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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία γίνεται λόγος για τη συμβολή- παρέμβαση του Συνηγόρου του
Πολίτη ως προς το Προσφυγικό Ζήτημα. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις
προσφυγικές ροές από και προς την Ελλάδα τον 20ο και 21ο αιώνα, στους
εννοιολογικούς προσδιορισμούς του όρου, στην νομοθεσία και στην εξέλιξη της ως
προς τον κύριο όρο της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις
Ανεξάρτητες Αρχές, ενώ ιδιαίτερη επισήμανση δίδεται στο ρόλο του Συνηγόρου του
Πολίτη. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται οι παρεμβάσεις της Ανεξάρτητης
Αρχής στους τομείς της εργασίας, ασύλου, ρατσιστικής βίας και εκπαίδευσης ως προς
τους πρόσφυγες.

SUMMARY
The present paper deals with the Ombudsman's contribution to the Refugee Issue. In
the first chapter, we refer to refugee flows, to and from Greece in the 20th and 21st

centuries. Also we refer to the conceptual definitions of the term and legislation. The
second chapter refers to the Independent Authorities, with particular emphasis on the
role of the Ombudsman. Finally, the third chapter lists the interventions of the
Independent Authority in the fields of labor, asylum, racist violence and education for
refugees.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Ν. Κυριακοπούλου και

κατάγομαι από την Πάτρα, Ν.

Αχαΐας. Είμαι Κοινωνική Λειτουργός και Πολιτισμική Διαμεσολαβήτρια. Από το 2012
έως και τις αρχές του 2018 εργαζόμουν ως κοινωνική λειτουργός στην Μ.Κ.Ο.
«Γιατροί του Κόσμου», ενώ από τον Μάρτιο του 2018 εργάζομαι ως αναπληρώτρια
κοινωνική λειτουργός σε δομές εκπαίδευσης.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα σχετίζονται με το προσφυγικό ζήτημα, τους
ασυνόδευτους ανήλικους, το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού

και την

διαπολιτισμική εκπαίδευση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διαχρονικότητα ενός φαινομένου και ο χαρακτηρισμός του ως κοινωνικά δεδομένο,
αποτελούν εν πολλοίς σημαντικούς παράγοντες για την επιστημονική του
προσέγγιση. Οι όροι «πρόσφυγας» και «μετανάστης», αν και συχνά συγχέονται στην

ελληνική γλώσσα, αποτελούν αναπόσπαστο βίωμα του Έλληνα, είτε ήταν ο ίδιος
αυτός που έφυγε από την χώρα του, είτε είναι το άτομο που καλείται να συνυπάρξει
με άτομα που άφησαν την πατρίδα τους και να εγκατασταθούν στη δική του για
οικονομικούς ή πολιτικούς λόγους.

Η

σύγχρονη

ελληνική

πραγματικότητα

παρουσιάζει

μεγάλες

αλλαγές,

οι οποίες την διαφοροποιούν αρκετά από τις προηγούμενες δεκαετίες. Οι προκλήσεις
είναι πολλές, απαιτούν λύση και θέση επί των πραγμάτων εδώ και τώρα και
αναζωπυρώνουν το διάλογο για ζητήματα αρχών, αξιών και ηθών. Η ελληνική
κοινωνία παρουσιάζει πλέον ομοιογένεια με τις υπόλοιπες των ευρωπαϊκών χωρών σε
επίπεδο πολυπολιτισμικότητας και ανομοιογένεια σε τοπικό επίπεδο λόγω των
διαφορετικών πολιτισμών που ενυπάρχουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο άρχισε να λαμβάνει διαστάσεις στη χώρα μας τη
δεκαετία του 1990 και με αποκορύφωμα το 2015,

καλούμαστε όλοι συχνά, να

θέσουμε τις βάσεις τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, της ομαλούς
συμβίωσης με τους συνανθρώπους μας που είναι πλέον και συμπολίτες μας.
Προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς, έχουν κατά βάση διαφορετική
κουλτούρα, αρκετοί εξ αυτών είναι αλλόθρησκοι, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν με
διαφορετικά από εμάς, ήθη και έθιμα. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους,
μεγάλες μάζες ανθρώπων προερχόμενες από μουσουλμανικές χώρες αναγκάστηκαν
να φύγουν από τις χώρες καταγωγής τους και να βρεθούν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα,
αποτελεί για αυτούς, είτε τη χώρα που σχεδιάζουν να μείνουν, είτε τον ενδιάμεσο
σταθμό προς μια άλλη οικονομικά ισχυρότερη χώρα της Ευρώπης. Το δεδομένο είναι

ότι η Ελλάδα από γεωγραφικής άποψης είναι η χώρα, ή καλύτερα διατυπωμένο –ο
συνδετικός κρίκος- της Ανατολής με τη Δύση, δηλαδή την Ευρώπη.

Η υφισταμένη κατάσταση όπως είναι πλέον ορατό έχει δημιουργήσει ανησυχία,
προβληματισμό αλλά και ριζική αλλαγή στην πολιτική ατζέντα κάθε χώρας. Στην
παρούσα μελέτη δεν θα ήταν δυνατό να επιχειρηθεί μία πλήρης ανάλυση των αιτιών
ύπαρξης προσφυγικών ροών. Ωστόσο, θα αναλυθούν βασικά στοιχεία που
απαρτίζουν το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κυρίως μετά τη δεκαετία του 2010,
ενώ θα αναλυθεί και ο ρόλος- οι θέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη ως προς το
προσφυγικό ζήτημα. Αδιαπραγμάτευτος όρος πάνω στο οποίο θα χτιστεί η συζήτηση
της παρούσας εργασίας θα είναι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου.

Το 1ο άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει:
«Όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα».
Βλέποντας

κριτικά

το

παραπάνω

άρθρο

της

Οικουμενικής

Διακήρυξης,

συνειδητοποιούμε πως τα ανθρώπινα δικαιώματα φαντάζουν ως μια κοινωνική
κατασκευή, χρησιμοποιούμενη μόνο όταν θέλουμε να προστατέψουμε το δίκαιο του
ισχυρού. Ειδάλλως, θα βλέπαμε εικόνες πνιγμένων ανθρώπων στα θαλάσσια σύνορα,
μόνο και μόνο γιατί δεν είχαν νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα; Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι,
παρόλο που έχουν κατοχυρωμένο το δικαίωμα στην εκπαίδευση1, γιατί αποκλείονται
από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; Τι συμβαίνει όταν ένα άτομο που πιθανώς
χρήζει διεθνούς προστασίας χρειαστεί ιατρική περίθαλψη; Για ποιο λόγο δεν γίνεται
συνταγογράφηση φαρμάκων σε αυτήν την περίπτωση, ενώ αφήνεται στην διακριτική
1

«Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση». Άρθρο 26§1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων.

ευχέρεια του ιατρικού προσωπικού αν θα εξεταστεί2;

Γιατί το δικαίωμα στη ζωή

έρχεται αντιμέτωπο με τις καθημερινές ρατσιστικές επιθέσεις3;

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί ο ρόλος και η παρέμβαση του Συνηγόρου του
Πολίτη ως προς το προσφυγικό ζήτημα. Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως ανεξάρτητη
αρχή, διαμεσολαβεί «μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών, των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ.4».Υπό αυτό το
πρίσμα, ο Συνήγορος του Πολίτη, ως ανεξάρτητη αρχή καλείται να προστατεύσει με
ειδικές εκθέσεις, εκθέσεις αυτοψίας, δελτία τύπου και ούτω καθεξής άτομα τα οποία
θίγονται νομικά αλλά και σε κοινωνικό, εκπαιδευτικό και εργασιακό επίπεδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.1 ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κατά τον 20ο αιώνα παρατηρήθηκε μία έντονη προσφυγική και μεταναστευτική ροή
από και προς την Ελλάδα. Κατά την Μικρασιατική καταστροφή αυξήθηκε ο αριθμός
των προσφύγων Μικρασιατών προς την Ελλάδα, ενώ κυρίως μετά το Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο αρκετοί Έλληνες μετανάστευσαν προς άλλες χώρες της Ευρώπης
και της Αμερικής. Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τις προσφυγικές ροές από τη

2

«Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία
και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές
υπηρεσίες. 'Έχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη
γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας
περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του». Άρθρο 25§1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου.
3
«Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή
ταπεινωτική» Άρθρο 5 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
4
Σύμφωνα με το άρθρο1§1 του Ν. 3094/2003

Μικρά Ασία προς την Ελλάδα κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή παρατηρείται ραγδαία αύξηση αυτών των ροών. Αξιοσημείωτα είναι τα
στοιχεία που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, προϊόν απογραφής της
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας:

Πηγή: http://www.genealogies.gr/pep/attiki/pepat/pages/maps/6/Ypomnima6.pdf

Οι οικονομικές συνθήκες της Ελλάδας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο
εθνικός διχασμός, ο οποίος εκφράστηκε μέσω του Εμφυλίου Πολέμου αποτέλεσαν τις
δύο βασικότερες αιτίες που αρκετές χιλιάδες Ελλήνων αναγκάστηκαν να φύγουν από
τη χώρα.
Μετά την πτώση της επτάχρονης δικτατορίας στην Ελλάδα το 1974 και με το να μην
εμπλέκεται η χώρα σε κάποια πολεμική σύρραξη εντός των συνόρων της, ο
Ελληνικός πληθυσμός δεν βίωσε ξανά την αναγκαστική προσφυγική μετακίνηση
προς

άλλες

χώρες. Εντούτοις,

η

Ελλάδα

έγινε

χώρα

υποδοχής

μικτών

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

Σταδιακά και κυρίως μετά τη δεκαετία του 1990, παρατηρήθηκε μία αύξηση
αλλοδαπών ατόμων που εισήλθαν σε ελληνικό έδαφος διαμορφώνοντας την Ελλάδα
ως χώρα υποδοχής υπηκόων τρίτων χωρών όπως Αλγερινών, Αφγανών, Ιρανών,
Σύριων και ούτω καθεξής. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών εισέρχονται σε ευρωπαϊκό

έδαφος, είτε για οικονομικούς λόγους, δεδομένο που τους προσδιορίζει ως
οικονομικούς μετανάστες, είτε λόγω πολεμικών συρράξεων δεδομένο που τους
«αυτό»- προσδιορίζει ως πρόσφυγες.

Το προσφυγικό ζήτημα τον 21ο αιώνα έχει λάβει έναν καθολικό χαρακτήρα με
τεράστιες διαστάσεις και αλλαγές στην πολιτική ατζέντα των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όπως και στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα, ως εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης, αποτελεί τον πρώτο σταθμό, ή πιο
σωστά διατυπωμένο, είναι η χώρα πρώτης υποδοχής για τους υπηκόους τρίτων
χωρών. Τρεις είναι οι οδοί ή αλλιώς τα λεγόμενα περάσματα από την Ανατολή σε
Ευρωπαϊκό έδαφος: δια μέσω θαλάσσης, από την Τουρκία στην Ελλάδα (κύριος
προορισμός η Λέσβος), δια μέσω της κεντρικής Μεσογείου προς την Ιταλία και από
το Μαρόκο δια μέσω της Δυτικής Μεσογείου στην Ισπανία.

Σύμφωνα με μελέτη της Frontex5 (2010), το 2010 το 90% των ατόμων που δεν είχαν
νόμιμα έγγραφα εξόδου από τη χώρα τους, βρίσκονταν στην Ελλάδα6 (Νταλουκάς &
Ζαχόπουλος,2010). Tον Οκτώβριο του 2011, 9.600 άτομα δίχως νόμιμα έγγραφα
5 Ο Frontex, είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Συστάθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ)αριθ. 2007/2004. Ως οργανισμός ξεκίνησε να λειτουργεί το 2005. Βασικές αρμοδιότητες του
οργανισμού είναι «α. ο σχεδιασμός και συντονισμός κοινών επιχειρήσεων και ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα
που πραγματοποιούνται από τον οργανισμό με το προσωπικό και τον εξοπλισμό των χωρών της ΕΕ στα θαλάσσια,
χερσαία και εναέρια εξωτερικά σύνορα, β. ο συντονισμός κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού αλλοδαπών που
διαμένουν παράνομα στις χώρες της ΕΕ και στις χώρες Σένγκεν και αρνούνται να αποχωρήσουν εθελοντικά, γ. η
κατάρτιση κοινών προδιαγραφών και εργαλείων εκπαίδευσης για τους συνοριοφύλακες, δ. η
διενέργεια αναλύσεων κινδύνων (με σκοπό τη βελτίωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών
συνόρων της ΕΕ), ε. η παροχή βοήθειας προς τις χώρες Σένγκεν που απαιτούν αυξημένη τεχνική και
επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα (π.χ. έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστικού χαρακτήρα και
επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα ή όταν αντιμετωπίζουν δυσανάλογες πιέσεις στα σύνορά τους), στ.
ανάπτυξη ικανότητας ταχείας ανταπόκρισης με τη συμμετοχή ομάδων συνοριοφυλάκων της ΕΕ καθώς και βάσης
δεδομένων με τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν σε κατάσταση κρίσης. Σχετικός
σύνδεσμος:
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/30734756-fbf0-4112-a9d340a451d5f131/language-el
6 Για σχετικές με το θέμα πληροφορίες βλέπε σχετικά: Νταλουκάς, Δ. & Ζαχόπουλος, Κ.(2010)Ευρωπαϊκή
υπηρεσία για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κ-μ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, A.A.16-19. Διαθέσιμο στο: http://www.astynomia.gr/images/stories/2011/264_arabbit.pdf

εισόδου εισήλθαν στη χώρα μας «σημειώνοντας αύξηση 20% σε σχέση με τον
Οκτώβριο του 2010. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως μόνο το πρώτο τρίμηνο του
2012 στο τμήμα συνοριακής φύλαξης στην Αλεξανδρούπολη (ελληνοτουρκικά
σύνορα) καταγράφηκαν 2.697 άτομα που εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα μεταξύ
των οποίων και αιτούντες άσυλο7(Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων,2012,σελ.8)».

Στην Ελλάδα, το 2015 θεωρείται ως εκείνο το έτος με την μεγαλύτερη προσφυγική
ροή. Συνολικά, 856.723 άτομα εισήλθαν σε ελληνικό έδαφος, ενώ ο τραγικός
απολογισμός των νεκρών και των ατόμων που αγνοούνται έφτασε στα 799 άτομα.
Ακολουθεί το 2016, με 173.450 άτομα να έχουν εισέλθει σε ελληνικό έδαφος, ενώ το
2017, ο αριθμός των ατόμων μειώθηκε στα 29.718 άτομα. Το 2018 ο αριθμός των
υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει σε ελληνικό έδαφος ανέρχεται στα 32.494
άτομα με κύρια χώρα καταγωγής την Συρία και έπεται το Ιράκ και το Αφγανιστάν8.

Σύμφωνα δε, με τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα από την Ελληνική
Αστυνομία το πρώτο εξάμηνο του 2018 συνολικά 42.416 άτομα συνελήφθηκαν από
αστυνομικές και λιμενικές αρχές για παράνομη είσοδο και παραμονή στην Ελλάδα 9.
Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2017, 17.432 περισσότερα άτομα πέρασαν τα
χερσαία και θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας, με κύρια είσοδο τους τα ελληνοτουρκικά
χερσαία σύνορα και τη Μυτιλήνη10. Οι υπηκοότητες των συλληφθέντων για μη
νόμιμη είσοδο στην χώρα ήταν κυρίως Σύριοι, Πακιστανοί, Αλβανοί και Αφγανοί11.
7 Για σχετικές με το θέμα πληροφορίες βλέπε σχετικά: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (επιμ.).(2012)Εξακρίβωση
της ταυτότητας των αιτούντων διεθνούς προστασίας: προκλήσεις και πρακτικές. Ευρωπαϊκό Δίκτυο
8 Για περισσότερα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις προσφυγικές ροές δες εδώ
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
9Σχετικό
διάγραμμα:
http://www.astynomia.gr/images/stories//2018/statistics18/allodapwn/6_statistics_all_2018_all.png
10
Σχετικό
διάγραμμα
: http://www.astynomia.gr/images/stories//2018/statistics18/allodapwn/6_statistics_all_2018_methorio.png
11
Σχετικό
διάγραμμα:
http://www.astynomia.gr/images/stories//2018/statistics18/allodapwn/6_statistics_all_2018_sull_yphkoothta.png

Στο εδώ και τώρα, έως και την 26η Μαίου 2019, στην Ελλάδα έχουν εισέλθει 13.606
υπήκοοοι τρίτων χωρών κυρίως από Αφγανιστάν, Συρία και Ιράκ, εκ των οποίων οι
9.293 εισήλθαν δια μέσω θαλάσσης και οι 4.313 από την ηπειρωτική χώρα σύμφωνα
με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Προηγούμενα έτη

Θαλάσσιες αφίξεις

Ηπειρωτική Ελλάδα

Θάνατοι και αγνοούμενοι

2018

32,494

18,014

174

2017

29,718

6,592

59

2016

173,450

3,784

441

2015

856,723

4,907

799

2014

41,038

2,280

405

https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179

Οι λόγοι αναχαίτισης του μεγάλου αριθμού προσφύγων που παρατηρείται γενικά από
το 2016 σχετίζεται τόσο με το κλείσιμο των βόρειων συνόρων της Ελλάδας στις 8
Μαρτίου 2016 και στη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας στις 20
Μαρτίου του ίδιου έτους. Το κλείσιμο των βόρειων συνόρων της Ελλάδας οδήγησε
στους υπηκόους τρίτων χωρών να μην μπορούν να ταξιδέψουν σε άλλη ευρωπαϊκή
χώρα παρά μόνο να υποβάλουν αίτημα για άσυλο αλλοδαπού στην Ελλάδα (Sakellis,
Spyropoulou &Ziomas,2016).

Αποκορύφωμα των πολιτικών αναχαίτισης της προσφυγικής ροής στην Ελλάδα
αποτέλεσε η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, την 20η Μαρτίου

2016. Η νομική βάση των επιστροφών έγκειται στην αναδιατυπωμένη οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διαδικασίες ασύλου κατά την οποία εισάγονται οι
έννοιες της «πρώτης χώρας ασύλου» και της «ασφαλούς τρίτης χώρας».
Συγκεκριμένα όπως αναγράφεται στο άρθρο 33§112 και στο άρθρο 33§2β13, μία
αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα από Σύριους υπηκόους μπορεί να
θεωρηθεί ως απαράδεκτη καθώς η Τουρκία θεωρείται ως χώρα πρώτης υποδοχής για
τους Σύριους, σύμφωνα με το άρθρο 3514 της παρούσης οδηγίας. Επιπροσθέτως,
υπήκοοι τρίτων χωρών που υποβάλουν αίτηση παροχής ασύλου στην Ελλάδα μπορεί
η αίτηση τους να θεωρηθεί ως απαράδεκτη καθώς η Τουρκία θεωρείται σύμφωνα και
με το άρθρο 3815 της παρούσης ως ασφαλής Τρίτη χώρα.

Συνοψίζοντας, η παραπάνω ευρωπαϊκή οδηγία αποκρυσταλλώνει την προσπάθεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση του μεγάλου αριθμού των προσφυγικών ροών εντός
των ευρωπαϊκών ορίων και κυρίως στην Ελλάδα όπου και από τα στατιστικά στοιχεία
που έχουμε διαθέσιμα ήδη από το 2016 είναι εμφανής η μείωση νεοεισερχομένων
υπηκόων τρίτων χωρών (Valenta et al.,2019)16. Οι υποστηρικτές της συμφωνίας

12

Σύμφωνα με το άρθρο 33§1 «Επιπροσθέτως των περιπτώσεων κατά τις οποίες μία αίτηση δεν εξετάζεται
σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ αριθμ.604/2013, τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να εξετάζουν εάν ο
αιτών δικαιούται διεθνή προστασία σύμφωνα με το παρόν άρθρο»
13
Σύμφωνα με το άρθρο 33§2β «Τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρήσουν μία αίτηση διεθνούς προστασίας ως
απαράδεκτη μόνο αν μία χώρα που δεν είναι κράτος μέλος θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου για τον αιτούντα,
σύμφωνα με το άρθρο 35»
14
Σύμφωνα με το άρθρο 35 «Μία χώρα μπορεί να θεωρηθεί ως πρώτη χώρα ασύλου για συγκεκριμένο αιτών αν
αυτός ή αυτή χίρουν επαρκούς ασφάλειας σε αυτή τη χώρα, περιλαμβανομένου του δικαιώματος της αρχή της μη
επαναπροώθησης»
15
Σύμφωνα με το άρθρο 38 Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας μόνο
όταν οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι ένα πρόσωπο που διεκδικεί διεθνούς προστασίας θα αντιμετωπίζεται
σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές στην ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα: α) η ζωή και η ελευθερία δεν απειλούνται
λόγω φυλής, θρησκείας , εθνικότητας, της ιδιότητας μέλους συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας ή πολιτικής
άποψης·β) δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης, όπως ορίζεται στην οδηγία 2011/95 / ΕΕ ·γ) την αρχή της μη
επαναπροώθησης δ) την απαγόρευση της απομάκρυνσης, κατά παράβαση του δικαιώματος, απαλλαγή από τα
βασανιστήρια και τη σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική όπως προβλέπεται στο διεθνές δίκαιο ·και ε) υπάρχει η
δυνατότητα να ζητηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα και, αν βρεθεί να είναι πρόσφυγας, να λάβουν προστασία
σύμφωνα με την οδηγία της σύμβασης της Γενεύης».
16Όλο
το
κείμενο
της
Συμφωνίας
Ε.Ε.
και
Τουρκίας
http://big.assets.huffingtonpost.com/SumfoniaEETourkias.pdf, Ανάκτηση: 1η Δεκεμβρίου 2017. Επιπλέον,
εξαιρούνται από τη Συμφωνία Ε.Ε και Τουρκίας οι ευάλωτοι πληθυσμοί όπως τα Α.με.Α., οι γυναίκες, θύματα
εμπορίας ανθρώπων, βασανιστηρίων ή άλλων μορφών βίας ή κακομεταχείρισης, οι υποθέσεις Δουβλίνου και όσες
αιτήσεις ασύλου έχουν αρχικά γίνει αποδεκτές. Λόγω όμως του υψηλού ποσοστού των αφίξεων και την έλλειψη

ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, αναφέρουν ότι η συμφωνία αυτή
θα αποτρέψει μία ανθρωπιστική κρίση, η οποία ήταν προ των πυλών στην Ελλάδα,
ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί «ως αντίδραση στην αυξανόμενη δημοτικότητα των
δεξιών πολιτικών αποκλεισμού και των φωνών για εγκατάλειψη της ζώνης του
Σένγκεν (Haferlash & Kurban,2015,σελ.85)»

Πρακτικά, για την Ελλάδα, η παραπάνω συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε
στη μετατροπή των hotspot σε προαναχωρησιακά κέντρα για όσους υπηκόους τρίτων
χωρών εισήλθαν στην Ελλάδα μετά τη Συμφωνία (Sakellis & Spyropoulou &
Ziomas,2016).

Επιπροσθέτως, πρέπει να κατανοήσουμε ότι η παραπάνω οδηγία

εκτός από το αποτέλεσμα της μείωσης των νεοεισερχόμενων υπηκόων τρίτων χωρών
στην Ελλάδα, δημιουργεί προβληματισμό ως προς τον τρόπο που οι Σύριοι μπορούν
να ζητήσουν και να επωφεληθούν προστασίας στην Τουρκία μιας και δεν μπορούν να
λάβουν ούτε το καθεστώς του πρόσφυγα στην παραπάνω χώρα (UNHCR,2017).
Πέραν από τους Σύριους υπηκόους, εγείρονται προβληματισμοί περί ορθότητας της
οδηγίας, ενώ αρκετοί κάνουν λόγο για μία ανήθικη και παράνομη οδηγία απέναντι
στο προσφυγικό πληθυσμό μιας και οι πολιτικές αναταραχές στην Τουρκία
(αποτυχημένο πραξικόπημα 15ης Ιουλίου 2016, εγκληματικές πράξεις ενάντια στους
Κούρδους) εμμένουν (Haferlash & Kurban,2015).

1.2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Όταν οι υπήκοοι τρίτων χωρών εισέρχονται σε ελληνικό έδαφος (χώρα πρώτης
υποδοχής) δεν έχουν νόμιμα έγγραφα παραμονής στην χώρα και τις περισσότερες
φορές στερούνται διαβατηρίων, δεδομένο που καθιστά αδύνατο να πιστοποιήσουν
αρμόδιων υπηρεσιών και κατάλληλου εκπαιδευμένου προσωπικού υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν εξετάζονται
ολόπλευρα τα αιτήματα ασύλου και να εντοπίζεται η ευάλωτη θέση των ατόμων αυτών.

την χώρα καταγωγής τους. Αναφερόμαστε σε μικτές μεταναστευτικές ροές, όρος που
χρησιμοποιείται σε επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι σε
προσφυγικές ροές καθότι δεν εισέρχονται σε ευρωπαικό έδαφος μόνο άτομα που
προέρχονται από χώρες που βρίσκονται σε πολεμική σύρραξη (και άρα πιθανά
εμπίπτουν στον ορισμό του πρόσφυγα), αλλά και άτομα που έφυγαν από την πατρίδα
τους για λόγους που δεν εμπίπτουν στον ορισμό του πρόσφυγα. Όπως έχει αναλυθεί
και παραπάνω, η εννοιολογική διασαφήνιση περί προσφύγων ή μη, είναι πολύπλοκη,
καθώς αφενός εμπεριέχει και άλλους όρους (δικαιούχος επικουρικής προστασίας),
αφετέρου, αρμόδια για την χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα είναι η Υπηρεσία
Ασύλου και όχι ο οποιοσδήποτε πολίτης. Αυτά τα άτομα εισερχόμενοι στην Ελλάδα
αποκαλούνται άτομα που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα παραμονής στην χώρα και
εντάσσονται υπό το πρίσμα του όρου «άτομα που πιθανώς χρήζουν διεθνούς
προστασίας» καθώς προέρχονται από τρίτες χώρες και πιθανώς εμπίπτουν στον
ορισμό του πρόσφυγα.

Easo,2016

Η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 θέτει τον ορισμό της έννοιας του πρόσφυγα ως
εξής: «Παντός

προσώπου όπερ συνεπεία γεγονότων επελθόντων πρό της 1ης

Ιανουαρίου 1951 και δεδικαιολογημένου φόνου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας,
εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της
χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου,
δεν επιθυμεί να απολαύη της προστασίας της χώρας ταύτης, ή εάν μη έχον
υπηκοότητα τινά και ευρισκόμενον συνέπεια τοιούτων γεγονότων εκτός της χώρας
της προηγούμενης συνήθους αυτού διαμονής, δεν δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου,
δεν επιθυμεί να επιστρέψει εις ταύτην. Εν ή περιπτώσει πρόσωπόν τούτο είναι
υπήκοος. Δεν θεωρείται στερούμενον της υπό της χώρας ής έχει την υπηκοότητα
παρεχομένης

προστασίας,

πρόσωπον

όπερ

άνευ

αιτίας

βασιζομένης

επί

δεδικαιολογημένου φόβου δεν έκαμε χρήσιν της υφ΄ ετέρας των χωρών ών κέκτηται
την υπηκοότητα παρεχόμενης προστασίας17».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρόσφυγας είναι εκείνο το άτομο ο οποίος λόγω των
πολιτικών ή θρησκευτικών του πεποιθήσεων,

της φυλής που ανήκει ή της

συμμετοχής του σε συγκεκριμένη πολιτική ομάδα διώκεται από την χώρα του και δεν
απολαμβάνει την ασφάλεια που αυτή οφείλει να του παρέχει.

Προκειμένου να οριστούν από το ελληνικό κράτος ως πρόσφυγες, τα άτομα που
πιθανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας υποβάλουν αίτηση για άσυλο. Όταν ένας
υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτημα για άσυλο, στην αρμόδια πλέον Υπηρεσία

17

Σύμφωνα με το άρθρο 1§2 της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, όπως κυρώθηκε με το
ν.δ. 3989 της 19 Σεπτεμβρίου 1959: περί κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως περί της Νομικής Καταστάσεως
των Προσφύγων (ΦΕΚ Α΄201).

Ασύλου18, το ελληνικό κράτος του παρέχει το δελτίο αιτούντος άσυλο αλλοδαπού.
Αυτά τα άτομα ορίζονται ως αιτούντες άσυλο. Αιτών άσυλο είναι «ο υπήκοος τρίτης
χώρας ή ο ανιθαγενής ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση ασύλου στην χώρα μας επί της
οποίας δεν έχει ληφθεί ακόμη τελεσίδικη απόφαση, είτε θετική είτε απορριπτική επί
του αιτήματος ασύλου (Γιατροί του Κόσμου,2010,σελ.5)».

Οι αιτούντες άσυλο, έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μέχρι να ολοκληρωθεί η
διαδικασία προσδιορισμού τους ως πρόσφυγες, ή μη, το δελτίο αιτούντος άσυλο
αλλοδαπού αποτελεί νομιμοποιητικό έγγραφο παραμονής στη χώρα. Δεν αποτελεί
διαβατήριο και δεν μπορούν με νόμιμο τρόπο να φύγουν από την Ελλάδα 19. Έχουν
ωστόσο ελεύθερη πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μπορούν να εγγραφούν σε
δομές εκπαίδευσης, να εργαστούν και να συνάψουν γάμο. Ωστόσο, εγείρονται
υποχρεώσεις αντίστοιχες με τους γηγενείς.

Η ιδιότητα του αιτούντα άσυλο αλλοδαπού, ή του πρόσφυγα δίδεται σε υπηκόους
τρίτων χωρών που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της Σύμβασης της Γενεύης.
Σύμφωνα και με το άρθρο 1β. του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή, και κοινωνική
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ως υπήκοος τρίτης χώρας
18

Όπως θεσμοθετήθηκε στο Ν.3907/2011. Πριν την λειτουργία του Γραφείου Ασύλου, ο υπήκοος τρίτης χώρας
που επιθυμούσε να αιτηθεί άσυλο έπρεπε να λάβει σχετικό ραντεβού στο Γραφείο Αλλοδαπών της Αστυνομικής
Διεύθυνσης στην οποία άνηκε. Σε περίπτωση που το άτομο που πιθανώς έχρηζε διεθνούς προστασίας δεν είχε
αιτηθεί άσυλο και συλλαμβανόταν για την μη κατοχή νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής στη χώρα, οι
αστυνομικές αρχές του έπαιρναν τα δακτυλικά του αποτυπώματα και του δινόταν υπηρεσιακό σημείωμα συνήθως
30 (τριάντα) ημερών προκειμένου να εγκαταλείψει τη χώρα. Το γραφείο Αλλοδαπών εμπλεκόταν στην
διαδικασία του ασύλου έως και το Μάιο του 2013. Από τον Ιούνιο του έτους 2013, τα αιτήματα για άσυλο
παραλαμβάνονται μόνο από την Υπηρεσία Ασύλου. Το Περιφερειακό Γραφείο Αθηνών της Υπηρεσίας Ασύλου
ήταν έως και τέλη του 2014 το μοναδικό γραφείο που λάμβανε τα αιτήματα για άσυλο. Γίνεται κατανοητό ότι από
οικονομικής και γεωγραφικής πλευράς πολλά από τα άτομα που ήθελαν να υποβάλουν αίτημα για άσυλο
αποθαρρύνονταν από το να το πράξουν.
19
Άτομα τα οποία είχαν διαφύγει από την Ελλάδα και συλλαμβάνονταν σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, επέστρεφαν
αναγκαστικά στην Ελλάδα καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙ, καθιερώθηκε το Eurodac, μίας
βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων γεγονός που νομιμοποιεί μία χώρα (την πρώτη χώρα εισόδου των
υπηκόων τρίτων χωρών), ως εκείνη που θα εξετάσει το αίτημα για άσυλο. «Τα κράτη μέλη εξετάζουν κάθε αίτηση
ασύλου που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε από αυτά, είτε στα σύνορα είτε εντός του
εδάφους του. Η αίτηση εξετάζεται από ένα μόνο κράτος μέλος, το οποίο είναι το οριζόμενο ως υπεύθυνο σύμφωνα
με τα κριτήρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ (άρθρο 3, Ε.Κ. αριθ.343/2003)». Ανάκτηση από
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2014/06/dublin-II_el.pdf

ορίζεται «το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια
άλλου κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17§1
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας».

Πέραν από το προσφυγικό καθεστώς, αλλοδαπός στου οποίου το πρόσωπο δεν
συντρέχουν λόγοι αναγνώρισης ως πρόσφυγα αλλά δεν δύναται να επιστραφεί στη
χώρα του καθώς κινδυνεύει η σωματική του ακεραιότητα ορίζεται ως Δικαιούχος
Επικουρικής Προστασίας20. Ο Δικαιούχος επικουρικής προστασίας απολαμβάνει τα
ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους αιτούντες άσυλο.

Υπήκοοι τρίτων χωρών

που εγκαταλείπουν την χώρα τους, είναι

ηλικίας έως

δεκαοχτώ ετών και πιθανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας ορίζονται ως ασυνόδευτοι
ανήλικοι. Πρώτη φορά ορίζεται ο ασυνόδευτος ανήλικος σε ελληνικό Νόμο το 2005
στον Ν. 3386. Στο άρθρο 1θ. «Ασυνόδευτος ανήλικος, είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας
ή ο ανιθαγενής που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ο οποίος
είτε εισέρχεται στην Ελληνική Επικράτεια χωρίς να συνοδεύεται από τον κατά νόμο ή
το έθιμο υπεύθυνο για την επιμέλεια του ενήλικο και για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί η ανωτέρω κατάσταση είτε βρέθηκε χωρίς συνοδεία μετά την είσοδο του στη
Χώρα»

1.3 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΩΣ ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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Σύμφωνα με το άρθρο 1§ 1 «Δικαιούχος επικουρικής προστασίας: Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του
π.δ.141/2013, ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις φια να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας,
αλλά στο πρόσωπο του συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα
καταγωγής του ή στην περίπτωση ανιθαγενούς στη χώρα προηγούμενης διαμονής του, κινδυνεύει να υποστεί
σοβαρή βλάβη, κατά την έννοια του άρθρου 15 του Π.Δ. 141/2013 και που δεν μπορεί, ή λόγω του κινδύνου
αυτού δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας».

Έχοντας αρχικά αποσαφηνίσει σημαντικούς όρους που διέπουν την παρούσα εργασία
και δίνοντας έμφαση σε όσους πιθανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας, είτε αυτοί
είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, είτε αιτούντες άσυλο αλλοδαπού πρέπει να γίνει
εξίσου κατανοητό το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στο προσφυγικό ζήτημα.
Απαραίτητη κρίνεται και η καταγραφή της νομοθετικής εξέλιξης πάνω στο
προσφυγικό ζήτημα, καθώς θα διαφανεί η διάθεση του νομοθέτη βάση των αναγκών
και των νέων δεδομένων της κάθε εποχής.

Το πρωτόλειο κείμενο που αναφέρεται στους πρόσφυγες είναι η Σύμβαση του 1951
για το Καθεστώς των Προσφύγων21. Πέραν του καθορισμού του όρου, όπως έχει
καταγραφεί και παραπάνω, δίνεται έμφαση στις υποχρεώσεις από πλευράς χώρας
διαμονής αλλά και του ατόμου που είναι πρόσφυγας.

N. 1975/1991
Στον Ν. 1975/1991 “Είσοδος- έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών.
Διαδικασία

αναγνώρισης

αλλοδαπών

προσφύγων

και

άλλες

διατάξεις”,

αναγνωρίζονται οι πρόσφυγες, όπως αυτοί ορίζονται από τη Σύμβαση της Γενεύης
και στο Πρωτόκολλο της Ν. Υόρκης ενώ ορίζεται και η δωρεάν

παροχή

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε πρόσφυγες22. Ως νόμος ήταν πιο αυστηρός από
τους μετέπειτα

νόμους καθώς σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης δεν θα

μπορούσε ο αλλοδαπός να υποβάλει προσφυγή. Επιπλέον, δημιουργούσε κενά στην
εφαρμογή του. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι ενώ στο άρθρο 32§2 γίνεται λόγος

21

Ολόκληρη
η
Σύμβαση
του
1951
για
το
Καθεστώς
των
Προσφύγων
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4ba8779b2
22Άρθρο 24§ 1α και 2β του 1975/1991.

για τους ανήλικους πρόσφυγες, ο ίδιος ο Νόμος δεν προστατεύει τους Ασυνόδευτους
Ανήλικους23.

N.2452/1996
Ακόμη και ο αναθεωρητικός νόμος του Ν.2452/1996 για τη «Ρύθμιση θεμάτων των
προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις»
δεν άλλαξε το κενό που είχε δημιουργήσει ο προηγούμενος νόμος. Αναφερόταν
κυρίως σε τεχνικά ζητήματα περί της αναγνώρισης των προσφύγων, της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της άδειας εργασίας24.

N. 3386/2005
Το 2005 θεσπίσθηκε ο Νόμος 3386/2005 “Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια”. Ο λόγος για τον οποίο υπήρξε η
κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου και τελικώς η ψήφιση του είναι διότι το
προσφυγικό ζήτημα, είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις στην Ελληνική κοινωνία. Στην
αιτιολογική έκθεση25 καταδεικνύεται η ανάγκη για την αντιμετώπιση της διόγκωσης
γραφειοκρατικών κωλυμάτων αναφορικά με τις συνθήκες πρόσβασης στο άσυλο,
αλλά και των εμποδίων στην αγορά εργασίας και των όρων διαμονής που
προκαλούνταν από την κατοχή του δελτίου αυτού.

Τόσο στις πύλες εισόδου, όσο και στις πύλες εξόδου από τη χώρα, υπήρχαν
πληθυσμοί από τρίτες χώρες, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης προκαλούσαν προβλήματα
δημόσιας υγιεινής στην ελληνική κοινωνία. Ο νόμος πέραν από τον ορισμό του
23 Σύμφωνα με το άρθρο 32 § 2 του Ν. 1975/1991 «Αλλοδαποί, κάτω του 18ου έτους της ηλικίας τους,
δηλώνονται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές καταγραφής αλλοδαπών από αυτόν που ασκεί τη γονική μέριμνα ή
τον κηδεμόνα τους και σε περίπτωση έλλειψης αυτών από εκείνος που τους παρέχει διαμονή»
24 Βλέπε σχετικά Ν. 2452/1996 άρθρο 24 και 25
25Βλέπε
σχετικά
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/EMETAN-EIS.pdf

πρόσφυγα, αναγνωρίζει τους υπηκόους τρίτων χωρών, τους ανιθαγενείς, την
οικογενειακή επανένωση, τους ασυνόδευτους ανήλικους και τα θύματα εμπορίας
ανθρώπων. Δίνονται οι διαστάσεις των όρων άδεια διαμονής και άδεια εργασίας,
όπως επίσης και τις γενικές προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων
χωρών. Ο Νόμος δε, πέραν από τις υποχρεώσεις των υπηκόων τρίτων χωρών ,
αναφέρεται και στα δικαιώματα που έχουν οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες
στους τομείς εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.

1.3.1.ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ν. 3386/2005, είναι ο πρώτος νόμος όπου στο άρθρο 47§2 δίνεται ξεκάθαρη
οδηγία στους δημόσιους λειτουργούς για τον τρόπο δράσης τους σε περίπτωση που
εντοπίσουν ασυνόδευτο ανήλικο. Συγκεκριμένα ο νόμος ορίζει: «Στην περίπτωση
υπηκόων τρίτων χωρών που είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι αρμόδιες εισαγγελικές ή
αστυνομικές αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να προσδιορίσουν την
ταυτότητα και ιθαγένεια τους και να θεμελιώσουν το γεγονός ότι δεν συνοδεύονται.
Επίσης, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό
της οικογένειας τους και λαμβάνουν αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για να
εξασφαλίσουν τη νομική τους εκπροσώπηση και, εφόσον χρειάζεται, την
εκπροσώπηση τους στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας». Επιπλέον, στον ίδιο
Νόμο αναφέρεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών
στις δομές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης26.
26

Άρθρο 72§1 «Ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια, υπάγονται στην
υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί».

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα ημεδαπά ανήλικα παιδιά.
Το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών προασπίζεται τόσο από το άρθρο 21§1 του
Συντάγματος όπου ορίζει ότι

«Η Οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και

προαγωγής του Έθνους, καθώς ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν
υπό την προστασία του Κράτους», αλλά κυρίως από την Διεθνή Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού (1989) και την κύρωση της υπό τον Ν.2101/1992, όπου
αναγνωρίζονται χωρίς διακρίσεις ως προς την χώρα καταγωγής τα δικαιώματα στην
υγεία, εκπαίδευση, πρόνοια όλων των παιδιών.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 22§ 1 της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του
Παιδιού «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου ένα
παιδί, το οποίο επιζητεί να αποκτήσει το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα ή που
θεωρείται πρόσφυγας δυνάμει των κανόνων και των διαδικασιών του ισχύοντος
διεθνούς ή εθνικού δικαίου, είτε αυτό είναι μόνο είτε συνοδεύεται από τους γονείς
του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να χαίρει της κατάλληλης προστασίας και
ανθρωπιστικής βοηθείας, που θα του επιτρέψουν να απολαμβάνει τα δικαιώματα που
του αναγνωρίζουν η παρούσα Σύμβαση και τα άλλα διεθνή όργανα τα σχετικά με τα
δικαιώματα του ανθρώπου ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, στα οποία μετέχουν τα εν
λόγω Κράτη».

Ωστόσο, η μελέτη της Ύπατης Αρμοστείας (2008), δείχνει ότι ένας μικρός αριθμός
ασυνόδευτων ανήλικων υποβάλει αίτημα για άσυλο, ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν

κατάλληλοι χώροι υποδοχής, στέγασης των ανήλικων27 αλλά και διασφάλισης των
δικαιωμάτων των παιδιών.

Από το 2013 έως και τον Απρίλιο του 2019 συνολικά 8.782 ασυνόδευτοι ανήλικοι
έχουν υποβάλει αίτημα για άσυλο αλλοδαπού στην Ελλάδα, εκ των οποίων οι 7.978
είναι άρρενες και μόλις οι 804 είναι θήλυ. Από αυτόν τον αριθμό, οι 5.946 αιτήσεις
έχουν ολοκληρωθεί σε πρώτο βαθμό, ενώ μόλις 796 ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν
λάβει το καθεστώς του πρόσφυγα.28 Σταδιακά από το 2014 βλέπουμε μία αύξηση του
αριθμού των αιτήσεων των ασυνόδευτων ανήλικων. Από τις 189 αιτήσεις που
υπεβλήθησαν το 2013, το 2017 βλέπουμε μία ραγδαία αύξηση αιτήσεων ασύλου που
άγγιξε τις 2.460. Τέλος, τον Απρίλιο του 2019, συνολικά 157 αιτήσεις ασύλου
υποβλήθηκαν από Ασυνόδευτους Ανήλικους29.

Ο εκτιμώμενος αριθμός των ασυνόδευτων ανήλικων που ζουν στην Ελλάδα σύμφωνα
με στατιστικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης έως και τις
15 Μαίου ανέρχεται στα 3.788 άτομα. Από αυτά τα άτομα, μόνο 1.921 άτομα ζουν
σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας ή σε καθεστώς προσωρινής φιλοξενίας. Οι
υπόλοιποι 1.035 ασυνόδευτοι ανήλικοι βρίσκονται σε άτυπες και επισφαλείς
συνθήκες στέγασης.

Τέλος, ο κύριος πληθυσμός των ασυνόδευτων ανηλίκων

προέρχεται από το Πακιστάν, τη Συρία και το Αφγανιστάν.

27 Μόνο οι αιτούντες άσυλο και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν στέγαση στους Ξενώνες
Φιλοξενίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Διαχείρισης
Αιτημάτων Στέγασης Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανήλικων. Οι διαθέσιμες κλίνες είναι αφενός λιγότερες
από τα αιτήματα προς φιλοξενία. Σύμφωνα με την έκθεση του κέντρου, τα αιτήματα προς φιλοξενία το 2013
έφτασαν τα 3.220, 956 περισσότερα από το 2012.
28
Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να προβληματιστούμε για το μικρό ποσοστό αναγνώρισης των ασυνόδευτων
ανήλικων. Σε σύνολο 5.946 καταληκτικών αποφάσεων, 796 ασυνόδευτοι ανήλικοι έλαβαν προσφυγικό καθεστώς
και 197 άτομα έλαβαν καθεστώς επικουρικής προστασίας, σε πρώτο βαθμό, ενώ 1852 αιτήσεις κρίθηκαν
απαράδεκτες, ενώ υπήρξαν κι 1333 διακοπές- παραιτήσεις.
29
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα από την Υπηρεσία Ασύλου. Σχετικός
σύνδεσμος: http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/05/Greek_Asylum_Stats_Apr2019_GR.pdf

N.3907/2011
Ο Ν.3907/2011 θεσμοθετήθηκε προκειμένου να καλύψει τα κενά σε νομικό επίπεδο
αλλά και για να μπορέσει το κράτος να αντιμετωπίσει τις προσφυγικές ροές. Το
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν βοηθούσε τους κρατικούς λειτουργούς ώστε να
μπορέσουν έγκυρα να ταυτοποιήσουν τα άτομα που δεν διέθεταν νόμιμα έγγραφα
παραμονής στη χώρα και εν γένει να εντοπίσουν τη σχετική τους ή μη ευαλωτότητα.
Αυτό οδηγούσε σε ένα φαύλο κύκλο, όπου οι μετανάστες άλλες φορές έπεφταν
θύματα διακινητών προκειμένου να ταυτοποιηθούν ή να περάσουν σε άλλη
ευρωπαϊκή χώρα, και άλλες φορές καταχρηστικά υπέβαλαν αιτήματα για άσυλο. Ένα
μεγάλο ποσοστό δε, ευάλωτο ως επί το πλείστον δεν είχε πρόσβαση σε υπηρεσίες
ασύλου ώστε να προστατευτεί λόγω της ευαλωτότητας από το ελληνικό κράτος30

1.3.2.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
Με το Ν. 3907/2011 “Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ
'σχετικά με του κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη- μέλη για την επιστροφή
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών' και λοιπές διατάξεις”, ιδρύεται
η Υπηρεσία Ασύλου η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Μεταναστευτικής
Πολιτικής και τον Ιούνιο του 2013, ξεκίνησε τη λειτουργία της. Περάσαμε δηλαδή
από την διαπίστωση της ευαλωτότητας και χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα από τα
κατά τόπους αρμόδια τμήματα των Αστυνομικών Διευθύνσεων, σε αυτοτελή
τμήματα.

30 Αναφορά στους ασυνόδευτους ανήλικους, σε γυναίκες, μονογονεικές οικογένειες, ΑμεΑ. Βλέπε σχετικά
αιτιολογική έκθεση: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/IYPASIL-EIS-SYNOLIKO.pdf

Στο άρθρο 1§2 του Ν.3907/2011 αναφέρονται οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας
Ασύλου οι οποίες αφορούν:

α. «την υποστήριξη του σχεδιασμού και της χάραξης τη πολιτική της χώρας όσον
αφορά στη χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, καθώς και τη
παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης αυτής,

β. την παραλαβή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας και την απόφανση επί
αυτών σε πρώτο βαθμό,

γ. την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία για τη διαδικασία εξέτασης των
αιτημάτων, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο
αυτής,

δ. τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την οικονομική,
κοινωνική και πολιτική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες προέλευσης των
αλλοδαπών και τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στις χώρες αυτές, σε
συνεργασία με αρμόδιες για το σκοπό αυτόν άλλες ελληνικές αρχές της αλλοδαπής,
ιδίως στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών,

ε. τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς και των
δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία
νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα,

στ. τη διεκπεραίωση των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης προσφύγων,

ζ. τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ότι αφορά στις υλικές συνθήκες υποδοχής σε
συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς,

η. την προετοιμασία νομοθετικών κειμένων και διοικητικών πράξεων σε θέματα
αρμοδιότητας της και

θ. τη συνεργασία με κρατικούς φορείς, ανεξάρτητες αρχές και μη κυβερνητικές
οργανώσεις, όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς
οργανισμούς για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της».

Όπως αναφέραμε και στην αρχή της παρούσας εργασίας, πριν την έναρξη λειτουργίας
της

Υπηρεσίας Ασύλου, αρμόδιες για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων

χορήγησης πολιτικού ασύλου ήταν οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αλλοδαπών της
Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα
από την Ελληνική Αστυνομία, κατά τα έτη 2005 έως και τον Ιούνιο του 2013 (έως 6
Ιουνίου 2013 πριν την επίσημη έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου),
συνολικά στις διευθύνσεις αλλοδαπών είχαν υποβληθεί 114.810 αιτήσεις χορήγησης
πολιτικού ασύλου εκ των οποίων οι 108.610 αιτήσεις απερρίφθησαν και μόλις 1755
άτομα έλαβαν άσυλο, 744 άτομα έλαβαν επικουρικό καθεστώς και 1277 άτομα
έλαβαν ανθρωπιστικό καθεστώς31.

Στην Ελλάδα από το 2013 έχουμε διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία από τη Νέα
Υπηρεσία Ασύλου αναφορικά με τα αιτήματα που υποβάλλονται από υπηκόους
31

Σχετικά
διαγράμματα:
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=12630&Itemid=73&lang=

τρίτων χωρών για το άσυλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2013, όπου μόνο το Γραφείο
Ασύλου στην Αθήνα δεχόταν αιτήσεις, συνολικά τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιοι
δεκατέσσερις αιτήθηκαν για άσυλο, ίδιος αριθμός με τις αιτήσεις που δέχτηκαν σε
ένα μήνα, τον Ιανουάριο του

2018, το Γραφείο Ασύλου στην Αθήνα και τα

Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στην Ελλάδα. Χρονικά βλέπουμε ότι αυξάνονται οι
αιτήσεις για άσυλο στην Ελλάδα και αυτό σχετίζεται τόσο με την ύπαρξη κλειστών
συνόρων από το Βορρά, όσο και με τις νέες διαδικασίες πρόσβασης στο άσυλο και
την αναγκαιότητα να έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, από το 2013 έως και τον Απρίλιο του 2019 συνολικά 212.062 αιτήσεις
χορήγησης ασύλου αλλοδαπού έχουν υποβληθεί στο Γραφείο Ασύλου και στα
αντίστοιχα περιφερειακά γραφεία ασύλου. Ως προς

χώρες προέλευσης των

αιτούντων άσυλο περισσότερα άτομα κατάγονται από τη Συρία, το Πακιστάν, το
Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Ως προς το φύλο, παρουσιάζεται μεγαλύτερος αριθμός ανδρών (153.155 αιτήσεις) σε
σχέση με τις γυναίκες (72.094 αιτήσεις) που υπέβαλαν αίτημα για άσυλο τα τελευταία
έξι έτη, ενώ ο υψηλότερος μέσος αναφορικά με την ηλικία των αιτούντων ανήκει
στην παραγωγική ηλικία των 18-34 ετών. Αναφορικά με τις διαδικασίες πρώτου
βαθμού, οφείλουμε να τονίσουμε ότι σταδιακά, αυξάνεται το ποσοστό αναγνώρισης
των προσφύγων32 αλλά και των απορριπτικών αποφάσεων που δίδονται33. Συνολικά
από τον Ιούνιο του 2013 έως και τον Απρίλιο του 2019
32

έχουν δοθεί 34.222

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα από την Υπηρεσία Ασύλου το 2013 μόλις το 15,5%
αναγνωριζόταν ως πρόσφυγας, δεδομένο το οποίο σταδιακά άλλαξε και λόγω της αύξησης των ροών από την
Συρία. Βλέπουμε ότι το 2014 μόλις το 28.7% είχε αναγνωριστεί, ενώ το 2015 το 47,4%, το 2016 το 29,1% και το
2017 το 46,0%. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι μέχρι τα τέλη Οκτώβρη 2018 το ποσοστό αναγνώρισης προσφύγων
άγγιξε
το
48,8%.
Σχετικά
στατιστικά
δεδομένα:
http://asylo.gov.gr/wpcontent/uploads/2018/11/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf και
33
Οι απορριπτικές αποφάσεις οφείλονται είτε λόγω αποδοχής από άλλη χώρα (Κανονισμός Δουβλίνου), λόγω
μετεγκατάστασης, μεταγενέστερης αίτησης ή λόγω της εφαρμογής της αρχής της ασφαλούς τρίτης χώρας.

αποδόσεις προσφυγικού καθεστώτος, 5.842 άτομα έχουν λάβει επικουρικό καθεστώς,
49.374 αιτήσεις έχουν απορριφθεί επί της ουσίας, 47.864 αποφάσεις έχουν λάβει το
χαρακτηρισμό του αιτήματος ως απαράδεκτου, ενώ 62.312 αιτήσεις είναι σε
εκκρεμότητα34.

Κλείνοντας το παρών υποκεφάλαιο, ως προς την υπηρεσία Ασύλου και τα αιτήματα
για άσυλο που έχουν υποβληθεί στην Ελλάδα από το 2005 έως και τον Οκτώβριο του
2018 πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πως από την στιγμή ίδρυσης της Υπηρεσίας Ασύλου
και μέσα σε διάστημα πέντε ετών τα αιτήματα αυτά, αλλά και οι αποδόσεις είτε
προσφυγικού και λοιπών καθεστώτων, είτε απορριπτικών αποφάσεων έχουν
ξεπεράσει σε αριθμό τις αντίστοιχες αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στα κατά τόπους
γραφεία Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας. Παρακάτω, παρουσιάζεται σχετικό
γράφημα35.
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Σχετικά
στατιστικά
στοιχεία:
http://asylo.gov.gr/wpcontent/uploads/2019/05/Greek_Asylum_Stats_Apr2019_GR.pdf
35
Το γράφημα είναι δημιουργία της συντάκτριας της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ενώ τα δεδομένα είναι
απόρροια των στατιστικών στοιχείων που είναι διαθέσιμα από την υπηρεσία ασύλου. Σχετικοί σύνδεσμοι:
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=12630&Itemid=73&lang=
&
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/05/Greek_Asylum_Stats_Apr2019_GR.pdf

Προσπαθώντας να αποδώσουμε τους πιθανούς λόγους ύπαρξης περισσότερων
αιτήσεων χορήγησης πολιτικού ασύλου αλλοδαπού στην νέα Υπηρεσία Ασύλου,
έναντι των εκάστοτε περιφερειακών γραφείων αλλοδαπού της Ελληνικής Αστυνομίας
θα πρέπει να διερευνήσουμε τις εξελίξεις σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο που
έλαβαν χώρα το δεδομένο χρονικό διάστημα.

Αρχικά μέσα από τη νομοθεσία και συγκεκριμένα στο άρθρο 84§1 36 και άρθρο 84§2
37

του

Ν.3386/2005 είναι ρητή η απαγόρευση που υφίστανται τα άτομα που δε

διέθεταν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην χώρα ως προς την είσοδο τους
στα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, και γενικότερα σε φορείς που ασχολούνται με
ζητήματα υγείας. Γίνεται κατανοητό ότι το ίδιο το κράτος αποκλείει σε ένα ζωτικής
σημασίας τομέα, αυτόν της υγείας, άτομα που πιθανά χρήζουν άμεσης
ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. Οι τελευταίοι δε, λόγω φόβου καταγγελίας ή
σύλληψης κατέφευγαν σε μη κρατικές δομές (όπου αυτές υπήρχαν) παροχής ιατρικής
φροντίδας.

Σε έρευνα των Ρετινιώτη & Μάντζιου (2010) στο σύνολο του δείγματος τους, το 50%
των μεταναστών χωρίς απαραίτητα έγγραφα αντιμετωπίζουν προβλήματα στην
πρόσβαση τους στα Δημόσια Νοσοκομεία, κάτι που σχετίζεται με τη γνώση που
έχουν λάβει σχετικά με το ότι δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας με εξαίρεση την περίπτωση του επείγοντος και μέχρι τη σταθεροποίηση της
36

«Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι
οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να μην
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό
έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά δεν
αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται τα νοσοκομεία, θεραπευτήρια
και κλινικές όταν πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία και για ανήλικα
παιδιά».
37
«Οι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών και φορέων που παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου αυτού διώκονται πειθαρχικά και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, για
παράβαση καθήκοντος».

κατάστασης της υγείας τους. Επιπλέον, το 79,59% του δείγματος των ατόμων με
δίχως νόμιμα έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα απάντησαν ότι δεν προσπάθησαν να
πάνε σε κρατικό νοσοκομείο πιθανά να σχετίζεται με τη γνώση που έχουν λάβει
σχετικά με το ότι δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη αλλά και με άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν(αδυναμία συνεννόησης
λόγω γλώσσας, πολιτισμικού μορφώματος) ή φόβου σύλληψης ή καταγγελίας.

Έπειτα στα

μέσα του 2012 ξεκίνησε ο «Ξένιος Ζεύς», οι επονομαζόμενες

«επιχειρήσεις σκούπας» κατά τη διάρκεια των οποίων άτομα που δε διέθεταν νόμιμα
έγγραφα παραμονής στην

χώρα, κρατούνταν διοικητικά, σε κλειστά κέντρα

κράτησης38, όχι διότι είχαν διαπράξει κάποιο ποινικό έγκλημα, αλλά διότι δεν είχαν
νομιμοποιητικά έγγραφα.

Οι μήνες φυλάκισης, σταδιακά με προεδρικά διατάγματα, άρχιζαν να αυξάνονται, με
τελικό το υπ'αριθ. Πρωτ. 4000/4/59γ/14.1.2014, όπου όσοι κρατούνταν

έμεναν

φυλακισμένοι για 18 μήνες και μετέπειτα εντάσσονταν σε προγράμματα εθελοντικού
επαναπατρισμού. Ακόμα και άσυλο να ζητούσαν εντός των Κέντρων Κράτησης
υπήρχε το δεδομένο της διοικητικής κράτησης τους για 15 μήνες όπως αυτό ορίζεται
και απο το Π.Δ. 114/10.

Κατά την σύλληψη των ατόμων δίχως νόμιμα έγγραφα δεν πραγματοποιούνταν
ιατρική εκτίμηση της κατάστασης του ατόμου, ενώ στα κέντρα κράτησης η παρουσία
ιατρών ήταν παροδική καθώς λειτουργούσαν υπό την χρηματοδότηση ευρωπαϊκών
38

Το πρώτο κέντρο κράτησης στην Ελλάδα δημιουργήθηκε στην Αμυγδαλέζα με δυνατότητα χωρητικότητας 2
χιλιάδων ατόμων, στην Κόρινθο με χωρητικότητα χιλίων ατόμων, στην Κομοτηνή με χωρητικότητα 540 ατόμων,
στην Ξάνθη με χωρητικότητα 480 ατόμων, στην Παρανέστι της Δράμας με χωρητικότητα 600 ατόμων, στη Σάμο
με χωρητικότητα 280 ατόμων, στη Λέσβο με χωρητικότητα 90 ατόμων, στην Χίο100 ατόμων, στην Πέτρου Ράλλη
350 ατόμων και στο Ελληνικό 120 ατόμων.

προγραμμάτων. Ακόμη και σύμβουλοι ψυχικής υγείας όπως ψυχολόγοι και
κοινωνικοί λειτουργοί εργάζονταν στα κέντρα κράτησης από έξι ή εννέα μήνες
ανάλογα με την χρηματοδότηση που υπήρχε. Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τους
διερμηνείς, η ανυπαρξία των οποίων καθιστούσε αδύναμους τους κρατούμενους να
γνωρίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να ζητήσουν άσυλο ή να
υποβάλουν κάποιο αίτημα.

Η κράτηση γινόταν χωρίς διακρίσεις, με κρατούμενους ανήλικους39 οι οποίοι δεν
έχουν αναγνωριστεί ως ασυνόδευτοι ανήλικοι, με στοιβαγμό ατόμων εντός των
κέντρων μιας και οι χώροι είναι μικρότερης χωρητικότητας από όσα άτομα τελικά
κρατάει.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο Νοσημάτων (ECDC) σε
επιτόπια αυτοψία που πραγματοποίησε στον Έβρο το 2011, ανέφερε: «Το κύριο
πρόβλημα είναι ο αυξημένος κίνδυνος για μεταδοτικές ασθένειες στα κέντρα
κράτησης. Αυτός συνδέεται κυρίως με το σοβαρό συνωστισμό, την έλλειψη υγιεινής,
την έλλειψη βασικών αγαθών (π.χ. κουβέρτες, παπούτσια, σαπούνι κτλ), την έλλειψη
δυνατότητας για υπαίθριες δραστηριότητες και τη μακρά διάρκεια της κράτησης. Οι
συνθήκες στα κέντρα υπολείπονται των ελαχίστων διεθνών προδιαγραφών σε όλα τα
κέντρα κράτησης που επισκεφθήκαμε. Είναι σαφώς τεκμηριωμένο ότι ο συνωστισμός
αυξάνει τον κίνδυνο για μεταδοτικές ασθένειες όπως η φυματίωση, η διάρροια, οι
λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού κλπ(Γιατροί χωρίς Σύνορα, 2014,σελ.9)».
Όπως γίνεται αντιληπτό, όσοι δεν είχαν νόμιμα έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα,
39

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι παρόλο που απαγορεύεται να κρατούνται διοικητικά σε κέντρα κράτησης, σε έρευνα
των Γιατρών χωρίς Σύνορα που διενεργήθηκε το 2013-2014 εντοπίστηκαν περισσότεροι από εκατό ανήλικοι, οι
οποίοι είχαν εσφαλμένα καταγραφεί ως ενήλικες. Γίνεται αντιληπτό ότι η λειτουργία των κέντρων κράτησης
πέραν των άσχημων συνθηκών διαβίωσης, δεν λειτουργούσαν με γνώμονα την τήρηση βασικών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

στην προσπάθεια τους να μην συλληφθούν και οδηγηθούν σε κάποιο κέντρο
κράτησης, υπέβαλαν αίτημα για άσυλο. Το 2013 με την έναρξη λειτουργίας της
Υπηρεσίας Ασύλου, επανδρώνεται τόσο η κεντρική υπηρεσία όσο και τα
περιφερειακά γραφεία με διερμηνείς αλλά και με περισσότερο προσωπικό, δεδομένο
που οδήγησε στην ταχύτερη εξέταση των αιτημάτων.

Πέραν τούτου, πρέπει να επισημανθεί ότι η αύξηση των προσφυγικών ροών, άρα και
αιτημάτων χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα σχετίζεται με τις πολεμικές συρράξεις
που ακόμα μαίνονται στην Συρία αλλά και με τη θεσμοθέτηση των Κέντρων
Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

1.3.3. ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Θεμελιώνεται για πρώτη φορά, ο ρόλος μίας Αυτοτελούς Υπηρεσίας για την
απόδοση ή μη του προσφυγικού καθεστώτος. Η Υπηρεσία Ασύλου, εκτός από την
Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα λειτουργεί πλέον Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου
και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου. Τα υπόλοιπα περιφερειακά Γραφείου Ασύλου στην
Ελλάδα βρίσκονται στη Λέσβο (έναρξη λειτουργίας Οκτώβριος 2013), στη Θράκη
(έναρξη λειτουργίας Ιούλιος 2013), στη Ρόδο (έναρξη λειτουργίας Ιανουάριος 2014),
στη Θεσσαλονίκη (Ιούλιος 2015), στη Σάμο (Ιανουάριος 2016), στην Πάτρα (Ιούνιος
2014), στη Λέρο (Μάρτιος 2016), στη Χίο (Φεβρουάριος 2016),

στη Κρήτη

(Δεκέμβριος 2016), στο Πειραιά (Αύγουστος 2016), ενώ παράλληλα λειτουργούν
Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου στον Άλιμο, στην Κω, στην Αμυγδαλέζα, στην Ξάνθη,
στο Φυλάκιο, στα Ιωάννινα και στην Κόρινθο.

Παράλληλα, στον ίδιο νόμο θεμελιώνεται η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και τα
Κέντρα Πρώτης Υποδοχής40, οι οποίες λειτουργούν στα σημεία εισόδου υπηκόων
τρίτων χωρών και ασχολούνται με την καταγραφή των υπηκόων τρίτων χωρών,
ασκούν

ιατρικό

έλεγχο,

ψυχοκοινωνική

υποστήριξη,

συμβουλευτική

ενώ

παραπέμπουν σε αρμόδιες υπηρεσίες όπου κρίνεται απαραίτητο.

N.4251/2014
Μετά από εννέα χρόνια από το τελευταίο νόμο περί μετανάστευσης, με την ύπαρξη
αρκετών προεδρικών διαταγμάτων ψηφίσθηκε ο Νόμος4251/2014 «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις». Είναι ουσιαστικά το
πρώτο ελληνικό κείμενο που κωδικοποιεί το μεταναστευτικό ζήτημα.
αναγκαιότητα υιοθέτησης του Κώδικα,

Η

στον οποίο υπάρχει μία διευρυμένη

ορολογία που αναφέρεται στους μετανάστες, όπως θύμα εμπορίας ανθρώπων και
δικαιούχος επικουρικής προστασίας, σχετίζεται με την αύξηση εισροής ατόμων που
έχρηζαν διεθνή προστασία, την ύπαρξη πολλαπλών προεδρικών διαταγμάτων και την
αναγκαιότητα λήψης μέτρων προκειμένου να εξαλειφθούν οι δυσλειτουργίες του
κρατικού μηχανισμού. Στον εν λόγω νόμο διακρίνονται τέσσερις άξονες. Αρχικά,
δίνουν κατευθύνσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης στο άσυλο.
Έπειτα δίνουν τους όρους άρσης του εργασιακού αποκλεισμού θέλοντας να
ενισχύσουν τις επενδύσεις, αναφέρονται στη διαδικασία απλοποίησης της
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Βλέπε σχετικά άρθρο 7§1 του Ν. 3907/2011 «Σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής υποβάλλονται όλοι οι υπήκοοι
τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη Χώρα. Οι διαδικασίες
πρώτης υποδοχής για τους υπηκόους τρίτων χωρών περιλαμβάνουν: α. την εξακρίβωση της ταυτότητας και της
ιθαγένειας τους, β. την καταγραφή τους, γ. τον ιατρικό τους έλεγχο και την παροχή της τυχόν αναγκαίας
περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δ. την ενημέρωση τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους, ιδίως δε γι τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και ε.
τη μέριμνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ώστε να υποβληθούν στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη
διαδικασία»

διαδικασίας για άδεια διαμονής και εν τέλει στην προστασία της δεύτερης γενιάς
μεταναστών41.

4375/2016
Τέλος, ο Ν.4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ‘σχετικά με τις
κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας (αναδιατύπωση)’ (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία των
δικαιούχων

διεθνούς

προστασίας

και

άλλες

διατάξεις»,

σκοπεύει

στην

αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών καταγραφής και
ταυτοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών. Γίνεται αναφορά στην υπηρεσία Ασύλου
και τις αρμοδιότητες που έχει, στην σύσταση Αυτοτελούς Αρχής Προσφυγών, στην
κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής όπως είχε ψηφισθεί στον Ν.3907/2011
και την ίδρυση αυτοτελούς υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης», η οποία έχει ως κύρια αποστολή, σύμφωνα με το άρθρο 8§2 του
παρόντος νόμου «την αποτελεσματική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής και
ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα
χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις».
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Βλέπε σχετικά αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης»,
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/k-koinent-eis.pdf

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο θεσμός των Ανεξάρτητων Αρχών42 πρωτοεμφανίστηκε στη Γαλλία το 1950, ενώ
στις Η.Π.Α. στα τέλη του 19ου αιώνα με την δημιουργία της «Διαπολιτειακής
Επιτροπής Εμπορίου», η οποία οργάνωνε το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής των
εμπορικών πράξεων και ανταλλαγών στη χώρα (Μακρυδημήτρης, 2010). Η εδραίωση
και η εξάπλωση των Ανεξάρτητων Αρχών συνδέεται με την διάσταση Κράτους και
πολιτών και στην παράλληλη κρίση των αντιπροσωπευτικών θεσμών.

Όπως τόνισε και ο Βενιζέλος (2002), «η δημιουργία των ανεξαρτήτων αρχών είναι
αποτέλεσμα αφενός μεν της ανάπτυξης του κράτους δικαίου, αφετέρου δε της κρίσης
του σύγχρονου δημοκρατικού κράτους. Οι ανεξάρτητες αρχές είναι συνεπώς μια
μορφή ενίσχυσης και θωράκισης του δικαιοκρατικού φαινομένου, αλλά είναι
ταυτόχρονα και εκδήλωση της βαθιάς κρίσης του δημοκρατικού φαινομένου. Γι’
αυτό οι ανεξάρτητες αρχές συνδέονται, αφενός μεν με την ανάπτυξη εκ νέου του
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Χρησιμοποιείται ο όρος «Ανεξάρτητες Αρχές», δίχως τον επιθετικό προσδιορισμό «Διοικητικές»
καθώς ο όρος έχει απαλειφθεί και νομικά. Βλέπε σχετικά: Κ. Χρυσόγονο, «Οι Ανεξάρτητες Αρχές στο Σχέδιο της
Επιτροπής
Αναθεώρησης
του
Συντάγματος»,
Το
Σ,
τεύχος
6/2000.
Ανάκτηση
http://metanastefsi.weebly.com/uploads/7/6/8/3/7683554/ada3.pdf

πολιτικού φιλελευθερισμού, αφετέρου δε με την κάμψη των δημοκρατικών
αντανακλαστικών, που αναζητούν υποκατάσταση ή βοήθεια σε θεσμούς όπως οι
ανεξάρτητες αρχές43».

Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, είναι μορφές διοικητικής ρύθμισης οι οποίες αν
και εμφανίστηκαν ως πεδίο συζήτησης στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του
1980, περίοδος όπου εγείρονται ζητήματα πολιτικής διαφάνειας, όπως ρουσφετολογία
και κομματικοποίηση στη δημόσια διοίκηση, εντούτοις, μόλις το 2001 με την
αναθεώρηση

του

Συντάγματος,

“συνταγματοποιήθηκαν”

(Μπέης,

2000

&

Μαυρομούστακου, 2004).

Παρόλο που όπως τονίσαμε παραπάνω το 2001 συνταγματοποιήθηκαν οι
Ανεξάρτητες Αρχές, η εμφάνιση τους έγινε το 1989 με την σύσταση του Εθνικού
Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 1866/198944
«Ιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως που λειτουργεί ανεξάρτητο όργανο
εξυπηρετούμενο από δική του γραμματεία και αυτοτελή προϋπολογισμό», ενώ στο
άρθρο 2 παρ.2 τονίζεται η ανεξαρτησία των μελών του και ο μη διοικητικός έλεγχος.
Εντούτοις, ο Τάχος (2000), οι απαρχές των Ανεξάρτητων Αρχών θα πρέπει να
αναζητηθούν στο Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Υπηρεσιών (1951), στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους (1961) και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1964) (Δελλής,
2003)

43

Βλέπε σχετικά: Ευ. Βενιζέλος, «Οι ανεξάρτητες αρχές μετά την αναθεώρηση του Ελληνικού
Συντάγματος του 1975/1986/2001», εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα που οργάνωσε το Κέντρο Διεθνούς και
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, με θέμα «Η ανεξαρτησία των ανεξάρτητων αρχών», Θεσσαλονίκη, 29-102002, Ανάκτηση http://www.evenizelos.gr/el/stateinstitutionsconstitution/transparency/1120--197519862001
44
Ν.1866/1989«Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και
λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών»

Σκοπός των Ανεξάρτητων Αρχών είναι η «ενίσχυση του ελέγχου της διοικητικής
δράσης από διοικητικά όργανα τα οποία λειτουργούν υπό συνθήκες ανεξαρτησίας,
πολιτικής ουδετερότητας αλλά και υψηλής επαγγελματικής και επιστημονικής
εξειδίκευσης (Ακριβοπούλου, Χ.Μ. Ανθόπουλος, Χ., 2015, σελ.97). Γίνεται
αντιληπτός ο ενισχυτικός- συμπληρωματικός ρόλος των Ανεξάρτητων Αρχών ως
προς την Δημόσια Διοίκηση προστατεύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματα
των πολιτών.

Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές είναι αναγκαίες, αμερόληπτες, διαφανείς,
αποτελεσματικές αρχές. Πρόκειται για «ανώτατα κρατικά όργανα, τοποθετημένα
στην κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας (Μαυρομούστακου,2004, σελ.45)», χωρίς
ωστόσο να τίθενται υπό τον ιεραρχικό έλεγχο ή την υπουργική εποπτεία.
Απολαμβάνουν δε, λειτουργική ανεξαρτησία και ασκούν έργο δικαιοδοτικό.
Υπάγονται ωστόσο σε μορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ρυθμίζουν και εξυπηρετούν
ανάγκες και σκοπούς που ανάγονται στον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό τομέα.
Έχουν δημοσιονομική και διοικητική αυτοτέλεια, αν και ανήκουν στο κράτος ως
νομικό πρόσωπο.

2.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Τα χαρακτηριστικά των Ανεξάρτητων Αρχών κωδικοποιήθηκαν στο συνταγματικό
κείμενο του 200145,46 όπου καθόριζαν τις πέντε αρχές, ήτοι, το Ανώτατο Συμβούλιο

45

H αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 διενεργήθηκε σε κλίμα συναίνεσης από όλα τα

κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ οι μεταβολές που επέφερε αφορούσαν τον εκσυγχρονισμό

Επιλογής Προσωπικού (άρθρο 103 §7) την Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (άρθρο 9Α), το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (άρθρο 15 §2), την
Αρχή Προστασίας του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών (άρθρο 19 §2) και ο
Συνήγορο του Πολίτη (άρθρο 103 §9).

Τα χαρακτηριστικά των Ανεξάρτητων Αρχών είναι τα εξής:
«Τα μέλη τους να διορίζονται με ορισμένη θητεία και να επιλέγονται με απόφαση
της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής ομόφωνα ή με την αυξημένη πλειοψηφία
των 4/5, Οι Αρχές να υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τα μέλη τους να
απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και να έχουν τα ανάλογα
προσόντα προς το αντικείμενο και την αρμοδιότητα της αρχής και Να προβλέπεται ο
τρόπος επιλογής και η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού κάθε αρχής, δηλαδή
της γραμματείας και των στελεχών της, καθώς και του επιστημονικού της
προσωπικού (Μαυρομούστακου, 2004, σελ.46)».

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά απορρέουν από την ανάγκη χειραφέτησης της
δημόσιας διοίκησης, αφενός τονίζεται η ανεξαρτησία τους από τη βούληση του

του Συντάγματος στο τομέα των δικαιωμάτων και την κατοχύρωση των Ανεξάρτητων Αρχών
(Ακριβοπούλου, Χ.Μ. Ανθόπουλος, Χ., 2015).
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Άρθρο 101α του Συντάγματος «Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συγκρότηση και η
λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα μέλη της διορίζονται με ορισμένη θητεία και διέπονται από
προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως ο νόμος ορίζει.
2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την επιλογή και την υπηρεσιακή κατάσταση του επιστημονικού
και λοιπό προσωπικού της υπηρεσίας που οργανώνεται για την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε
ανεξάρτητης αρχής.Τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να έχουν τα ανάλογα
προσόντα, όπως νόμος ορίζει. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της
Βουλής και με επιδίωξηομοφωνίας ή πάντως με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των
μελών της. Τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.
3. Με τον Κανονισμό της Βουλής ρυθμίζονται όσα αφορούν τη σχέση των ανεξάρτητων
αρχών με τη Βουλή και ο τρόπος άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου.»

εκάστοτε υπουργού ή οργάνου που τις διορίζει, αφετέρου τίθεται και ο έλεγχος της,
σε ενδεχόμενη έλλειψη νομιμότητας ορισμένης γνωμοδότησης της.

Πέραν από τις πέντε συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές, ένας μεγάλος
αριθμός Αρχών προβλέπεται νομοθετικά. Κάποιες από αυτές είναι η Επιτροπή
Ανταγωνισμού, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
ή Ταχυδρομείων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο Συνήγορος του Καταναλωτή
(Τζέμος, 2012& Ακριβοπούλου, Ανθόπουλος, 2015).

Σύμφωνα με τον Φραγκάκη (2007) οι αρχές ταξινομούνται αφενός στις Αρχές που
ασχολούνται με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία και στελέχωση της
διοίκησης, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των διοικουμένων. Αφετέρου δε, στις
Αρχές που σχετίζονται «κυρίως με τη λειτουργία της παγκοσμιοποιούμενης αγοράς
και με τις τεχνολογικές εξελίξεις, διασφαλίζοντας παραλλήλως τα ατομικά
δικαιώματα που συνιστούν, κατά περίπτωση, τον πυρήνα του αντικειμένου τους».

2.2 ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΑΡΧΩΝ

Οι λόγοι σύστασης των Ανεξάρτητων Αρχών ανάγονται αφενός στον εκσυγχρονισμό
«της δημόσιας διοίκησης για τις ανάγκες του σύγχρονου κράτους και η ανάκτηση της
εμπιστοσύνης των πολιτών, μέσω της διασφάλισης

ζωτικών δικαιωμάτων

(Μαυρομούστακου, 2004,σελ.47)». Ως νέο όργανο θεσμοθετήθηκαν προκειμένου «να
διασφαλίσουν την αμφισβητούμενη διαφάνεια και αμεροληψία» της Κρατικής
λειτουργίας (Μαυρομούστακου,2012,σελ.23).

Αναλυτικά βλέπουμε οι λόγοι σύστασης των ΑΔΑ αφορούν τόσο τη θεραπεία της
δυσλειτουργίας του πολιτικού συστήματος, δηλαδή τη σύνδεση των κομματικών
αρχών με τη κομματική δημοκρατία, όσο και την ανάληψη δράσεων από άτομα με
εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και την έμφαση στην αξιοπιστία του συστήματος.

Οι αρμοδιότητες των Ανεξάρτητων Αρχών «είναι ποικίλης φύσεως, όπως
γνωμοδοτικές, αποφασιστικές που εκδηλώνονται με την επιβολή προστίμων και
κυρώσεων, ελεγκτικές και σε πολλές περιπτώσεις κανονιστικές (Δετσαρίδης,
2009,σελ. 100-101)».

2.3. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
Οι Ανεξάρτητες Αρχές, κατά την ίδρυση τους και έως την συνταγματική τους
κατοχύρωση, προκάλεσαν συζήτηση στον πολιτικό κόσμο αναφορικά με τη φύση
τους, καθώς αντιμετωπίζονταν με καχυποψία από την νομολογία47.

Υπήρχαν δηλαδή εκείνοι που τόνιζαν ότι αποτελούν μια τέταρτη εξουσία,
εκκινούμενοι από το αναθεωρημένο Σύνταγμα, στο οποίο αναφέρονται οι
Ανεξάρτητες

Αρχές

δίχως

τον

(Μαυρομούστακου, 2004). Ωστόσο, η

επιθετικό

προσδιορισμό

–

Διοικητικές-

παράλειψη του νομοθέτη, ήταν τυχαία,

γεγονός που λήφθηκε υπόψη κατά την αναθεωρητική διαδικασία (Δετσαρίδης, 2009).

Επιπλέον, υπήρχε μία μερίδα νομικών που περιέγραφαν τις Ανεξάρτητες Αρχές ως
όργανα εκτελεστικής εξουσίας, έχοντας ωστόσο κάποιες ιδιομορφίες. Η νομική φύση

47 Βλέπε ενδεικτικά ΣτΕ 930/1990 Ολ.,Αρμ.1990,σελ.371 και ΣτΕ 944/1999, ΤοΣ 1999 σελ.614 0, σ. 371 επ

των αρχών και το καθεστώς των μελών τους «προσδιορίζονται κυρίως από την
αποστολή που τους αναθέτουν το Σύνταγμα και οι Νόμοι (Μαυρομούστακου,
2004,σελ.49).

Μια άλλη άποψη θέτει τις Ανεξάρτητες Αρχές, ως ρυθμιστική εξουσία η οποία ασκεί
νομοθετικές, εκτελεστικές, δικαστικές αρμοδιότητες ή ως μια υπερεθνικού επιπέδου
αρχή. Ωστόσο, γίνεται ρητή αναφορά στο Σύνταγμα ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές
«εξοπλίζονται με αυτοτελείς κανονιστικές αρμοδιότητες» και έτσι γίνεται φανερό ότι
«κατοχυρώνεται ευθέως ο χαρακτήρας των οργάνων αυτών ως αρχής και εμμέσως ως
Ανεξάρτητης Αρχής (Μαυρομούστακου, 2004,σελ,50).

2.4. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

«Οι Ανεξάρτητες Αρχές απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας
και δεν υπόκεινται σε εποπτεία και έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλες
διοικητικές αρχές, υπόκεινται όμως στον κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τον
Κανονισμό της Βουλής (Μαυρομούστακου,2004,σελ.56). Επιπλέον, ο ίδιος
επιθετικός προσδιορισμός «Ανεξάρτητες», υποδηλώνει τη φύση τους ως όργανο που
δεν υπόκειται σε έλεγχο(Μαυρομούστακου,2011).

Οι Ανεξάρτητες Αρχές θεσμοθετήθηκαν με σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύουν στον περιορισμό της κρατικής
παρέμβασης, αντιθέτως προστατεύουν τα ατομικά δικαιώματα και αντιμετωπίζουν
περιστατικά πολιτικής αδιαφάνειας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει

ο Παραράς

(2006) «το μοντέλο των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών αποτελεί ελπιδοφόρο

μήνυμα για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας διοίκησης, την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εύρυθμη λειτουργία της αφοράς. Πρόκειται για ένα
κίνημα περιορισμού αλλά και μεταμόρφωσης του Κράτους, στα πλαίσια της
προσπάθειας για μια ουσιαστική ανανέωση των παραδοσιακών δομών (Παραράς,
2006, σελ.132)».

2.5. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο Συνήγορος του Πολίτη, πρωτοεμφανίστηκε ως όρος στη Σουηδία το 1809 με την
Αρχή του Κοινοβουλευτικού Επιτρόπου (Ombudsman), ενώ μόλις το 1919 οι
Φιλανδοί σύστησαν τον εν λόγω θεσμό. Σκοπός του Civil Ombudsman, ήταν «η
ελευθερία υπό τη σκέπη του νόμου (Jagerskiold,1961, σελ.1078)». Μετά το Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε επιτακτική η ανάγκη προστασίας των κοινωνικών
δικαιωμάτων των πολιτών που πιθανά θίγονταν από τη σχέση του ιδιώτη με το
κράτος. Ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη, υιοθετήθηκε από την Δανία, το 1953,
λίγο αργότερα το 1962 από τη Νορβηγία, ενώ ο θεσμός του Στρατιωτικού Συνηγόρου
του Πολίτη (Jagerskiold,1961,σελ.1077) δημιουργήθηκε στη Γερμανία, τη Μεγάλη
Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Μπεσίλα-Μακρίδη,2000).

Η σημαντικότητα του θεσμού οδήγησε στην λειτουργία του στις περισσότερες
Ευρωπαϊκές χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την μορφή του Ευρωπαίου
Διαμεσολαβητή (Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος, 2015). Ο θεσμός του Ευρωπαίου
Διαμεσολαβητή (Ombudsman), θεσπίστηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992,

ενώ προβλέπεται στο άρθρο 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης48.

Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του παραπάνω άρθρου «Ευρωπαίος
διαμεσολαβητής, ο οποίος εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι αρμόδιος
να δέχεται τις καταγγελίες όλων των πολιτών της Ένωσης ή των φυσικών ή νομικών
προσώπων που κατοικούν ή έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος,
σχετικά με περιπτώσεις κακής διοίκησης στα πλαίσια της δράσης των θεσμικών ή
λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του καθηκόντων. Ερευνά
τις καταγγελίες αυτές και συντάσσει σχετικές εκθέσεις. Στα πλαίσια των καθηκόντων
του, ο διαμεσολαβητής διεξάγει τις έρευνες που κρίνει δικαιολογημένες είτε με δική
του πρωτοβουλία είτε βάσει των καταγγελιών που του έχουν υποβληθεί απευθείας ή
μέσω μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός εάν για τα καταγγελλόμενα
γεγονότα έχει ή είχε κινηθεί δικαστική διαδικασία. Εάν ο διαμεσολαβητής
διαπιστώσει περίπτωση κακής διοίκησης, υποβάλλει το θέμα στο οικείο θεσμικό ή
λοιπό όργανο ή οργανισμό που διαθέτει προθεσμία τριών μηνών για να εκθέσει τη
γνώμη του στο διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής διαβιβάζει εν συνεχεία έκθεση
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προς το οικείο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή
οργανισμό. Ο καταγγέλλων ενημερώνεται για το αποτέλεσμα των ερευνών αυτών. Ο
διαμεσολαβητής συντάσσει ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά
με τα αποτελέσματα των ερευνών του».
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Ολόκληρη η Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαικής ΄Ένωσης:
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL

http://eur-

«Ο διαμεσολαβητής εκλέγεται μετά από κάθε εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου. Η θητεία του δύναται να ανανεωθεί. Το
Δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει το διαμεσολαβητή από τα καθήκοντά του αιτήσει
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του ή εάν διαπράξει βαρύ
παράπτωμα49. Ο διαμεσολαβητής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, δεν ζητά ούτε δέχεται υποδείξεις από καμμία
κυβέρνηση, θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμό. Ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί,
κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του, να ασκεί καμία άλλη επαγγελματική
δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη50. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζοντας
μέσω κανονισμών με δική του πρωτοβουλία σύμφωνα με ειδική νομοθετική
διαδικασία, προσδιορίζει το καθεστώς και τους γενικούς όρους της άσκησης των
καθηκόντων του διαμεσολαβητή, μετά από γνώμη της Επιτροπής και με την έγκριση
του Συμβουλίου51»

2.6. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το πρωτόλειο ελληνικό κείμενο όπου γίνεται αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη
είναι

ο

ιδρυτικός

Νόμος

2477/1997

Α-59

«Συνήγορος

του

Πολίτη,

Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης» στο οποίο αναφέρεται στο
άρθρο 1 ότι έχει «ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των
δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
επιχειρήσεων κοινής ωφελείας». Η λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη ξεκίνησε
την 1η Οκτωβρίου 1998.
49

άρθρο 228§2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
άρθρο 228§3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
51
άρθρο 228§4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Εν τύποις κατοχυρώθηκε συνταγματικά ως Ανεξάρτητη Αρχή με την αναθεώρηση
του Συντάγματος του 2001 στα άρθρα 101Α52 και 103§953. Ωστόσο, στον ιδρυτικό
Ν.2477/1997 και συγκεκριμένα στο άρθρο 1§2 φανερώνεται η διάθεση του νομοθέτη
για ανεξαρτησία της Αρχής «Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν υπόκειται σε έλεγχο από
κυβερνητικό όργανο ή διοικητική αρχή». Δημοσιονομικά, θεωρείται ανεξάρτητος
καθώς σύμφωνα με το άρθρο 5§1 του παρόντος νόμου «Οι απαιτούμενες πιστώσεις
για τη λειτουργία της αρχής εγγράφονται σε ειδικό φορέα, που ενσωματώνονται στον
ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης. Διατάκτης της δαπάνης είναι ο Συνήγορος του Πολίτη ή ο
αναπληρωτής του».

Συνήγορος του Πολίτη τίθεται άτομο με αναγνωρισμένο κύρος και διαθέτει αποδοχή
με θητεία πέντε ετών μη ανανεώσιμη. Ένα ακόμη στοιχείο που διασφαλίζει την
ανεξαρτησία της Αρχής είναι ότι «Ο Συνήγορος του Πολίτη επιλέγεται από το
Υπουργικό Συμβούλιο μετά από προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και
Διαφάνειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και διορίζεται με
προεδρικό διάταγμα.

Οι Βοηθοί Συνήγοροι, μεταξύ των οποίων και ο αναπληρωτής του Συνηγόρου του
Πολίτη, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
52

Άρθρο 101Α 1. Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα
μέλη της διορίζονται με ορισμένη θητεία και διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόμος
ορίζει. 2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την επιλογή και την υπηρεσιακή κατάσταση του επιστημονικού και λοιπού
προσωπικού της υπηρεσίας που οργανώνεται για την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης αρχής. Τα
πρόσωπα που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσόντα, όπως νόμος ορίζει. Η
επιλογή τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και με επιδίωξη ομοφωνίας ή πάντως
με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής
ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής. 3. Με τον Κανονισμό της Βουλής ρυθμίζονται όσα αφορούν τη σχέση
των ανεξάρτητων αρχών με τη Βουλή και ο τρόπος άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
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9. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες του «Συνηγόρου του Πολίτη» που λειτουργεί
ως ανεξάρτητη αρχή.

και

Αποκέντρωσης,

μετά

από

πρόταση

του

Συνηγόρου

του

Πολίτη.

Αναπλήρωση του Συνηγόρου του Πολίτη χωρεί εφόσον αδυνατεί να ασκήσει τα
καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο (Άρθρο 2§2, Ν.2497/1997)».

Ο λόγος ανάπτυξης του εν λόγω θεσμού έγκειται στην ανυπαρξία της κοινωνίας των
πολιτών και στην ανάγκη προστασίας των τελευταίων από την κακοδιοίκηση και τη
γραφειοκρατία (Μπεσίλα-Μακρίδη, 2000).Τίθεται σε αυτό το σημείο το ερώτημα αν,
πέραν από την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, η Δικαστική Αρχή της
χώρας θα μπορούσε να προστατεύσει τους πολίτες από την κρατική κακοδιοίκηση. Η
απάντηση δεν είναι καταφατική, γνωρίζοντας εξαρχής ότι πρόκειται για μία
χρονοβόρα και αρκετά επιζήμια διαδικασία. Τέλος, η αναγκαιότητα κατοχύρωσης
του θεσμού, σχετίζεται άμεσα με την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ο
οποίος έρχεται σε επαφή με τους αντίστοιχους εθνικούς διαμεσολαβητές, στην εν
λόγω περίπτωση, με τον Συνήγορο του Πολίτη.

2.6.1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Στις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής συγκαταλέγεται η διερεύνηση ατομικών
διοικητικών πράξεων «των δημοσίων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή
προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Ιδίως ερευνά τις
περιπτώσεις κατά τις οποίες όργανο δημόσιας υπηρεσίας, ατομικό ή συλλογικό:


Προβάλει, με πράξη ή παράλειψη, δικαίωμα ή συμφέρον προστατευόμενο από
το Σύνταγμα και το νόμο,



Αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από
τελεσίδικη δικαστική απόφαση,



Αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από
διάταξη νόμου ή από ατομική διοικητική πράξη, ενεργεί ή παραλείπει νόμιμη
οφειλόμενη ενέργεια, κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και
της διαφάνειας ή κατάχρηση εξουσίας (Ν.2477/1997, άρθρο 3§2).

Στις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη «δεν υπάγονται οι υπουργοί και
υφυπουργοί ως προς τις πράξεις που ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής
λειτουργίας, τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δικαστικές αρχές,
οι στρατιωτικές υπηρεσίες ως προς τα θέματα που αφορούν την εθνική άμυνα και
ασφάλεια, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, οι υπηρεσίες του Υπουργείου
Εξωτερικών για δραστηριότητες που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή στις
διεθνείς σχέσεις της χώρας, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι ανεξάρτητες
διοικητικές αρχές ως προς την κύρια λειτουργία τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν
επιλαμβάνεται υποθέσεων που αφορούν την κρατική ασφάλεια. Δεν υπάγονται επίσης
στην αρμοδιότητά του θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του
προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών (Άρθρο 3§1 Ν.2477/1997)».

Γίνεται αντιληπτό, ότι ο Συνήγορος του Πολίτη παρεμβαίνει και διερευνά υποθέσεις
πολιτών όταν έχει γίνει καταγγελία ότι θίγονται ή παραβιάζονται τα δικαιώματα των
τελευταίων

«από

ατομικές

διοικητικές

πράξεις

ή

παραλείψεις

δημοσίων

υπηρεσιών(Πρεβεζάνου,2000,σελ.34)». Στο άρθρο 4§3, ενημερωνόμαστε ότι
προκειμένου να υπάρξει έρευνα, θα πρέπει να υποβληθεί αναφορά σε χρονικό
διάστημα έως έξι μηνών, αρχής οριζόμενης από την στιγμή που «ο ενδιαφερόμενος
έλαβε γνώση ων ενεργειών ή παραλείψεων για τις οποίες προσφεύγει στο Συνήγορο
του Πολίτη, καταχωρείτε δε (ενν. η αναφορά) σε ειδικό μητρώο».

2.6.2. ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Στον κανονισμό λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος ορίστηκε βάσει του
Π.Δ. 273/1999, καταρτίζονται οι τέσσερις κύκλοι δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τομείς
στην ουσία που η Ανεξάρτητη Αρχή δραστηριοποιείται. Συγκεκριμένα, στο άρθρο
2§1 αναφέρονται οι κύκλοι :


«Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,



Κοινωνικής Προστασίας (κοινωνική πολιτική, υγεία, ασφάλιση, πρόνοια,
προστασία του παιδιού, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες),



Ποιότητα ζωής (περιβάλλον, πολεοδομία, χωροταξία, δημόσια έργα,
πολιτισμός)



Σχέσεων Κράτους- Πολίτη (πληροφόρηση και επικοινωνία, ποιότητα
παρεχόμενων υπηρεσιών, κακοδιοίκηση σε ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, μεταφορές,
επικοινωνίες,

εργασία,

βιομηχανία,

ενέργεια,

φορολογία,

τελωνεία,

δημοσιονομικά θέματα, εμπόριο και κρατικές προμήθειες, γεωργία και
αγροτική πολιτική, παιδεία)»

Στον Κύκλο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, συγκαταλέγονται θέματα προστασίας
ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, συνταγματικά κατοχυρωμένων. Σε αυτά
συγκαταλέγονται η εκπαίδευση, η θρησκευτική ελευθερία, το πολιτικό άσυλο54. Στον
κύκλο της κοινωνικής προστασίας, συγκαταλέγονται τα ζητήματα προστασίας των
κοινωνικών δικαιωμάτων όπως αναφέρονται και στον νόμο, ήτοι ζητήματα Υγείας
και Πρόνοιας και προστασίας των ευπαθών ομάδων55. Στον κύκλο της Ποιότητας
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικός σύνδεσμος https://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικός σύνδεσμος: https://www.synigoros.gr/?i=health-and-social-welfare.el

ζωής, εμπίπτουν ζητήματα περιβαλλοντικής αυθαιρεσίας56, ενώ στον κύκλο των
σχέσεων Κράτους –Πολίτη, καλύπτεται μία ευρεία γκάμα υποθέσεων τοπικής
αυτοδιοίκησης, ΔΕΚΟ και ούτω καθεξής.

Επιπροσθέτως, πρέπει να αναφερθούν και άλλους δύο κύκλους -τομείς παρέμβασης
του Συνηγόρου του Πολίτη, οι οποίο δεν είχαν θεσμοθετηθεί με τον ιδρυτικό νόμο, οι
οποίοι είναι τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Ίση μεταχείριση.

Στο Ν.3094/2003 (ΦΕΚ Α΄ 10/22.01.2003) «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες
διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 1§1 του παρόντος νόμου ορίζονται ως
βασικές αρμοδιότητες η διαμεσολάβηση «μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων
υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π..Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ.».

Σύμφωνα με τον Ν.3094/2003, άρθρο 3 παρ. 1

στην αρμοδιότητα του Συνηγόρου

του Πολίτη υπόκεινται θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες «α) του Δημοσίου, β) των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθμού, γ) των λοιπών νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, δ) των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα
το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Εξαιρούνται οι Τράπεζες και το
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών».

Για την αποτελεσματικότερη δράση του, ο Συνήγορος του Πολίτη

μπορεί να

διενεργήσει αυτοψία, να έχει πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα του Δημοσίου Τομέα,

56

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικός σύνδεσμος https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el

ενώ η άρνηση υπαλλήλου να συνεργαστεί με τις επιταγές του Συνηγόρου αποτελεί
παράπτωμα κα επισύρει έως και ποινή οριστικής παύσης των καθηκόντων. Δεν
εκδίδει εκτελεστές πράξεις που άπτονται στον έλεγχο άλλων δικαιοδοτικών αρχών.
Εκδίδει πόρισμα προς τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό και τις αρμόδιες υπηρεσίες
όπου τίθενται οι προτάσεις της Αρχής επί της επίλυσης του προβλήματος του πολίτη.
Επιπροσθέτως, οι προτάσεις μπορεί να ενέχουν υποχρεωτική απάντηση της
υπηρεσίας προς τον συνήγορο επί του ζητήματος. Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη
είναι επιφορτισμένος με την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης57
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Βλέπε σχετικά: άρθρο 20 παρ. 1του Ν.3304/2005 για την «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης
ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισμού»
Άρθρο 11 παρ. 1αβ του Ν. 3769/2009 «Φορείς παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
Άρθρο 25 του Ν. 3896./2010 «Εφαρμογή της αρχής των ίσως ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και
γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης
Άρθρο 8 του Ν. 4097/2012 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας»
Ν. 4443/2016 περί προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση των διακρίσεων Άρθρο 11
παρ. 1αβ
του Ν. 3769/2009 «Φορείς παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
Άρθρο 25 του Ν. 3896./2010 «Εφαρμογή της αρχής των ίσως ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και
γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης
Άρθρο 8 του Ν. 4097/2012 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση
αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας»
Ν. 4443/2016 περί προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση των διακρίσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

3.1 ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η απρόσκοπτη πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου δεν είναι εξασφαλισμένη ακόμα
και σήμερα, έξι έτη μετά την ίδρυση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ασύλου. Καταρχήν,
στα σημεία εισόδου συχνά υπάρχει έλλειψη διερμηνέων, έλλειψη ενημέρωσης για τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την χορήγηση ασύλου, την
έλλειψη νομικών που θα τους εξηγήσουν εν τέλει την όλη διαδικασία. Επιπλέον, στα
Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, η προκαταγραφή των αιτημάτων ασύλου γίνεται
έπειτα από επιτυχές κλείσιμο ραντεβού μέσω Skype. Πρόκειται για μία χρονοβόρα
διαδικασία, καθώς άτομα από μη Ευρωπαϊκές χώρες καλούνται σε συγκεκριμένες
μέρες και ώρες να καλέσουν στο Skype με την αρμόδια για την χώρα σελίδα και να
μιλήσουν με μεταφραστή.

Η ίδια χρονοβόρα κατάσταση επικρατούσε και πριν την ύπαρξη Υπηρεσιών
Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Μέσα από μελέτες που είχαν διενεργηθεί από Φορείς
που ασχολούνται με τα άτομα που πιθανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας
διαπιστώθηκε ότι όταν εισέρχονταν σε ελληνικό έδαφος άτομα που δεν διέθεταν
νόμιμα έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα δεν υπέβαλαν αίτημα για άσυλο καθώς στα
σημεία εισόδου, όπου κατά ένα μεγάλο ποσοστό συλλαμβάνονταν, δεν υπήρχαν

εκείνες οι υπηρεσίες διερμηνείας, συμβουλευτικής και ενημέρωσης αναφορικά με το
άσυλο αλλά και λόγω της γνώσης που είχαν ότι στην Ελλάδα ένα πολύ μικρό
ποσοστό αναγνωριζόταν ως πρόσφυγες. Τέλος, η ύπαρξη της βάσης Eurodac
αποτελούσε και αποτελεί τροχοπέδη σε όσους επιθυμούν να φύγουν από την Ελλάδα
και να ζήσουν σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Με αυτό το δεδομένο δεν επιθυμούν να
ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα, να δακτυλοσκοπηθούν και να περιμένουν μέχρι τη
τελεσιδικία του αιτήματος τους έως ότου αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες προκειμένου
να φύγουν από την πρώτη χώρα υποδοχής.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι οι γραφειοκρατικές δυσκολίες προκειμένου να μην
γίνει κατάχρηση στο δικαίωμα του ασύλου προκύπτουν όχι μόνο από τον τεράστιο
όγκο των περιπτώσεων που οφείλουν να διεκπεραιώσουν αλλά και από την
ανυπαρξία επίσημων εγγράφων ταξιδίου, ήτοι διαβατήριο και ταυτότητες, δεδομένα
που θα επιτρέψουν στον κρατικό λειτουργό την αναγνώριση της χώρας προέλευσης,
της οικογενειακής κατάστασης, της ηλικίας του ατόμου.

3.1.1. ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ

ΑΣΥΛΟ
Στην ειδική έκθεση που δημοσιοποίησε ο Συνήγορος του Πολίτη το 2007 στα πλαίσια
του Κύκλου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου58, αναφέρεται στην δράση της
Ανεξάρτητης Αρχής στο πεδίο της προστασίας των προσφύγων, των αιτούντων
άσυλο αλλοδαπού αλλά και των ατόμων που πιθανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας.
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Το θέμα της ειδικής έκθεσης είναι με θέμα: «Η προστασία των προσώπων που ζητούν πολιτικό άσυλο στην
Ελλάδα:
Προβλήματα
ερμηνείας
&
εφαρμογής».
Ανάκτηση:
https://www.synigoros.gr/resources/eidiki_ekthesi_asulou_24_4.pdf

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι οι Αρχές πολλές φορές είτε εσφαλμένα
ερμηνεύουν ή αγνοούν το νομοθετικό πλαίσιο, είτε αδυνατούν να εφαρμόσουν τις
εγκυκλίους. Τα προβλήματα που εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή αναφέρονται στην
πρόσβαση, απέλαση και κράτηση των αιτούντων άσυλο, στους τρόπους κοινοποίησης
των διοικητικών αποφάσεων για το άσυλο, στις προϋποθέσεις όπου τα αιτήματα για
άσυλο διακόπτονται και στα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο σε ζώνες διερχομένων
(transit), αλλά και των ατόμων που δεν έχουν νόμιμα έγγραφα και ζητούν άσυλο
(Συνήγορος του Πολίτη,2007).

3.1.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ
Ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε δέκτης πολλών αναφορών σχετικά με «την άρνηση ή
την επιλεκτική παραλαβή αιτημάτων ασύλου (Συνήγορος του Πολίτη, 2007,σελ.48)»,
δίχως να υπάρχουν σαφείς λόγοι, από τις Αστυνομικές ή Λιμενικές Αρχές. Η
αδυναμία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, από τις αρχές έγκειται και στο μεγάλο
αριθμό αιτήσεων που καθημερινά παραλαμβάνουν (Συνήγορος του Πολίτη, 2005).
Τα έτη 2015-2016, σημειώθηκε μία μεταβολή της τάξης του 287,1 % στις αιτήσεις
που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου

Επιπλέον, έχει επισημάνει την αδυναμία των αρχών για τη «διασφάλιση συνθηκών
αξιοπρεπούς διαβίωσης(Συνήγορος του Πολίτη,2005,σελ.48)» σε άτομα που
επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα για άσυλο, γεγονός που οδηγεί στην διαμονή των
τελευταίων σε άτυπους χώρους κράτησης . Ακόμα και αν τα άτομα που πιθανώς
χρήζουν διεθνούς προστασίας, ζητήσουν άσυλο, πολλές φορές δεν παρίσταται στη
διαδικασία διερμηνέας. Όπως τονίσαμε και στη βιβλιογραφική επισκόπηση, τόσο στα
κέντρα κράτησης ή στα hot spots, η ύπαρξη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού είναι

περιστασιακή ή και ανύπαρκτη σε περιπτώσεις που δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις
του προσωπικού. Όσοι έχουν λάβει υπηρεσιακά σημειώματα, όπου δίδεται χρονικός
και χωρικός περιορισμός για την διαμονή

τους στην Ελλάδα, ανανεώνεται σε

ορισμένες αστυνομικές αρχές άκριτα, ενώ παρουσιάζεται υπέρμετρη καθυστέρηση σε
ότι αφορά την ανανέωση των ίδιων των δελτίων αιτούντων άσυλο αλλοδαπού.

3.1.3. Απέλαση και Κράτηση Αιτούντων Άσυλο
Σύμφωνα με το άρθρο 3159 και το άρθρο 32 της Σύμβασης της Γενεύης60, το Κράτος
οφείλει να μεταχειρίζεται ευνοϊκότερα τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο σε
σύγκριση με τους οικονομικούς μετανάστες. Τίθενται ωστόσο και από την ίδια την
Ανεξάρτητη Αρχή προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ερωτήματα περί της
απέλασης και κράτησης των αιτούντων άσυλο αλλοδαπού, δεδομένα που
απαγορεύονται από την ίδια την Σύμβαση (Συνήγορος του Πολίτη,2007).

3.1.4. ΤΡΟΠΟΙ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΆΣΥΛΟ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει γίνει δέκτης αναφορών περί του τρόπου κοινοποίησης
των διοικητικών αποφάσεων για το άσυλο. Αρχικά, στέλνονται οι αποφάσεις είτε σε
κέντρα κράτησης, στα οποία πολλές φορές οι ίδιοι οι αιτούντες έχουν φύγει από το
κέντρο αυτό, είτε σε χώρους που πλέον δεν διαμένουν οι αιτούντες.
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Για
τη
Σύμβαση
της
Γενεύης
δες
σχετικά:
https://www.synigoros.gr/resources/docs/04symvasiprotokollo.pdf«Αι Συμβαλλόμεναι Χώραι δεν θα επιβάλλουν ποινικάς κυρώσεις εις πρόσφυγας λόγω
παρανόμου εισόδου ή διαμονής, εάν ούτοι προερχόμενοι απ' ευθείας εκ χώρας ένθα η ζωή ή η ελευθερία αυτών
ηπειλείτο, εν τη εννοία του άρθρου 1, εισέρχωνται ή ευρίσκωνται ήδη επί του εδάφους αυτών άνευ αδείας, υπό
την επιφύλαξιν πάντως ότι ούτοι αφ' ενός μεν θα παρουσιαστούν αμελλητί εις τας αρχάς αφ' ετέρου δε θα δώσουν
επαρκείς εξηγήσεις περί της παρανόμου αυτών εισόδου ή διαμονής»
60
Στο ίδιο. «Αι Συμβαλλόμεναι Χώραι θα εφαρμόζουν επί των κινήσεων των προσφύγων τούτων μόνον τα
απαραίτητα περιοριστικά μέτρα. Τα περιοριστικά μέτρα θα εφαρμόζωνται μόνον μέχρις ότου ρυθμισθή το
Καθεστώς των επί του εδάφους της χώρας της εισδοχής ευρισκομένων προσφύγων ή αποκτήσουν ούτοι άδειαν
εισόδου εις ετέραν χώραν. Προς λήψιν της τοιαύτης αδείας, αι Συμβαλλόμεναι Χώραι θα παράσχουν εις τους
πρόσφυγας λογικάς προθεσμίας ως και άπασας τας αναγκαίας διευκολύνσεις»

Η Ανεξάρτητη Αρχή έχει επισημάνει ότι παραβιάζεται η νομοθεσία61 καθώς οι
ελληνικές αρχές αποκλίνουν από τις κατευθύνσεις που δίδονται. Συγκεκριμένα,
αιτούντες άσυλο αλλοδαπού, οι οποίο έχουν υποβάλει αίτημα για άσυλο στην Ελλάδα
και διέφευγαν σε χώρα του εξωτερικού, στην επαναπροώθηση τους κινδύνευαν με
απόρριψη του αιτήματος τους, δυνάμει του άρθρου 2§9 του Π.Δ. 61/1999.

3.1.5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΆΣΥΛΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ
Η Ανεξάρτητη Αρχή έχει επισημάνει ότι παραβιάζεται η νομοθεσία62 καθώς οι
ελληνικές αρχές αποκλίνουν από τις κατευθύνσεις που δίδονται. Συγκεκριμένα,
αιτούντες άσυλο αλλοδαπού, οι οποίο έχουν υποβάλει αίτημα για άσυλο στην Ελλάδα
και διέφευγαν σε χώρα του εξωτερικού, στην επαναπροώθηση τους κινδύνευαν με
απόρριψη του αιτήματος τους, δυνάμει του άρθρου 2§9 του Π.Δ. 61/1999
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Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για τη
θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύ θυνο για την
εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας και συγκεκριμένα στο
Άρθρο 3 §1. Τα κράτη µέλη εξετάζουν κάθε αίτηση ασύλου που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας σε
οποιοδήποτε από αυτά, είτε στα σύνορα είτε εντός του εδάφους του. Η αίτηση εξετάζεται από ένα µόνο κράτος
µέλος, το οποίο είναι το οριζόµενο ως υπεύθυνο σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ. &
στο Άρθρο3§2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, κάθε κράτος µέλος δύναται να εξετάζει αίτηση ασύλου
που έχει κατατεθεί από υπήκοο τρίτης χώρας, ακόµη και αν δεν είναι υπεύθυνο για την εξέταση δυνάµει των
κριτηρίων που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω κράτος µέλος καθίσταται το
υπεύθυνο κράτος µέλος κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού και αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις που
συνδέονται µε αυτή την ευθύνη. Ενδεχοµένως, ενηµερώνει το κράτος µέλος που ήταν προη- γουµένως υπεύθυνο,
το κράτος µέλος που διεξάγει διαδικασία προσδιορισµού του υπευθύνου κράτους µέλους ήτο κράτος µέλος στο
οποίο υποβλήθηκε αίτηµα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης του αιτούντος.
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Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για τη
θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την
εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας και συγκεκριμένα στο
Άρθρο 3 §1. Τα κράτη µέλη εξετάζουν κάθε αίτηση ασύλου που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας σε
οποιοδήποτε από αυτά, είτε στα σύνορα είτε εντός του εδάφους του. Η αίτηση εξετάζεται από ένα µόνο κράτος
µέλος, το οποίο είναι το οριζόµενο ως υπεύθυνο σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ. &
στο Άρθρο3§2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, κάθε κράτος µέλος δύναται να εξετάζει αίτηση ασύλου
που έχει κατατεθεί από υπήκοο τρίτης χώρας, ακόµη και αν δεν είναι υπεύθυνο για την εξέταση δυνάµει των
κριτηρίων που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω κράτος µέλος καθίσταται το
υπεύθυνο κράτος µέλος κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού και αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις που
συνδέονται µε αυτήτην ευθύνη. Ενδεχοµένως, ενηµερώνει το κράτος µέλος που ήταν προη- γουµένως υπεύθυνο,
το κράτος µέλος που διεξάγει διαδικασία προσδιορισµού του υπευθύνου κράτους µέλους ήτο κράτος µέλος στο
οποίο υποβλήθηκε αίτηµα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης του αιτούντος.

3.1.6. ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει γίνει δέκτης αναφορών περί της σωρείας των
επιδόσεων απορριπτικών αποφάσεων επί του ασύλου. Η προβληματική αυτή
πρακτική έγκειται στην απουσία διερμηνέων αλλά κυρίως στην απουσία ενημέρωσης
περί των δικαιωμάτων τους για άσκηση προσφυγής μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (αρχικά ίσχυαν οι διατάξεις του Π.Δ.61/199
και συγκεκριμένα το άρθρο 3§463) και συγκεκριμένα στο άρθρο 25§1 του Π.Δ.
90/2008 « Ο αιτών δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της οριζόμενης από το άρθρο 26
Επιτροπής Προσφυγών ως εξής: α. κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση ασύ
λου ή μεταγενέστερη αίτηση ως αβάσιμη ή ανακαλεί το καθεστώς ασύλου εντός
τριάντα (30) ημερών από της επιδόσεως. β. κατά της απόφασης που κρίνει την αίτηση
ασύλου ως απαράδεκτη εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως. γ. κατά της
απόφασης που απορρίπτει αίτημα ασύλου στις περιπτώσεις του άρθρου 24 εντός
οκτώ (8) ημερών από της επιδόσεως. 2. Η ως άνω προσφυγή κατατίθεται
αυτοπροσώπως στις αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης. Κατά το χρόνο που
επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ως και μετά την άσκησή της αναστέλλεται κάθε
μέτρο απέλασης του αιτούντος μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της
Επιτροπής Προσφυγών».

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε εκθέσεις πορίσματα έχει προβεί σε προτάσεις προς τη
Διοίκηση ώστε να συμμορφωθούν τα αρμόδια όργανα αναφορικά με τη διαδικασία
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Άρθρο 3§4 του Π.Δ.61/1999 «Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ασύλου, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει
ενώπιον του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία επίδοσης της απόφασης. Στην απορριπτική απόφαση αιτιολογούνται πλήρων οι λόγοι της απόρριωης
και γίνεται μνεία για την προθεσμία προς άσκηση προσφυγής, καθώς και τις συνέπειες της παρόδου άπρακτης της
προθεσμίας αυτής. Το περιεχόμενο της απόφασης ανακοινώνεται προφορικά στον αιτούντα σε γλώσσα που
κατανοεί και περί της ανακοινώσεως αυτής γίνεται μνεία στο αποδεικτικό επιδόσεως».

ασύλου. Οι τομείς που έχει υποβάλει προτάσεις είναι η διερμηνεία, η χορήγηση
ασύλου και η προσφυγή.

Συγκεκριμένα, ζητάει από τις αρχές να ενημερώνουν σε γλώσσα κατανοητή, ήτοι τη
μητρική γλώσσα τους αιτούντες άσυλο ή όσους λαμβάνουν απορριπτική απόφαση. Η
ενημέρωση θα περιλαμβάνει όχι μόνο την ενημέρωση περί των δικαιωμάτων τους,
τον τρόπο συγγραφής της προσφυγής αλλά και τις χρονικές προθεσμίες. Η Αρχή
ζητάει την άμεση παραλαβή και διευθέτηση των αιτημάτων αλλά και την επιτάχυνση
της διαδικασίας εξέτασης των προσφυγών. Τέλος, να προστατεύει τα δικαιώματα των
ατόμων που πιθανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας και έχουν συλληφθεί σε
περίπτωση που θέλουν αν υποβάλουν προσφυγή.

3.2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τα άτομα τα οποία πιθανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας , παρά το εκπαιδευτικό
τους υπόβαθρο που είχαν στις χώρες καταγωγής τους εργάζονται περιστασιακά και
δίχως την παροχή ενσήμων, μιας και τα περισσότερα άτομα δεν έχουν
νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής και εργασίας στην χώρα. Οι επιπτώσεις δε της
ανεργίας πέραν από το ψυχολογικό κομμάτι και το ζήτημα της καθαρής επιβίωσης
εγείρει και ένα ζήτημα μετασχηματισμού «του τρόπου κυριαρχίας που υφίσταται η
εργατική δύναμη (Παναγιωτόπουλος, 2013,σελ.202)» Άσχημες εργασιακές συνθήκες,
απλήρωτη εργασία, ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης έρχονται να αποδείξουν τα
προλεγόμενα.

Τα άτομα που πιθανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας, εργάζονται κυρίως σε
αγροτικές περιοχές, στις λαϊκές αγορές, είτε ως πλανόδιοι μικροπωλητές, με το

μεγαλύτερο ποσοστό τους να εργάζονται ανασφάλιστοι. Ακόμη και εάν έχουν νόμιμα
έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, πολλές φορές συναντούν τα άτομα αυτά εμπόδια
είτε μέσω των προεδρικών διαταγμάτων,

είτε μέσω της νομοθεσίας ώστε να

εισέλθουν με νόμιμο τρόπο στην αγορά εργασίας.

Γίνεται κατανοητό, ότι τα εμπόδια πρόσβασης στην νόμιμη εργασία είναι ορατά,
θεσπισμένα με Προεδρικά Διατάγματα, γεγονός που αφενός απέτρεπε τον εργοδότη
από την πρόσληψη ενός αλλοδαπού, αφετέρου την ύπαρξη μαύρης, ανασφάλιστης ή
και ανύπαρκτης εργασίας.

3.2.1. ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Έως το 2012, οι αιτούντες άσυλο μπορούσαν με το δελτίο αιτήσαντος άσυλο, να
βγάλουν Α.Φ.Μ. και να εκδόσουν άδεια εργασίας. Η άδεια εργασίας, είναι εκείνο το
νομιμοποιητικό έγγραφο πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, με το Π.Δ.
189/1998 «Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας
για επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωρισμένων από την Πολιτεία των
προσφύγων64, των αιτούντων άσυλο και των προσωρινά διαμενόντων για λόγους
ανθρωπιστικούς», οι αιτούντες άσυλο δεν μπορούσαν για ένα μεγάλο χρονικό
διάστημα να λάβουν άδεια εργασίας για θέση την οποία μπορεί να την λάβει ένας
Έλληνας πολίτης. Από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ θα έπρεπε να ερευνήσουν στην
αγορά εργασίας για το συγκεκριμένο επάγγελμα που αιτείται ο αλλοδαπός να εκδόσει
άδεια εργασίας και αν δεν έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από ημεδαπό, πολίτη
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Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα: https://www.synigoros.gr/resources/docs/05-pd189.pdf

της Ε.Ε., αναγνωρισμένο πρόσφυγα ή ομογενή τότε να λάβει τη σχετική άδεια
εργασίας65.

Επιπροσθέτως, ο Συνήγορος του Πολίτη σε σχετική σύνοψη διαμεσολάβησης
αναφέρθηκε εκτενώς στην υποχρέωση των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. να αποδίδουν Α.Φ.Μ.
στους αιτούντες άσυλο αλλοδαπού και να μην ζητούν επιπρόσθετα δικαιολογητικά
όπως ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης κατοικίας, μιας και η διεύθυνση του
αλλοδαπού αναγράφεται στο ειδικό δελτίο αιτούντος άσυλο αλλοδαπού( Συνήγορος
του Πολίτη, 2009)66.

Πάγια θέση του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση στην αγορά
εργασίας των αλλοδαπών αιτούντων άσυλο, εφόσον δεν συντρέχει νομικό κώλυμα. Η
ισότιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας θα βοηθήσει την κοινωνικοποίηση των
ατόμων αυτών, στην δυνατότητα περαιτέρω επαγγελματικής τους κατάρτισης, στην
άρση περιθωριοποίησης τους και εν τέλει στην ομαλή προσαρμογή στην κοινωνική
ζωή67.

3.3. Η ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η ύπαρξη φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας σε συνδυασμό με την οικονομική
κρίση οδήγησαν στην ανάπτυξη οργανώσεων διαχωρισμού των ανθρώπων βάσει της
χώρας προέλευσης. Η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων οδήγησε το ελληνικό
κράτος στην θεσμοθέτηση νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να καταπολεμηθούν
τα ρατσιστικά εγκλήματα, να τιμωρηθούν οι θύτες και να προστατεύονται τα θύματα
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Όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 4 §1γ του Π.Δ. 189/1998«Έχει ερευνηθεί η αγορά εργασίας για το
συγκεκριμένο επάγγελμα και δεν έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από ημεδαπό, πολίτη της Ε.Ε.,
αναγνωρισμένο πρόσφυγα, ομογενή
66
Ανάκτηση https://www.synigoros.gr/?i=state-citizen-relations.el.afm.24928
67
Δες σχετικά https://www.synigoros.gr/resources/150616-stp.pdf

ενώ ταυτόχρονο γίνεται προσπάθεια χάραξης εθνικής στρατηγικής για την
καταπολέμηση του φαινομένου. Στο θύμα ωστόσο, οι επιπτώσεις τέτοιων
εγκλημάτων μίσους δεν διαγράφονται από την μνήμη, αλλά μένουν χαραγμένες και
σύμφωνα και με δεδομένα που απορρέουν από επίσημες μελέτες68 δείχνουν ότι τα
εγκλήματα μίσους είτε δεν καταγράφονται ως τέτοια, είτε ποτέ τα θύματα δεν
καταγγέλλουν ρατσιστικές συμπεριφορές που έχουν δεχθεί.

Ο θεσμικός ρατσισμός αναγνωρίζεται ως εκείνες οι «κοινωνικές οικονομικές,
εκπαιδευτικές, πολιτικές δυνάμεις ή πολιτικές οι οποίες λειτουργούν ώστε να
υιοθετήσουν αποτελέσματα διάκρισης ή να δώσουν προτίμηση σε μέλη μιας
ομάδας έναντι άλλων (NASW,2007.Barker,2003). Η έννοια του ρατσισμού
προέρχεται από την ιταλική λέξη razza δηλαδή φυλή και πρόκειται για μία
κατασκευασμένη έννοια

η οποία σηματοδοτεί την προϋπόθεση απόλαυσης

αγαθών και ένταξης μίας ομάδας σε σύγκριση με άλλη (Smedley & Smedley,
2005).

Η φυλετική διάκριση, όντας μία κατασκευασμένη εικόνα δύναμης των «Λευκών»
έναντι των ατόμων που προέρχονται από άλλες χώρες χρονολογείται από τα τέλη
του 15ου αιώνα. Οι Ευρωπαίοι ερχόμενοι σε επαφή με άτομα από Ασία και Αφρική
και

βλέποντας

μία

διαφορετική

πολιτισμική

οπτική

θεώρησαν

ότι

οι

«κληρονομημένες, βιολογικές διαφορές ανάμεσα στις φυλές» τους οδηγεί σε μία
υπεροχή των «Λευκών» έναντι των υπολοίπων, δεδομένο που τους επέτρεψαν να
τους

σκλαβώσουν

και

να

καταλάβουν

τα

εδάφη

τους(Cornell

&Hartmann,1998,σελ.92).
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Επίσημες μελέτες από το πρόγραμμα «Enough!- Αρκετά!», Εθνική αναφορά για τη ρατσιστική βία.

Τα εγκλήματα μίσους εντάσσονται στην κατηγορία των βίαιων προσωπικών
εγκλημάτων. Τα εγκλήματα μίσους αναφέρονται σε «πράξεις βίας εναντίον ενός
συγκεκριμένου προσώπου ή μελών μιας ομάδας επειδή διαθέτουν ορισμένα
ανεπιθύμητα και αποκρουστικά για τους δράστες αυτών των εγκλημάτων
φυλετικά,

εθνοτικά,

θρησκευτικά,

σεξουαλικά

και

άλλα

χαρακτηριστικά(Δημόπουλος, 2008,σελ. 748)». Γίνεται κατανοητό ότι στα
εγκλήματα μίσους αναφέρονται και οι αφηγητές μας και συγκεκριμένα στην
παρενόχληση τους λόγω εθνικής καταγωγής, στην ρατσιστικά υποκινούμενη
ανθρωποκτονία, στον ξυλοδαρμό και στην σεξουαλική κακοποίηση.

Η ρατσιστική βία που δέχονται τα άτομα που πιθανώς χρήζουν διεθνούς
προστασίας εκδηλώνεται από άτομα γηγενή εναντίον ατόμων που δεν έχουν την
κοινωνική, οικονομική δύναμη και είναι ευάλωτοι λόγω γραφειοκρατικών
διαδικασιών. Τα εγκλήματα μίσους χωρικά τοποθετούνται σε πόλεις που υπάρχει η
ανεκτικότητα τέτοιου είδους συμπεριφορών, χρονικά είναι σποραδικές ή μόνιμες,
ενώ «πρόκεται για βιωμένες προκαταλήψεις εναντίων ατόμων ή ομάδων, με
αρνητική στερεοτυπική φόρτιση (Δημόπουλος, 2008)».

Τα άτομα που πιθανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας, εισέρχονται σε ευρωπαϊκό
έδαφος δίχως νόμιμα έγγραφα, διώκονται νομικά από το κράτος υποδοχής και
παραπέμπονται σε κέντρα κράτησης, θυματοποιούνται εν ολίγοις λόγω της
παράτυπης μετανάστευσης όπως ορίζεται νομικά, ενώ έρχονται αντιμέτωποι με
εγκλήματα μίσους τα οποία επικυρώνονται με το

δόγμα «Νόμος και Τάξη»

σχεδιάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο ένα πογκρόμ διώξεων σε βάρος της ίδιας της
δημοκρατίας και κυρίως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

3.3.1. ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ
Βασικό έργο του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η επισήμανση φαινομένων άνισης
μεταχείρισης σε κοινωνικό επίπεδο και η αντίστοιχη παρέμβαση του για την άρση
των φαινομένων αυτών. Στο πεδίο της ρατσιστικής βίας, μέσα από την καταγραφή
των περιστατικών αυτών από τις Μ.Κ.Ο, τα Μ.Μ.Ε και την ίδια την Ανεξάρτητη
Αρχή παρελήφθησαν μέσα σε 16 μήνες από τον Ιανουάριο του 2012 έως τον Απρίλιο
του 2013, 281 καταγγελίες. Περισσότερα από τα 135 άτομα είχαν τραυματιστεί, ενώ
4 άτομα δολοφονήθηκαν69. Αξίζει να σημειωθεί ότι 47 περιστατικά κατέδειξαν την
ανάμιξη μελών σωμάτων ασφαλείας. Η καταγραφή αυτή αφορά καταγγελίες που
έχουν παραληφθεί το δεδομένο χρονικό διάστημα. Εξαιτίας αυτού του χρονικού
περιορισμού, δεν έχουν συμπεριληφθεί νέα περιστατικά ρατσιστικής βίας, όπως το
περιστατικό με τους φραουλεργάτες στην Μανωλάδα, ο ξυλοδαρμός του 15χρονου
Αφγανού, και ούτω καθεξής.

Γίνεται αντιληπτό ότι ποτέ δεν φτάνουν όλα τα θύματα στην διαδικασία της
καταγγελίας. Από την προσωπική μου εμπειρία, τόσο οι αιτούντες άσυλο αλλοδαπού,
όσο και τα άτομα που δεν είχαν νόμιμα έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, ακόμα και
αν έπεφταν θύματα ρατσιστικής βίας, λόγω φόβου δίωξης από τη χώρα ή ακόμα και
φυλάκισης δεν προσέφευγαν στις Αρχές για να καταγγείλουν τα όσα τους έχουν
συμβεί. Επιπλέον, ακόμα και αν φτάσουν οι καταγγελίες στην Αστυνομία, δεν
ελέγχονται όλες και οι περισσότερες από αυτές καταλήγουν μόνο σε Προκαταρκτική
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Διοικητική Εξέταση. Σε αυτό το σημείο, έχει εκδηλώσει τον προβληματισμό του ο
Συνήγορος του Πολίτη, ενώ θέτει ότι προκειμένου να αρθεί κάθε ίχνος ρατσιστικής
συμπεριφοράς οφείλουμε πρωτίστως να αναγνωρίζουμε αρχικά το φαινόμενο αυτό70.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε ειδική έκθεση71 σημειώνει την αναγκαιότητα να
«καταπολεμηθεί

άμεσα

και

δραστικά

οποιαδήποτε

εκδήλωση

ρατσιστικής

προκατάληψης ή βίας μέσα σε όργανα και θεσμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας72».
Αντίστοιχα χαιρετίζει την σύσταση εντός της Αστυνομίας, γραφείων αντιμετώπισης
ρατσιστικής βίας, προκειμένου το εξειδικευμένο προσωπικό να διερευνά ουσιαστικά
τα περιστατικά ρατσιστικών επιθέσεων73.

Επιπλέον, έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τον Συνήγορο του Πολίτη, περιστατικά
ρατσιστικής βίας και εν γένει ρατσιστικής συμπεριφοράς ανάμεσα σε αλλοδαπούς και
ημεδαπούς μαθητές, περιστατικά βίας όπου οι εκπαιδευτικοί γίνονται μάρτυρες βίας
και φανερώνουν την ανοχή τους στην προβληματική και προσβλητική συμπεριφορά.
Για τους παραπάνω λόγους, η Ανεξάρτητη Αρχή, αφενός δε δέχεται την στοχοποίηση
των θυτών, αλλά προβάλει την ανάγκη το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει δράση
και να κάνει ξεκάθαρο στην εκπαιδευτική κοινότητα, στους συλλόγους γονέων, στους
μαθητές και τους γονείς ότι κάθε ρατσιστική συμπεριφορά είναι μη αποδεκτή, ενώ
παράλληλα όποιος θίγεται να ενημερωθεί για τις αρχές που μπορεί να απευθυνθεί.
Ιδιαίτερη επισήμανση, δίνει μέσα από προτάσεις που καταθέτει ο Συνήγορος του
Πολίτη, την ισχυροποίηση του μηνύματος για σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, το οποίο θα περάσει μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία.
70
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3.5. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ο Συνήγορος του Πολίτη και οι βοηθοί του, ασχολούνται με τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, την Κοινωνική Προστασία, την Ποιότητα Ζωής, τις σχέσεις κράτουςπολίτη, τα δικαιώματα του Παιδιού και την Ισότητα των Φύλων. Στις παρεμβάσεις
της αρχής, αναφορικά με το προσφυγικό ζήτημα, πέραν του ζητήματος για το άσυλο,
την εργασία, την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων συγκαταλέγονται
παρεμβάσεις που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη των πολιτών.

3.5.1. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΤΟΥ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 1274 της Εθνικής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
«Αμα τη συμπληρώσει ηλικίας γάμου, ο ανήρ και η γυνή έχουν το δικαίωμα να
συνέρχωνται εις γάμον και ιδρύωσιν οικογένειαν συμφώνως προς τους διέποντας το
δικαίωμα τούτο εθνικούς νόμους». Γίνεται αντιληπτό ότι αποτελεί δικαίωμα του
ενήλικου ατόμου να συνάψει γάμο, συνεπώς υποχρέωση της Πολιτείας να τον τελέσει
εφόσον δεν συντρέχουν ελλειπή δικαιολογητικά. Ωστόσο, οι αιτούντες άσυλο
προκειμένου να συνάψουν γάμο, οφείλουν να προσκομίσουν στο Δημαρχείο
απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως και βεβαίωση από οικεία προξενική αρχή
ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας περί μη κωλύματος τέλεσης γάμου, δηλαδή ζητάνε
οι υπηρεσίες των Δήμων πιστοποιητικό αγαμίας75. Τίθεται το εξής ερώτημα: τι
γίνεται όταν ένας αλλοδαπός δεν μπορεί να έχει επικοινωνία με την προξενική αρχή ή
τι γίνεται αν δεν υπάρχει προξενική αρχή στη χώρα μας; Για παράδειγμα το
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και

Αφγανιστάν δεν έχει πρεσβεία ή προξενείο στην Ελλάδα. Οπότε πως μπορεί να
συναφθεί γάμος;

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχοντας γίνει δέκτης αναφορών σχετικά με νομικά
κωλύματα που έχουν αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο
προέβη στις εξής δηλώσεις:

Θέτει ότι οι αιτούντες άσυλο αλλοδαπού οι οποίοι έχουν το ειδικό δελτίο, νόμιμα
παραμένουν στη χώρα καθώς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο δελτίο είναι
καταχωρημένα, άρα και νόμιμα όσο διαρκεί το δελτίο αυτό. Ως προς το
πιστοποιητικό αγαμίας, κατανοεί ο Συνήγορος του Πολίτη την ανάγκη διαπίστωσης
ανυπαρξίας γάμου προκειμένου να μην υπάρξουν περιστατικά διγαμίας, αλλά θέτει
και ως πρόταση ότι σε περιπτώσεις μη δυνατότητας προσκόμισης του πιστοποιητικού
αυτού, την αντικατάσταση του με μία υπεύθυνη δήλωση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, δεν παρεμβαίνει στους Δήμους, οι οποίοι αρνούνται τη
χορήγηση αδειών γάμου, αλλά συστήνει στο Υπουργείο να εκδόσει νέα εγκύκλιο που
θα λαμβάνει τα παραπάνω υπόψη76.

3.5.2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Με την υπ. αριθμ. αναφορά 14976/2008 του Συνηγόρου του Πολίτη, αναγνωρισμένος
πολιτικός πρόσφυγας, ο οποίος δεν δύναται να προσκομίσει απολυτήριο λυκείου
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λόγω διερρυγμένων σχέσεων με το οικείο προξενείο, προκειμένου να φοιτήσει σε
ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, κατάφερε να αντικαταστήσει το
πτυχίο αποφοίτησης από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με μία υπεύθυνη δήλωση.

Παίρνοντας αφορμή το παραπάνω περιστατικό οφείλουμε έστων και επιγραμματικά
να σταθούμε στη νομοθεσία για την εκπαίδευση και κυρίως την διαπολιτισμική
εκπαίδευση, η οποία είναι και η βάση για την άρση του εκπαιδευτικού αποκλεισμού
των αλλοδαπών Μέσα από την νομοθεσία σκιαγραφείται αφενός η νομική
αναγκαιότητα θεσμοθέτησης μίας κατάστασης και ο τρόπος με τον οποίο το Σώμα
της Βουλής κλήθηκε να την διαχειριστεί, αφετέρου ο σκοπός, οι αρμοδιότητες και η
πρακτική που οφείλει τόσο η Ελληνική Πολιτεία, όσο οι θεσμοί και οι πολίτες να
ακολουθήσουν.

Πριν την ψήφιση του Ν. 2413/96, η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα είχε
«προνοιακό» χαρακτήρα αναφορικά με την εκπαίδευση αλλοδαπών. Σύμφωνα με τον
Δαμανάκη (Η_πρόσληψη της διαπολιτισμικης προσέγγισης), το Βασιλικό Διάταγμα
585/72 και τα ακόλουθα Προεδρικά Διατάγματα 417/77, Π.Δ.578/77,Π.Δ. 117/78,
Π.Δ.257/78, Π.Δ. 155/78 έδωσαν έναν χαρακτήρα υποβοήθησης των αλλοδαπών
μαθητών ως προς τις εισαγωγικές και κατατακτήριες εξετάσεις.

Από το 1980 η εκπαιδευτική πολιτική προσανατολίζεται στην θεσμοθέτηση των
Τάξεων Υποδοχής (Ν. 1404/83, άρθρο 45) και των Φροντιστηριακών Τμημάτων.
Στόχος των Τάξεων Υποδοχής και των Φροντιστηριακών Τμημάτων είναι η «ομαλή
προσαρμογή στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας παλιννοστούντων μαθητών
τέκνων Ελλήνων μεταναστών» (N. 1404/83, αρθ. 45) ενώ στο άρθρο 2

συμπληρώνονται και τα παιδιά των επαναπατριζόμενων Ελλήνων «ή τέκνων
επαναπατριζόμενων Ελλήνων» (N. 1894/90, αρθ. 2).

«Mια ειδική μορφή εκπαίδευσης αποτελούν, τέλος, τα Σχολεία Παλιννοστούντων που
λειτουργούν στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και έχουν ιδρυθεί σύμφωνα μετα
Π.Δ. 435/94 και 369/85 αντίστοιχα. Σ’ αυτά τα σχολεία φοιτούν αποκλειστικά
παλιννοστούντες μαθητές, παλαιότερα από αγγλόφωνες και γερμανόφωνες χώρες,
πρόσφατα όμως(από το 1990 και μετά) και από ρωσόφωνες».

Η παραπάνω πρακτική έρχεται σε αντίφαση με

τη λογική της εκπαιδευτικής

πολιτικής προσανατολισμένης στην συνύπαρξη αλλοδαπών – ημεδαπών πληθυσμών.
Τα Σχολεία Παλλινοστούντων με την αποκλειστική φοίτηση παλλινοστούντων
μαθητών, παρόλο που δεν αποκλείει ημεδαπούς μαθητές/τριες, μπορεί να θεωρηθεί
ως γκέτο. Επιπροσθέτως, στα Σχολεία Παλλινοστούντων δεν γίνεται η διδασκαλία
της μητρικής τους γλώσσας αλλά μόνο της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Είναι
εμφανές ότι απουσιάζει το στοιχείο

της αλληλεπίδρασης των πολιτισμών ενώ

ενισχύεται ο διαχωρισμός.

Η διαπολιτισμική αγωγή μη έχοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις και εργαλεία
στηριζόταν στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ενώ η αλληλεπίδραση των
διαφορετικών

πληθυσμών

προσεγγιζόταν

«μέσα

από

αφομοιωτικούς

και

ενσωματικούς τρόπους προσέγγισης (Γεωργογιαννης, 2008,σελ.81)». Από την
νομοθεσία και την πρακτική της προνοιακής εκπαιδευτικής πολιτική αναφορικά με
την εκπαίδευση αλλοδαπών περνάμε στην διαπολιτισμική εκπαίδευση με ξεκάθαρους
όρους και πρακτική μέσω της νομοθεσίας.

Στην Ελλάδα η πρώτη συστηματική προσπάθεια για την εκπαίδευση αλλοδαπών
μαθητών και την εισαγωγή στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση έρχεται με τον Ν.
2413/96 «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», ενώ
μόλις φέτος ψηφίσθηκε ο Ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

Το άρθρο 34 §1 του Ν. 2413/1996 ορίζει ως σκοπό της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
«η οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες», ενώ στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι «Στα
σχολεία

διαπολιτισμικής

εκπαίδευσης

εφαρμόζονται

τα

προγράμματα

των

αντίστοιχων δημοσίων σχολείων, τα οποία προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες
εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ανάγκες των μαθητών τους».

Tα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μπορούν να είναι «νηπιαγωγεία, δημοτικό
σχολεία, γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου και τεχνικές - επαγγελματικές σχολές
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Νόμου ενώ «ιδρύονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από
εισήγηση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου και σύμφωνη γνωμοδότηση του
Ι.Π.Ο.Δ.Ε. Με την ίδια διαδικασία ή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων μπορεί να μετατρέπονται άλλα δημόσια σχολεία σε δημόσια
σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή να ορίζονται ως πειραματικά και να
υπάγονται σε Α.Ε.Ι. και να ιδρύονται τάξεις ή τμήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
σε δημόσια σχολεία (Άρθρο 35§3).

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για τα Σχολεία Παλιννοστούντων, τα
Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ενέχουν το κίνδυνο να καταλήξουν γκέτα, αν
απλώς μετονομαστούν κάποια σχολικά κτίρια σε διαπολιτισμικά. Δεν πρέπει να
διαφύγει από τον σχολιασμό μας ο ίδιος ο Νόμος όπου στο άρθρο 34 όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω γίνεται λόγος για εκπαίδευση σε άτομα με ιδιαιτερότητες
και όχι για εκπαίδευση όλων -γηγενών και μη-ώστε να οδηγηθούν όλοι μαζί στην
ειρηνική συνύπαρξη στα πλαίσια της κοινωνίας.

Με τον Ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», τα Σχολεία Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης μετατρέπονται σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
και συγκεκριμένα στο άρθρο 21 οι σκοποί της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
επιδιώκονται μεταξύ άλλων, με τα εξής μέσα:
«α) την εγγραφή των παιδιών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση σε
σχολεία μαζί με παιδιά γηγενών, β) την ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας του
σχολείου στη βάση του σεβασμού των δημοκρατικών αξιών και των δικαιωμάτων του
παιδιού, γ) την εκπόνηση κατάλληλων σχολικών προγραμμάτων, σχολικών βιβλίων
και διδακτικών υλικών, δ) την αντιμετώπιση των αρνητικών διακρίσεων που
δημιουργούνται με βάση τις πολιτισμικές διαφορές, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό,
ε) μέτρα και υποστηρικτικές δομές που ευνοούν την εκπαιδευτική και κοινωνική
ένταξη των παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής σε πλαίσιο ισοτιμίας και με
σεβασμό στη διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας, στ) κατάλληλα
επιμορφωτικά

προγράμματα

και

δράσεις

διαπολιτισμικού

απευθύνονται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας».

χαρακτήρα

που

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί το εξής: η διαφορετικότητα ή αλλιώς η
ανομοιογένεια στο σχολείο δεν έγκειται αποκλειστικά και μόνο στην ύπαρξη
αλλοδαπών μαθητών. Η διαφορετικότητα στο σχολείο που ποτέ δεν θα πάψει να
υφίσταται έγκειται στην διαφορετική κοινωνική και οικονομική προέλευση των
μαθητών ή αλλιώς στο στάτους της οικογένειας από την οποία προέρχονται, από τις
γλωσσικές ιδιαιτερότητες λόγω χώρου (διάλεκτοι, επίσημη γλώσσα), από τον
διαφορετικό τρόπο μάθησης αλλά και αναγκών του εκάστοτε μαθητή.

Ορίζοντας την διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν αναφερόμαστε

μόνο στην ομαλή

συνύπαρξη ημεδαπών και αλλοδαπών μαθητών με στόχο την σχολική και κοινωνική
ένταξη των τελευταίων, αλλά και στην «αγωγή που αναφέρεται σε παιδιά αλλόφωνα
αλλά και σε παιδιά της ίδιας εθνικής ομάδας τα οποία έχουν διαφορετικό πολιτισμικό
φορτίο κι ατομικές διαφορές που καλούνται να ξεδιπλωθούν και ν’ αξιοποιηθούν στα
πλαίσια της διδασκαλίας (Γεωργογιάννης, 2008,σελ.81)».

3.5.3. ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
Οι πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, τα άτομα δίχως νόμιμα έγγραφα παραμονής στην
χώρα τα οποία για λόγους σωστής οριοθέτησης της κατάστασης τους κλείνονται
κάτω από την ομπρέλα της φράσης “άτομα που πιθανώς χρήζουν διεθνούς
προστασίας” ζούνε στην πλειονότητα τους σε εγκαταλελειμμένα εργοστάσια και
σπίτια, σε αυτοσχέδιες παράγκες ενώ δουλεύουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες σε
χωράφια, στις λαϊκές αγορές και ως πλανόδιοι μικροπωλητές. Ο τόπος που διαλέγουν
να παραμείνουν είναι τα σημεία εξόδου από τη χώρα, με κύριο τόπο την Πάτρα ή την

Ηγουμενίτσα μιας και είναι έξοδοι προς την Ιταλία και ακολούθως προς χώρες της
Δύσης.

Μόνο οι αιτούντες άσυλο και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν
στέγαση στους Ξενώνες Φιλοξενίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης Αιτούντων
Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανήλικων. Γίνεται κατανοητό ότι το μεγάλο ποσοστό των
ατόμων με δίχως νόμιμα έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα παραμένει δίχως στέγη.

Στο εδώ και τώρα, με την αύξηση προσφυγικών ροών από την εμπόλεμη Συρία, ο
Συνήγορος του Πολίτη με το από 04/12/2014 δελτίο τύπου με θέμα: «Ολοκληρωμένο
σχέδιο φιλοξενίας για τους Σύρους πολίτες που κατέφυγαν στην Ελλάδα» θέτει την
αναγκαιότητα κατάρτισης επιχειρησιακού σχεδίου προκειμένου να εξασφαλιστεί η
στέγη, η σίτιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα άτομα αυτά. Για αυτό το
λόγο προτείνει να αξιοποιήσει το κράτος:


τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν δοθεί από
την κυβέρνηση προτεραιότητα στις δοµές φιλοξενίας από τις δράσεις του
ευρωπαϊκού

ταµείου

Ασύλου-Μετανάστευσης-Ένταξης,

•

η

Οδηγία

2001/55/ΕΚ «σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής
προστασίας σε περίπτωση µαζικής εισροής εκτοπισθέντων και τα µέτρα για
τη δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την
υποδοχή και την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των
ατόµων77»

77

Αναφορικά με το δελτίο τύπου: https://www.synigoros.gr/resources/141204-dt.pdf

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μία σύντομη ανακεφαλαίωση της παρούσης εργασίας μας οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι παρόλο που το μείζον θέμα του προσφυγικού είναι υπαρκτό, η Ανεξάρτητη Αρχή
του Συνηγόρου του Πολίτη καλείται να παρέμβει σύμφωνα με το ρόλο και τις
υποχρεώσεις που την διέπουν από την κείμενη νομοθεσία.

Όπως διαπιστώθηκε βιβλιογραφικά, ο Συνήγορος του Πολίτη, έχει παρέμβει μέσω
σχολίων, παρατηρήσεων, εισηγήσεων σε προεδρικά διατάγματα, όπως για
παράδειγμα στην τροποποίηση του Π.Δ. 61/1999 «Περί διαδικασίας αναγνώρισης του
καθεστώτος του Πρόσφυγα» και σε εκθέσεις αυτοψίας για την κακομεταχείριση
αλλοδαπών και τη ρατσιστική βία.

Το προσφυγικό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα που δεν έχει κλείσει και ούτε μπορεί να
ελεγχθεί ή να προστατευτεί μόνο μέσω μίας υπηρεσίας ακόμα και αν αυτή είναι μία
Ανεξάρτητη αρχή, η οποία όπως τονίσαμε και παραπάνω διαμεσολαβεί ανάμεσα στου
πολίτες και τους λοιπούς φορείς με την ευρύτερη έννοια. Υπάρχουν ζητήματα που
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, όπως η Συνεργασία των Ευρωπαίων Συνηγόρων ως
προς το Προσφυγικό Ζήτημα και η ακόλουθη στενή συνεργασία για την
παρακολούθηση της εξέλιξης του ζητήματος σε τοπικό επίπεδο.

Καίρια ζητήματα – προβλήματα που οφείλουν να αντιμετωπιστούν άμεσα και
αποτελεσματικά

αφορούν

καταρχήν

την

αντιμετώπιση

των

ρατσιστικών

προκαταλήψεων με στόχο την εξάλειψη της ρατσιστικής βίας και η διαμόρφωση
ομαλών συνθηκών διαβίωσης. Τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν τη στέγαση και

την εκπαίδευση των προσφύγων οφείλουν να λάβουν δυναμικές λύσεις ούτως ώστε
να διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δίχως τη λύση των παραπάνω είναι
λογικό τα προβλήματα εντός της Ελληνικής Επικράτειας που σχετίζονται με τις
προσφυγικές ροές να εντείνονται. Για αυτό το λόγο, πρέπει άμεσα τόσο ο Συνήγορος
του Πολίτη, όσο και η Κεντρική Διοίκηση του Ελληνικού Κράτους να πράξουν προς
αυτήν την κατεύθυνση.

ΑΝΤΙ-ΕΠΙΛΟΓΟΥ
«..και επί γης ειρήνη..»

Το ζήτημα του προσφυγικού δεν μπορεί να αναλυθεί ή να περιγραφεί σε μία εργασία,
σε μια κόλλα χαρτί. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα στο πεδίο και απαιτεί λύσεις
προκειμένου να γίνει πράξη το πολιτικό πρόταγμα της Ασφάλειας και Προστασίας
όλων των πολιτών. Εν έτη 2018 γινόμαστε δέκτες εικόνων ρατσιστικής βίας,
κακομεταχείρισης από κρατικούς φορείς, πολίτες ημεδαπούς και αλλοδαπούς,
εικόνων παιδιών και γυναικών που πέθαναν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους για
μία πιο ασφαλή χώρα.

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, η παρούσα εργασία σκιαγραφεί τις παρεμβάσεις
της Ανεξάρτητης Αρχής ως προς τη προάσπιση των δικαιωμάτων των Ατόμων που
πιθανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας. Το βίωμα ωστόσο, των ατόμων αυτών, τα
οποία έχουν πέσει θύματα ρατσιστικής βίας, εκμετάλλευσης και αποκλεισμού, δεν θα
επουλωθεί ποτέ.
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'σχετικά με του κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη- μέλη για την επιστροφή
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών' και λοιπές διατάξεις
Ν. 4097/2012 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας»
Νόμος4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις».
Νόμος 4415/2016 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις
Ν. 4443/2016 περί προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση
των διακρίσεων
Ν.4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών,
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής,
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ‘σχετικά με τις κοινές
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)’ (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία των δικαιούχων
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π.Δ. 189/1998 «Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης
βοήθειας για επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωρισμένων από την Πολιτεία
των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των προσωρινά διαμενόντων για λόγους
ανθρωπιστικούς»
Π.Δ. 61/1999 «Περί διαδικασίας αναγνώρισης του καθεστώτος του Πρόσφυγα»
ΠΔ 273/1999 / Α-229 Κανονισμός Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη
Π.Δ. 114/10, ΦΕΚ Α 195/22.11.2010: Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης
σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου
επικουρικής προστασίας (σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για
τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος
μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας

