημοκρατία της οποίας θεωρείται άξιο 

τέκνο.  

Κύριο μέλημα του θεσμού, που έχει αμιγώς δικαιοκρατική καταγωγή, αλλά 

ισόρροπο δικαιοκρατικό και δημοκρατικό προσανατολισμό, είναι η εμπέδωση της 

δημοκρατίας. Μετά όμως από τα χρόνια λειτουργίας του, ασκείται δικαιολογημένη 

κριτική στον όχι πια νεοσσό θεσμό, ως προς το αν συνέδραμε ικανοποιητικά στην 

ισχυροποίηση της δημοκρατίας. Τα κύρια προβλήματα στη λειτουργία του αποτελούν 

η χειροτέρευση του νομοθετικού πλαισίου, που συχνά παραβιάζει θεμελιώδη 

δικαιώματα με αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα υπεράσπισης των δικαιωμάτων του 

πολίτη. Επιπλέον πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη όσμωσης με άλλα θεσμικά όργανα 

για την αρτιότερη προστασία των διοικουμένων και οι προκλήσεις «τεχνικού» 

χαρακτήρα που ανακύπτουν από την τεχνολογική πρόοδο. Έτσι καλείται να 

αποφασίσει ποιες μεθόδους παρέμβασης χρειάζεται να εγκολπώσει και ποιες νέες 

αρμοδιότητες πρέπει να αναλάβει ο θεσμός προκειμένου να αναπτύξει καλύτερα 

ποσοστά διαμεσολαβητικής επιτυχίας (Τζέμος, 2014). 

Στο θέμα της μεταναστευτικής κρίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη ήρθε 

αντιμέτωπος με όλα τα παραπάνω και τούτο διότι το μεταναστευτικό ζήτημα 

ανέκαθεν δρούσε ως ανασταλτικός παράγοντας στην εξέλιξη των κοινωνιών. Ειδικά, 

η χώρα, μας που θεωρείται πύλη εισόδου και εξόδου μεταναστών από και προς την 
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Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, επηρεάστηκε σημαντικά από την έλευση 

προσφύγων και μεταναστών και τα προβλήματα που ανακύπτουν από την κράτησή 

τους.  

Στις τρεις πρόσφατες Εκθέσεις του, των ετών 2015, 2016, 2017, ο Συνήγορος 

του Πολίτη ανέδειξε τα προβλήματα που ανέκυψαν και σημάδεψαν το 

μεταναστευτικό τοπίο και κυρίως το κομμάτι των αναγκαστικών εξόδων των 

αλλοδαπών. Προέβαλε επίσης τις σημαντικές αλλαγές που προκλήθηκαν στη 

νομοθεσία, τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την ελληνική.   

Μέσα από αυτές τις Εκθέσεις γνωρίσαμε το καθεστώς κρατήσεων των 

κρατουμένων αλλοδαπών, τις συνθήκες διαβίωσής τους, καθώς και όλο το 

νομοθετικό πλαίσιο των αναγκαστικών εξόδων, ενώ κατανοήσαμε πόσο σημαντικό 

είναι το έργο του Συνηγόρου του Πολίτη σε ένα ζήτημα αρκετά κρίσιμο για την 

πληθυσμιακή πορεία της χώρας μας.  

 Όπως σημειώνεται (Μαυρομούστακου, 2013), η θεσμοθέτηση των 

ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και ως εκ τούτου και του Συνηγόρου του Πολίτη, 

ήταν η εγκατάσταση νέων οργάνων διοίκησης, τα οποία θα ήταν εξοπλισμένα με 

εγγυήσεις ανεξαρτησίας έναντι της εκτελεστικής εξουσίας για την εκπλήρωση της 

αποστολής τους. Αυτό βέβαια προϋπέθετε ότι για την αποτελεσματική λειτουργία 

τους θα έπρεπε να διασφαλισθεί και να ενισχυθεί η αξιοπιστία τους και κατά δεύτερο 

να τεθεί σαφής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων τους. Όλα αυτά βέβαια απαιτούν ίση 

μεταχείριση, ανεξάρτητο και επαρκή προϋπολογισμό, επάρκεια ειδικού προσωπικού 

και υποδομών. 

 Όπως διαπιστώσαμε και από τις τρεις Εκθέσεις που εξετάσαμε, τα 

προβλήματα που προαναφέρθηκαν, υφίστανται. Η προάσπιση των δικαιωμάτων των 

μεταναστών, απαιτούσε προσωπικό με ειδικές γνώσεις και φυσικά πολύ 

μεγαλύτερους προϋπολογισμούς για την Αρχή. Τέτοια πρόνοια από το κράτος δεν 

υπήρξε με αποτέλεσμα η διοίκηση της Αρχής να προσπαθεί εκ των ενόντων να 

ανταποκριθεί στο έργο της. Επιπλέον παρόλο που θέματα παραβίασης των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου είχαν επισημανθεί ήδη από την πρώτη έκθεση της αρχής, 

παρόλα αυτά μέχρι και το 2017 δεν υπήρξε βελτίωση ή διόρθωση. 

 Μεγάλο πρόβλημα επίσης στην άσκηση της λειτουργίας του Συνηγόρου του 

Πολίτη, εδράζεται στο ασταθές ή ανύπαρκτο νομικό πλαίσιο. Διαπιστώσαμε, πως η 

χώρα μας χρειάζεται ακόμα περισσότερες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο όχι μόνο 

των αναγκαστικών επιστροφών αλλά και στο γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο της 
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μετανάστευσης, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ανομία και να γίνουν πιο ανθρώπινες 

οι συνθήκες διαβίωσης όσων αλλοδαπών και για όσο χρονικό διάστημα αυτοί 

κρατούνται. 

 Οι προτάσεις για τη βελτίωση όλων των ανωτέρω βρίσκονται στα θέματα που 

έχουν τεθεί στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των 

ανεξάρτητων αρχών και δεν είναι άλλα από: 

 Τη βελτίωση της προσωπικής ανεξαρτησίας των μελών των ανεξάρτητων 

αρχών  

 Τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών με τα κατάλληλα πρόσωπα που θα 

τελούν σε άμεση σχέση με τον τομέα παρέμβασης της ανεξάρτητης αρχής 

(Μαυρομούστακου, 2013) 

 Τη νομική διασύνδεσή του Συνηγόρου του Πολίτη με την δικαστική εξουσία 

είναι καίρια. Η συγκεκριμένη ακολούθηση αυτού τoυ άξονα πρέπει να 

ενσωματώνεται αρμονικά στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της 

δικαστικής προστασίας σε κάθε έννομη τάξη (Τζέμος, 2014) 

 Την κατ ́ εξαίρεση προσθήκη και υπό προϋποθέσεις δεσμευτικότητας σε 

προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη είναι ένας δεύτερος άξονας, η χρήση 

του οποίου χρειάζεται περισσότερη περίσκεψη. Υπάρχουν οριακές 

περιπτώσεις στις οποίες ο Οmbudsman χρειάζεται ως εργαλείο κάτι 

παραπάνω από τη νομική τεκμηρίωση, την πειστικότητα, τη δημοσιότητα, την 

ταχύτητα, την επιμονή και την απαίτηση επί της διαδικασίας συνεργασία. 

Αυτό το κάτι παραπάνω δεν είναι όμως η κλασική αποφασιστική διοικητική 

αρμοδιότητα, η υποκατάσταση του ελεγχόμενου φορέα με την έκδοση 

εκτελεστών διοικητικών πράξεων (Τζέμος, 2014) 

 Τέλος, την αρτιότερη και συνεκτικότερη συνεργασία του Συνηγόρου του 

Πολίτη με το κοινοβούλιο κατά την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, 

που αναφέρεται ως απαραίτητη προϋπόθεση από πολλούς συγγραφείς 

(Μαυρομούστακου, 2013, Τζέμος 2014). Ό,τι η Αρχή πιστεύει ότι δεν 

κατάφερε να πετύχει με τα συμβατικά διαμεσολαβητικά της μέσα προς τις 

ελεγχόμενες δημόσιες υπηρεσίες, θα πρέπει να επιχειρεί να το πετύχει 

ενεργοποιώντας θεσμική συνεργασία με την αμέσως δημοκρατικά 

νομιμοποιημένη νομοθετική εξουσία, αξιοποιώντας τον κοινοβουλευτικό 

έλεγχο ή υποβάλλοντας νομοθετικές προτάσεις (Τζέμος, 2014). 
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