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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο βαζηθφ ηεο ζηφρν λα θαηαδείμεη ηνλ ζεκαίλνληα ξφιν πνπ 

έρεη αλαιάβεη, εμ νξηζκνχ αιιά θαη εθ ησλ έσο ηψξα ζπλζεθψλ φπσο απηέο 

δηακνξθψλνληαη, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ 

δεηήκαηνο. Δπηδηψθεηαη λα εξεπλεζεί, θαηά θχξην ιφγν, ην θαηά πφζν κπνξεί λα 

ζπκβάιεη κηα Αλεμάξηεηε Αξρή, φπσο ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ζηελ εμαζθάιηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ πξνζθχγσλ-κεηαλαζηψλ, ζηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ δηνίθεζεο 

θαη δηνηθνχκελνπ πξφζθπγα θαη ζην πιαίζην απηφ, εξεπλάηαη θαη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη απηή ηε ζρέζε. 

Σα ηειεπηαία έηε, ιφγσ ηεο πξσηνθαλνχο πξνζθπγηθήο θαη αλζξσπηζηηθήο γεληθφηεξα 

θξίζεο, ε ρψξα καο θιήζεθε λα δηαρεηξηζηεί κεγάιν φγθν κεηθηψλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ. 

Όπσο ήηαλ επφκελν, ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην αιιά θαη ε δηνίθεζε, ζε 

κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, θξίζεθαλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αλεπαξθείο ζηε 

δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο. 

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε εθ ηνπ λφκνπ επηθνξηίδεηαη κε ηελ ππνρξέσζε ηεο 

πξνάζπηζεο δηαθφξσλ δηθαησκάησλ. Ο Έιιελαο λνκνζέηεο, φκσο, αλαγλσξίδεη 

δηθαηψκαηα φρη κφλν ζηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο καο αιιά θαη ζηνπο πνιίηεο άιισλ 

ρσξψλ ή αθφκε θαη ζε φζνπο δελ δηαζέηνπλ θακία ηζαγέλεηα. ην πιαίζην απηφ, ν 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε είλαη ν θαη‘ εμνρήλ αξκφδηνο θνξέαο πξνάζπηζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ πξνζθχγσλ. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ παξνχζα εξγαζία βαζίζηεθε, θπξίσο, ζηελ 

δεπηεξνγελή έξεπλα κέζσ βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο ησλ δεπηεξνγελψλ πεγψλ θαη 

ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη ζηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. Πξαγκαηνπνηήζεθε, επίζεο, επηζθφπεζε 

θαη πξσηνγελψλ λνκηθψλ θεηκέλσλ. 

Μέζσ ηεο παξνπζίαζεο βαζηθψλ πηπρψλ ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο θαη ηεο 

πξαθηηθήο ηεο Γηνίθεζεο, ζην πξψην θεθάιαην, ηεο αλάδεημεο ηεο θχζεο θαη ηνπ ξφινπ 

ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ θαη ηδηαίηεξα απηήο πνπ καο αθνξά ελ 
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πξνθεηκέλσ, ήηνη ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ ελδηάκεζνπ έιεγρνπ πνπ απηφο 

αζθεί, ζην δεχηεξν θεθάιαην, αιιά θπξίσο κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ησλ δξάζεσλ ηεο 

Αξρήο θαη ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ δηακεζνιάβεζεο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ησλ πξνζθχγσλ, ζην ηξίην θεθάιαην, ζα νδεγεζνχκε ζε 

νξηζκέλα θξίζηκα ζπκπεξάζκαηα. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ απνηχπσζε ηεο ζεκαζίαο 

ηνπ ζεζκνχ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζηε ηξέρνπζα πξνζθπγηθή θξίζε, ηελ 

αμηνιφγεζε  ηεο αληαπφθξηζεο ηεο Γηνίθεζεο ζηε δηακεζνιαβεηηθή δξάζε ηνπ ζεζκνχ, 

θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα κία απνηειεζκαηηθφηεξε παξέκβαζε ηεο 

Αξρήο. 

 

Λέμεηο – Κιεηδηά: Αλεμάξηεηε Αξρή, πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Πξόζθπγαο, Αλζξώπηλα 

Δηθαηώκαηα, πλζήθεο Δηαβίσζεο, Δηνηθεηηθέο Δηαδηθαζίεο 
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ABSTRACT 

The basic aim of the present Paper is to indicate the high importance of the role that has 

been taken, by definition and because of the general condition been formulated so far, 

by the Greek Ombudsman regarding the management of the refugee issue. The present 

Paper seeks to examine, mainly, just how well an Independent Administrative Authority 

like the Greek Ombudsman can contribute to the ensuring of the rights of the refugees-

immigrants, to the improvement of the relation between the Administration and the 

citizen refugee, while the institutional framework governing the above relation is to be 

examined. 

In recent years, our country was asked to confront with the difficulties of the refugee 

issue, because of the unprecedented refugee and humanitarian, in general, crisis. 

Subsequently, the existing institutional framework, as well as the greek Administration, 

were considered, more or less, inadequate as regards the situation‘s management in 

several cases.  

The Greek Ombudsman is, under the law, entrusted with the obligation of defense of 

several rights. These rights are recognized, by the greek law, not only for the citizens of 

our country, but also for the citizens of other countries or for persons who have no 

citizenship as well. Within this framework, the Greek Ombudsman is the main 

competent institution of the defense of the refugees rights.  

The methodology to be followed for the present Paper was based, mainly, on secondary 

research material, through the bibliographic overview of secondary research sources and 

the relevant bibliography, as well as the study of Greek Ombudsman‘s specific action 

cases. Furthermore, primary formal legislative documents were overviewed. 

The first chapter presents the basic parts of the refugee issue and the approach of the 

Greek Administration. The second chapter underlines the special nature and the role of 

the Independent Administrative Authorities in general, with reference in particular to the 

Authority of Greek Ombudsman and the intermediate inspection pursued by this 

institution. Finally, the third chapter presents some actions of this Authority and some 
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specific case of intermediation in issues which are relevant to the protection of the rights 

of refugees. After the above, some concluding remarks follow, which include a 

demonstration of the importance of the Greek Ombudsman as to the current refugee 

crisis, an evaluation of the greek Administration‘s response to the intermediate action of 

the institution, as well as the existing opportunities for a better and more effective 

mediation of the institution.  

 

Key words: Independent Authority, Greek Ombudsman, Refugee, Human Rights, Living 

Conditions, Administrative Procedures 
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Ειςαγωγή 

Ζ Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα νη ρψξεο ηνπ Νφηνπ δνθηκάδνληαη  ην ηειεπηαίν δηάζηεκα απφ 

έλα άλεπ πξνεγνπκέλνπ πξνζθπγηθφ ξεχκα απφ ηεο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη 

ηδηαίηεξα ηελ πξία πνπ ηειεί ζε θαηάζηαζε εκθχιηαο ζχξξαμεο. Πνιιά επάισηα 

άηνκα έξρνληαη ζηελ ΔΔ γηα λα δεηήζνπλ άζπιν.  

Γηα φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο είηε θξηζεί φηη ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο είηε φρη 

θαη άξα ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ραξαθηεξηζηνχλ σο παξάλνκνη – παξάηππνη 
1
 

κεηαλάζηεο (πνπ πξέπεη κέζσ ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ λα επαλαπαηξηζηνχλ), 

ην θξάηνο καο, ην νπνίν έρεη επσκηζηεί ην κεγαιχηεξν βάξνο ηνπ πξνζθπγηθνχ 

πξνβιήκαηνο απφ θάζε άιιν θξάηνο ηεο Έλσζεο, νθείιεη λα εμαζθαιίζεη κηα ζεηξά 

δηθαησκάησλ. 

Καη‘ αξράο, νθείιεη ε ρψξα καο λα εμαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηα θάζε αλζξψπνπ ηα 

νπνία αληιεί απφ κφλε ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή. Όηαλ δηαθπβεχνληαη δηθαηψκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ ην θξάηνο δε κπνξεί λα θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ εκεδαπνχ θαη αιινδαπνχ, 

νθείιεη λα ηα πξνζηαηεχεη ην ίδην. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε βέβαηα είλαη  λα απνθεχγεη 

λα πιήηηεη ηέηνηα δηθαηψκαηα ην ίδην ην θξάηνο.  

Καηά δεχηεξνλ ε ρψξα καο νθείιεη βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, είηε απηή 

αλεπξίζθεηαη ζε ζπληαγκαηηθφ είηε ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν λα εμαζθαιίζεη ηελ 

απξφζθνπηε πξφζβαζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη απηψλ πνπ ήδε έρνπλ εμαζθαιίζεη ην 

θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα (φπσο άιισζηε θαη θάζε αιινδαπνχ) ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

πνπ ρεηξίδνληαη ηηο ππνζέζεηο ηνπο. Ζ ππνρξέσζε απηή ηεο δηνίθεζεο βεβαίσο δε 

πξνθχπηεη κφλν απφ ην εζσηεξηθφ ζεζκηθφ πιαίζην αιιά θαη απφ ην ελσζηαθφ θαη ην 

                                                 
1
 Μεγάιε δεκφζηα ζπδήηεζε έρεη γίλεη ζηε ρψξα καο, αιιά θαη δηεζλψο γηα ηελ δένπζα νξνινγία. 

χκθσλα κε αξθεηνχο ζεσξεηηθνχο είλαη πξνηηκφηεξνο ν φξνο "παξάηππνο κεηαλάζηεο" ή "κεηαλάζηεο 

ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα" γηαηί ηα επίζεηα "ιαζξαίνο" ή "παξάλνκνο" ζπλδένπλ θάπνηνλ κε 

εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. ε θάζε πεξίπησζε βέβαηα αλ θαη ε  ρξήζε ηεο ιέμεο «ιαζξνκεηαλάζηεο» 

δελ απαγνξεχεηαη ξεηψο ζε θακία δηάηαμε λφκνπ αιεζέο είλαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ιέμε δελ ζπλαληάηαη 

ζε θαλέλα εζληθφ λνκηθφ θείκελν. Οχηε ν θψδηθαο κεηαλάζηεπζεο (Ν.4251/2014) νχηε ν πξνγελέζηεξνο 

Ν.3386/2005 ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξν. Καηά ζπλέπεηα ε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο 

θξίλεηαη, λνκηθά ηνπιάρηζηνλ αδφθηκε.  
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δηεζλέο δίθαην. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πξνζψπσλ απηψλ ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ηνπο αθνξνχλ θαη ε φζνλ ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε θαη ηαρεία δηεθπεξαίσζε ησλ 

ππνζέζεσλ ηνπο απνηειεί εθ ησλ σλ νπθ άλεπ γηα έλα θξάηνο πνπ ζέιεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη σο θξάηνο δηθαίνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ε ρψξα καο έρεη ηελ ππνρξέσζε απφ κία ζεηξά δεζκεχζεσλ πνπ έρεη 

αλαιάβεη ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, αιιά θαη ιφγσ ηεο απηνλφεηεο πξφζβαζεο 

πνπ πξέπεη λα έρεη θάζε άλζξσπνο, ν νπνίνο δηαβηεί εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο 

ζηηο αλαγθαίεο αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, λα εμαζθαιίζεη ηηο αληίζηνηρεο 

ζπλζήθεο ζηνπο επάισηνπο πιεζπζκνχο πνπ θηινμελνχληαη ζηε ρψξα. 

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε
2
 σο ν θαηεμνρήλ αξκφδηνο θνξέαο, ν νπνίνο δηακεζνιαβεί 

κεηαμχ δηνίθεζεο θαη πνιίηε θαη απνβιέπεη ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

πνιηηψλ, ηελ ππεξάζπηζε ηνπ πνιίηε έλαληη δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ηνπ, ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο, δηαδξακαηίδεη 

θαίξην ξφιν ζηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζθχγσλ. 

Άιισζηε εθηφο ησλ άιισλ νπζηαζηηθψλ δηθαησκάησλ, ε ειιεληθή έλλνκε ηάμε 

αλαγλσξίδεη θαη παξέρεη ζηνπο αιινδαπνχο θαη ηα κέζα ηεο απνηειεζκαηηθήο έλλνκεο 

πξνζηαζίαο ηνπο, έλα απφ απηά ηα κέζα απηά θαη κάιηζηα ην πην πξνζηηφ, είλαη θαη ε 

δπλαηφηεηα λα πξνζθεχγνπλ κε αλαθνξά ηνπο ζηνλ ηΠ. 

Οη καδηθέο αθίμεηο αηηνχλησλ άζπιν θαη  νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ
3
 ζηε ρψξα καο, 

θαζψο θαη ηα ζνβαξά θαη αλακελφκελα εμάιινπ πξνβιήκαηα πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ 

ζηελ επαθή ηνπο κε ηελ ειιεληθή Γηνίθεζε, έδσζαλ ζηελ Αξρή ηελ επθαηξία λα 

εδξαηψζεη θαη λα αλαδείμεη ηνλ ξφιν ηεο σο ηνπ θαη‘ εμνρήλ ζεζκηθνχ θνξέα 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζθχγσλ.  

                                                 
2
Δθεμήο: ηΠ 

3
Οη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πξνο ηελ Διιάδα είλαη «κηθηέο», αθνχ ηφζν νη πξφζθπγεο φζν θαη νη 

νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ίδηνπο δξφκνπο δηέιεπζεο θαη εηζφδνπ ζηε ρψξα. πρλά 

ακθφηεξνη ζηεξνχληαη λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ (π.ρ. άδεηα ζεψξεζεο εηζφδνπ) ή εγγξάθσλ 

ηαπηνπνίεζεο (ηαπηφηεηαο, δηαβαηεξίνπ θιπ.) θαη θαηαθεχγνπλ ζε «θπθιψκαηα» δηαθηλεηψλ ψζηε λα 

απνθχγνπλ ηνπο ζπλνξηαθνχο ειέγρνπο, κε απνηέιεζκα ε ηαπηφηεηα θαη ε εμαθξίβσζε ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο θαη ηεο αλάγθεο γηα δηεζλή πξνζηαζία λα θαζίζηαηαη δχζθνιε. 



14 

 

 

Σνλ ζεζκηθφ απηφ ξφιν ηνπ πλεγφξνπ επηβεβαηψλεη, ήδε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε αζξφα πξνζέιεπζε κεηαλαζηψλ, πξνζθχγσλ θαη νκνγελψλ κε 

αλαθνξέο γηα ζνβαξέο παξαβηάζεηο δηθαησκάησλ ηνπο (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2017). 

Μέζα απφ ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πεξηπηψζεσλ θαθνδηνίθεζεο 

απεπζπλφκελεο πξνο πξφζθπγεο ζα γίλεη πην θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί ε Αξρή θαη θπξίσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξά κε ηελ δηνίθεζε ζηελ 

νπνία θαη απεπζχλεηαη. 
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Κεφάλαιο Πρώτο : Βαςικέσ πτυχέσ τησ προςφυγικήσ κρίςησ - η 
ανταπόκριςη τησ διοίκηςησ 

1.1 Ειςαγωγικά 

 

Σα ηειεπηαία δχν  ρξφληα ε Δπξψπε γλψξηζε ηε κεγαιχηεξε καδηθή κεηαθίλεζε αλζξψ-

πσλ κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Δθαηνκκχξηα πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο
4
 έθηα-

ζαλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ πξνζπαζνχζε λα με-

θχγεη απφ ηνλ πφιεκν ζηε πξία θαη άιιεο πνιχπαζεο ρψξεο. Κχξηα δίνδνο εηζφδνπ 

ζηελ Δπξψπε γηα απηνχο ηνπ πιεζπζκνχο ππήξμε ε Διιάδα. 

Οη πεξηζζφηεξνη έξρνληαη ζηελ ΔΔ γηα λα δεηήζνπλ άζπιν. Πξφθεηηαη γηα κία κνξθή 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη ζε άηνκα ηα νπνία εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα θαηα-

γσγήο ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ιφγσ βάζηκνπ θφβνπ δηψμεσλ. Σα επξσ-

πατθά θξάηε θαη ηδίσο φζα είλαη εληαγκέλα ζηελ ΔΔ νθείινπλ απφ εζηθήο, αιιά θαη λν-

κηθήο απφςεσο, λα πξνζηαηεχζνπλ απηνχο πνπ έρνπλ αλάγθε. Σα θξάηε κέιε είλαη π-

πεχζπλα γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ αζχινπ θαη γηα ηελ απφθαζε φζνλ αθνξά ην 

πνηνη ζα ηχρνπλ πξνζηαζίαο. Βέβαηα δε ρξήδνπλ πξνζηαζίαο φινη φζνη έξρνληαη ζηελ 

Δπξψπε. Οη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο
5
, εθφζνλ  δελ γίλεη δεθηή ε αίηεζή ηνπο γηα άζπιν, 

απνζηέιινληαη  ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ή ζε άιιε αζθαιή ρψξα απφ ηελ νπνία έ-

                                                 
4
 Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ «πξφζθπγαο», «αηηψλ άζπιν» θαη «παξάηππνο κεηαλάζηεο» απνηειεί ηε 

βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ, αιιά θαη ησλ δηαθξηηψλ δηθαησκάησλ ησλ ελ ιφγσ νκάδσλ. Ζ 

ζχγρπζε κεηαμχ απηψλ ησλ ελλνηψλ απνηειεί (θαη απνηεινχζε ηδηαίηεξα θαηά ην παξειζφλ) ηελ 

αθεηεξία πνιιψλ πεξηπηψζεσλ θαηαπάηεζεο δηθαησκάησλ, θαζψο ζπρλά φιεο νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη δε σο παξάλνκα εηζεξρφκελνη ζηε ρψξα. Ζ χπαξμε νκάδσλ ζηηο 

νπνίεο αλαγλσξίδεηαη κελ έλαο βαζκφο πξνζηαζίαο απφ ην θξάηνο, ρσξίο λα αλαγλσξίδνληαη φκσο σο 

πξφζθπγεο (ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ή απάηξηδεο πνπ απνιακβάλνπλ κηαο κνξθήο επηθνπξηθήο ή 

πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο), πεξηπιέθεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε δηάθξηζε ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ, θαζψο 

θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο θάζε νκάδαο  Βι. Δζληθφ ρέδην Γξάζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 

2014, ζει. 81,Γηαζέζηκν ζην: 

http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploads_04/ETHNIKO_SXEDIO_MARCH

%202014.pdf  
5
 Χο εθ ηνχηνπ, απνθαινχληαη «παξάηππνη» κεηαλάζηεο — απηφ ζεκαίλεη φηη δελ έρνπλ εηζέιζεη ζηελ ΔΔ 

κε λφκηκα κέζα. 

http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploads_04/ETHNIKO_SXEDIO_MARCH%202014.pdf
http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploads_04/ETHNIKO_SXEDIO_MARCH%202014.pdf
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ρνπλ δηέιζεη
6
. Ζ παξνρή ζηνπο αλζξψπνπο απηνχο ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο απνηειεί κεγά-

ιε πίεζε γηα ηνπο δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο θαη ηηο νηθνλνκίεο ησλ  θξαηψλ πφζσ κάι-

ινλ γηα ηε ρψξα καο, φπνπ έξρεηαη θαηά πξψηνλ ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ πξνζθχγσλ 

θαη κεηαλαζηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ηελ ΔΔ, κε απψηεξν ζθνπφ θπζηθά λα θαηαιή-

μνπλ ζε άιιεο πην πξνεγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο
7
.  

Ζ Διιάδα επξηζθφκελε ζε κία απφ ηηο πην δχζθνιεο θάζεηο, απφ νηθνλνκηθήο θαη θνη-

λσληθήο απφςεσο, ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο, θιήζεθε λα δηαρεηξηζηεί ηελ πξνζθπγη-

θή θξίζε  κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηα αλζξψπηλα, ζεκειηψδε δηθαηψκαηα 

ησλ πξνζθχγσλ /κεηαλαζηψλ θαη ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο πξφζβαζεο ζε άζπιν, φπσο  

αξκφδεη ζε έλα επξσπατθφ θξάηνο, φπσο αξκφδεη ζε ηειηθή αλάιπζε  ζε έλα θξάηνο δη-

θαίνπ. Κιήζεθαλ εμάιινπ νη θξαηηθέο ππεξεζίεο λα παξέρνπλ αμηνπξεπείο ππεξεζίεο 

ζηέγαζεο, ζίηηζεο, πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, εθπαίδεπζεο ζε έλα κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ 

πνπ δηήιζαλ ηα ζχλνξα ηεο ( ηΠ, 2017a:ζει.6) 

Όπσο φινη γλσξίδνπκε πιένλ ε ρψξα καο αξρηθά απξνεηνίκαζηε, πνιηηηθά, λνκνζεηηθά 

θαη δηνηθεηηθά, θαζψο ήηαλ αληέδξαζε κε ακεραλία θαη βαζίζηεθε ζην γεγνλφο φηη απν-

ηεινχζε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ρψξα ελδηάκεζνπ ζηαζκνχ, δειαδή ελαπφζεζε  

ην βάξνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ξνψλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ιεγφκελνπ «Βαιθαληθνχ Γηα-

δξφκνπ». Βέβαηα θαη ε αληίδξαζε ηεο  ΔΔ αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα, 

ήηαλ επίζεο θνβηθή, άηνικε θαη απνζπαζκαηηθή, θαη φπσο θαη ε ρψξα καο δηήιζε απφ 

δηαθνξεηηθέο θάζεηο ζηελ φιε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο φπσο ζα δνχκε θαη ζηε 

ζπλέρεηα.  

                                                 
6
 Σν ζίγνπξν είλαη πσο θαλείο δελ επηιέγεη λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ρσξίο θίλεηξν, αλε-

μάξηεηα εάλ απηφ είλαη ε βειηίσζε ηεο δσήο ή ε πξνζηαζία απηήο απφ θάπνην ππαξθηφ θίλδπλν. Δπνκέ-

λσο πξέπεη λα ππάξρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη πξφζβαζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, ψζηε κε απηφλ ηνλ ηξφ-

πν λα αμηνινγείηαη θάζε αίηεκα γηα παξακνλή ζηε ρψξα εμαηνκηθεπκέλα, αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα θαηα-

γσγήο. 
7
 Ζ ΔΔ ζχλεςε πξνζθάησο ζπκθσλία κε ηελ Σνπξθία κε ζηφρν λα ζηακαηήζεη ε αλεμέιεγθηε εηζξνή 

κεηαλαζηψλ ζε κία απφ ηηο θχξηεο δηαδξνκέο απηή ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο. Ζ ζπκθσλία πξνβιέπεη επίζεο 

δπλαηφηεηεο λφκηκεο εηζφδνπ πξνζθχγσλ ζηελ Δπξψπε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα κεησζεί ζεκαληηθά ν 

αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ πνπ έξρνληαη απφ ηελ Σνπξθία. Αθνχ θνξπθψζεθε ζε 7 

000 άηνκα αλά εκέξα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, ν κέζνο αξηζκφο αθίμεσλ κεηψζεθε ζε 47 άηνκα 

εκεξεζίσο ζην ηέινο ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2016 (ζηνηρεία Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο), αθνχ άξρηζε λα ηζρχεη ε 

ζπκθσλία γηα ηελ νπνία πεξηζζφηεξα ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. 
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Βέβαηα ζε απηή ηε θξίζε νη δξψληεο θαη αζθνχληεο δεκφζηα πνιηηηθή δελ ήηαλ κφλν ην 

θξάηνο ή/θαη ηα φξγαλα ηεο ΔΔ, θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημαλ θαη ζπλερίδνπλ λα παίδνπλ 

νη ΜΚΟ, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, δηεζλείο θνξείο θαη θπζηθά νη ηνπηθέο θνηλσλίεο. Απ-

ηή ε ηδηνκνξθία θαζνξίδεη θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα 

αζθεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο πνιηηηθέο. Σν  ζεηηθφ, πέξα απφ ηελ φπνηα αμηνιφγεζε θάλεη 

θάπνηνο ζηελ δξάζε ηνπ θξάηνπο, ζηελ ζνβνχζα θξίζε είλαη φηη ηα φπνηα πξνβιήκαηα 

νπδέπνηε είραλ επξεία θνηλσληθή δηάρπζε. Ζ ειιεληθή θνηλσλία, ζην ζχλνιφ ηεο, αιιά 

θαη νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο πνπ θιήζεθαλ λα επσκηζζνχλ δπζαλάινγν βάξνο, παξά ηελ 

νμχηαηε νηθνλνκηθή θξίζε έδεημαλ άκεζα αληαλαθιαζηηθά. Ζ ζηάζε ησλ Διιήλσλ απέ-

λαληη ζην θαηλφκελν ππήξμε ζε γεληθέο γξακκέο ζεηηθή θαη έιαβε θαη κνξθή έκπξαθηεο 

ζπκπαξάζηαζεο φπσο αλαδεηθλχνπλ θαη ζρεηηθέο έξεπλεο
8
. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα εκβαζχλνπκε ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ην 

ειιεληθφ θξάηνο θαη ηηο ππεξεζίεο απηνχ, θαζψο ζε ζρέζε κε απηφ εληνπίδεηαη θπξίσο 

ε δξάζε ηνπ ηΠ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχλ ελδεηθηηθά ηα κέζα πνπ έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο ψζηε λα πξνζηαηεχζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                 
8
 Απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν (2015), νη 2 ζηνπο 3 Έιιε-

λεο (67%) έρνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (δειψλνπλ ζπκπφληα 38%, θαη ιχπε 29%). ηα αξλεηηθά ζπλαη-

ζζήκαηα πνπ ληψζεη ην 29% ησλ εξσηψκελσλ πεξηιακβάλνληαη: ε αλεζπρία (16%), ν θφβνο (4%), ε θα-

ρππνςία (3%), ην αίζζεκα απεηιήο (3%), ν ζπκφο (3%) θαη ε αδηαθνξία (1%). Με βάζε ηελ έξεπλα πξν-

θχπηεη φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ειιήλσλ πνιηηψλ - πνπ ελδέρεηαη λα ππεξβαίλεη ηα 5.000.000 έρεη 

εθθξάζεη έκπξαθηα ηελ αιιειεγγχε ηνπ ζηνπο πξφζθπγεο. ηελ εξψηεζε αλ «εζείο πξνζσπηθά, έρεη 

ηχρεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ λα θάλεηε θάηη γηα λα βνεζήζεηε ηνπο πξφζθπγεο», ζρεδφλ νη 6 ζηνπο 10 Έι-

ιελεο (58%) απάληεζαλ θαηαθαηηθά. Γηα πην αλαιπηηθά ζηνηρεία βι. έξεπλα ηνπ νξγαληζκνχ έξεπλαο θαη 

αλάιπζεο «δηαΝΔΟζηο», κε ζέκα «Σν πξνζθπγηθφ πξφβιεκα θαη νη Έιιελεο», Φεβξνπάξηνο ηνπ 2016. 
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1.2 Η ελληνική διοίκηςη απέναντι ςτο προςφυγικό πρόβλημα 

1.2.1 Οι τρεισ διακριτϋσ φϊςεισ ςτην αντιμετώπιςη του ζητόμα-
τοσ   
 

Ζ ρψξα καο, φπσο άιισζηε θαη ε Δπξψπε ελ ζπλφισ, δηήιζε απφ δηαθνξεηηθέο θάζεηο 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ κεηθηψλ ξνψλ πιεζπζκψλ. Ζ αξρηθή απξνζπκία 

αλαγλψξηζεο ηνπ δεηήκαηνο θαη ιήςεο έζησ θαη ζηνηρεησδψλ κέηξσλ πξνεηνηκαζίαο 

γηα κία απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπ, έδσζε ηε ζέζε ηεο ζε κία δηάρπηε ακεραλία 

αληίδξαζεο, φηαλ πιένλ νη ξνέο απέθηεζαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015,  κεγαιχηεξε 

έληαζε (ηΠ, 2017a:ζει:6). Ζ έιιεηςε ζρεδηαζκνχ θαη ζπλεθηηθήο πνιηηηθήο ραξαθηή-

ξηζε θαη απηή ηε θάζε, φπσο άιισζηε θάλεθε θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην βάξνο ηεο δηα-

ρείξηζεο ησλ ξνψλ ελαπνηέζεθε ζηε δηαηήξεζε ηνπ ιεγφκελνπ «Βαιθαληθνχ Γηαδξφ-

κνπ» αλνηθηνχ. Ζ ηξίηε δηαθξηηή θάζε ζηελ εθδήισζε ηνπ δεηήκαηνο θαη ζηε δηαρείξη-

ζε ησλ κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ Κνηλή Γήισζε ΔΔ-

Σνπξθίαο ηεο 18εο Μαξηίνπ 2016
9
. Οη ξνέο, πιένλ, είλαη ειεγρφκελεο ζε κεγάιν βαζκφ 

θαη ν πιεζπζκφο κεηαλαζηψλ θαη αηηνχλησλ άζπιν πνπ δηαβηνχλ ζηε ρψξα κεηξήζηκνο 

θαη πεξηνξηζκέλνο. Βέβαηα κε  ηνλ γεσγξαθηθφ πεξηνξηζκφ ησλ εηζεξρφκελσλ πνπ δέρε-

ηαη ε Διιάδα ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ πνπ πξνβιέπεη ε Κνηλή Γήισζε ΔΔ-

Σνπξθίαο θαη ηελ επαθφινπζε ζπγθέληξσζε ππεξπιεζπζκνχ ζε απηά, νη ζπλζήθεο δηα-

βίσζεο θαη ε δηνηθεηηθή κεηαρείξηζε γη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο κεηαβάιιεηαη φπσο εί-

λαη ινγηθφ επί ηα ρείξσ. Χζηφζν, αθφκα θαη ζήκεξα ελάκηζε θαη πιένλ έηνο απφ ηελ 

Κνηλή Γήισζε,  απνπζηάδεη  έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην δηαρείξηζεο κε  ζηφρνπο θαη 

                                                 
9
 Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, ε ΔΔ θαη ε Σνπξθία ζπκθψλεζαλ ζε έλα Κνηλφ ρέδην Γξάζεο γηα λα 

απνηξέςνπλ ηελ παξάηππε κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Σνπξθία πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ην πιαίζην 

απηφ, ε Σνπξθία ζπκθψλεζε λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα πεξηνξηζκφ ηεο κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ 

απφ ηελ επηθξάηεηά ηεο πξνο ηελ Δπξψπε θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ επαλεηζδνρή απφ ηελ ΔΔ φισλ ησλ 

παξάηππσλ κεηαλαζηψλ/-ξηψλ πνπ είραλ ηαμηδέςεη απφ ηελ Σνπξθία πξνο ηελ Έλσζε θαη νη νπνίνη/-εο 

θξίζεθαλ απφ ηα κέιε ηεο ΔΔ φηη δελ είραλ αλάγθε δηεζλ,νχο πξνζηαζίαο. ηνπο κήλεο πνπ αθνινχζεζαλ 

ην Κνηλφ ρέδην Γξάζεο, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηδησθφκελε κείσζε ζηηο παξάηππεο αθίμεηο ζηελ 

Δπξψπε, θαη ε ΔΔ θαη ε Σνπξθία αλαθνίλσζαλ κηα δεχηεξε, εθηεηακέλε ζπκθσλία – ηε ζπκθσλία ΔΔ-

Σνπξθίαο, επηζήκσο δήισζε – ζηηο 18 Μαξηίνπ 2016. Τπφ ηνπο φξνπο απηήο ηεο ζπκθσλίαο, θάπνηεο 

θαηεγνξίεο αλζξψπσλ πνπ πεξλνχλ παξάηππα απφ ηελ Σνπξθία ζηα ειιεληθά λεζηά κεηά ηηο 20 Μαξηίνπ 

2016, ζα επηζηξέθνληαη ζηελ Σνπξθία. Πεξηζζφηεξα γηα ηε ζπκθσλία απηή βι. ζην: 

http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5860_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1221_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1221_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
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ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζήο ηνπο πνπ λα ηεξνχληαη (ηΠ , 2017a:ζει.6επ.). Αλη‘ απ-

ηνχ, ε ειιεληθή Γηνίθεζε ιεηηνπξγεί αθφκα κέζα ζε θαζεζηψο εθηάθηνπ αλάγθεο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ad hoc ξπζκίζεηο θαη επηηξέπεη δηαδηθαζίεο, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηεο 

επηινγή αλαδφρσλ θαη‘ εμαίξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (ηΠ, 2017a:ζει.6επ.). Γπζηπ-

ρψο φκσο ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη, φηη ζε θαζεζηψο έθηαθηεο αλάγθεο, κε απνθιίζεηο 

απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, νχηε ην θξάηνο δηθαίνπ ππεξεηείηαη, νχηε ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα πξνζηαηεχνληαη ζηνλ βαζκφ ηνπιάρηζηνλ πνπ ζα έπξεπε (ηΠ, 

2017a:ζει.9). Σέινο, ε  ηξέρνπζα δηαρείξηζε ραξαθηεξίδεηαη  ζαθψο απφ  ηελ έκθαζε 

ζηε δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο απνηξνπήο γηα απηνχο πνπ ζα απνπεηξαζνχλ λα δηέι-

ζνπλ ζηελ ρψξα θαη θαη΄ επέθηαζε ζηελ ΔΔ, αιιά θαη γη απηνχο πνπ ήδε έρνπλ εγθα-

ηαζηαζεί ψζηε λα γπξίζνπλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο (ηΠ, 2017a:ζει.8). 

Ζ θχξηα παζνγέλεηα ηεο δηνίθεζεο ζπκππθλψλεηαη, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ζηα ε-

μήο: ζηελ έιιεηςε ζρεδίνπ, ζηηο αδπλακίεο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη κε εθαξκνγή 

ηνπ, ζηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ηελ δηάρπζε αξκνδηνηήησλ θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε 

απνξξφθεζε πφξσλ. Απηφ βέβαηα δελ αλαηξεί ηελ πξνζπάζεηα πνπ έρεη θαηαβιεζεί απφ 

πιεπξάο ειιεληθνχ  θξάηνπο δεδνκέλεο ηεο έθηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (Γεληθή Γξακ-

καηεία Δλεκέξσζεο, 2017)  θαη ηελ απηαπάξλεζε εθείλσλ ησλ ζηειερψλ ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ, θαη θπξίσο ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, πνπ ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο βξέζεθαλ λα θαιχπηνπλ θελά θαη αλάγθεο πέξαλ ηνπ πεδίνπ αξκνδηφηεηαο 

ηνπο.  

 

1.2.2 Έλλειψη ςχεδύου 

Ο ξφινο ηεο Διιάδαο σο ρψξαο δηέιεπζεο πιεζπζκψλ απφ ηελ Σνπξθία κε ηειηθφ πξν-

νξηζκφ άιιεο ρψξεο ηηο Δπξψπεο, ιεηηνπξγνχζε  ζηελ αξρή ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο σο 

πξφζρεκα γηα ηελ έιιεηςε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο. 

ηε πνξεία φκσο o εγθισβηζκφο ησλ εηζεξρνκέλσλ εληφο ησλ ζπλφξσλ γηα απξνζδηφ-

ξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, ππνρξέσζε ηελ Πνιηηεία λα αλαπξνζαξκφζεη ηε ζηάζε ηεο 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Ζ πξνζπάζεηα φκσο νξγάλσζεο θαη εθαξκνγήο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζρεδίνπ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ δηαβίσζεο ησλ 
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θηινμελνχκελσλ, δελ θαίλεηαη, κέρξη ζήκεξα, λα έρεη απνδψζεη, παξά ηηο αιιεπάιιειεο 

εμαγγειίεο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ηΠ, 2017a:ζει.90) . 

 

Ζ  ζπλνιηθφηεξε εηθφλα ηεο δηνίθεζεο, φπσο εμεηάδεηαη ζε απηφ ην θεθάιαην αιιά θαη 

αλαιπηηθφηεξα ζην αληίζηνηρν γηα ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ηΠ, έρνπλ σο θνηλφ ππφβαζξν 

ηελ αδπλακία ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ, εζληθψλ  αιιά θαη επξσπατθψλ, λα αληηιεθ-

ζνχλ εγθαίξσο ηηο θξίζηκεο παξακέηξνπο ηεο θαηάζηαζεο. Ζ πξνζπάζεηα απνθιεηζηηθά 

δηαρεηξηζηηθήο αληηκεηψπηζεο κηαο θξίζεο κε ζνβαξέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πν-

ιηηηθέο πηπρέο δελ ζα κπνξνχζε παξά λα επηθέξεη πεληρξά απνηειέζκαηα (ηΠ, 

2017a:ζει.90). Ζ απνπζία επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο νδήγεζε ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ αδπλακία εμαζθάιηζεο αξθεηψλ εθ ησλ ζηνηρεησδψλ ζπλζεθψλ π-

πνδνρήο θαη θηινμελίαο ησλ εηζεξρνκέλσλ ζηε ρψξα. ηελ παζνγέλεηα απηή ππνιαλζά-

λεη ε έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αλζξψπσλ απηψλ, πνπ α-

ληηκεησπίδνληαη σο πιεζπζκνί transit. 

Σν πξφβιεκα δελ ήηαλ θαη δελ είλαη θαηά θχξην ιφγν  νηθνλνκηθφ. ε γεληθέο γξακκέο, 

δελ θάλεθε κέρξη ζήκεξα λα ππήξμε ζνβαξφ δήηεκα έιιεηςεο πφξσλ. Αλ θαη ππήξμαλ  

θαη ελδερνκέλσο ππάξρνπλ αθφκα, θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνξξφθεζε θαη αμηνπνίεζε 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Σν πξφβιεκα δελ ήηαλ νχηε θνηλσληθφ. Οη ηνπηθέο θνηλσλίεο, ε 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ έδεημαλ γξήγνξα αληαλαθιαζηηθά. Σα ζεηηθά φκσο απηά ζηνηρεία 

ππνλνκεχζεθαλ απφ ηελ αδπλακία ηεο Πνιηηείαο λα πξνβάιεη έλα πεηζηηθφ αθήγεκα 

πξνο ηε θνηλσλία. 

Ζ Διιάδα κέρξη θαη ηελ ζηηγκή πνπ γξάθνληαη απηέο νη γξακκέο θαίλεηαη λα έρεη ζπκ-

βηβαζηεί κε ηνλ ξφιν πνπ ηεο επηθχιαμε  ε  Κνηλή Γήισζε ΔΔ-Σνπξθίαο, δειαδή ηνλ 

απνηξεπηηθφ ξφιν ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ, αιιά θαη ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ, κε ηε βνή-

ζεηα ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο FRONTEX, θαη ηελ επηζηξνθή φζσλ αιινδαπψλ θαηάθεξλαλ 

λα πεξάζνπλ ηα ζχλνξα είηε ζηελ παηξίδα ηνπο είηε ζηελ Σνπξθία, κε αληάιιαγκα ηελ 

ρξεκαηηθή απνδεκίσζε θαη ηελ πιηθνηερληθή ελίζρπζε ηεο. ε απηφ ην αζθπθηηθφ 

πιαίζην δηαθαίλεηαη ε αδπλακία απφ πιεπξάο Διιάδνο λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη 

κηα πνιηηηθή κε επηκέξνπο δηαθξηηνχο ζηφρνπο. Ζ δηακφξθσζε ελφο ζπλεθηηθνχ πνιηηη-

θνχ πιαηζίνπ θαη ε  έγθαηξε εθπφλεζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ απνηειεί ην απαξαίηεην 
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πξψην  βήκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηινγή επέιηθησλ εξγαιείσλ θαη ησλ  νξζνινγηθφ 

επηκεξηζκφ πφξσλ ζηε θαηεχζπλζε ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο δηνίθε-

ζεο (ηΠ, 2017a: ζει.91). 

  

 

1.2.3 Αδυναμύεσ του κανονιςτικού πλαιςύου και μη εφαρμογό του 

 

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ/πξνζθπγηθνχ θαηλνκέλνπ ζε επίπεδν θαλνληζηη-

θφ  παξνπζηάδεη δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: α) έιιεηςε ζαθψλ θαλφλσλ θαη θξηηεξίσλ 

εθαξκνγήο ηνπο θαη β) δηάζηαζε κεηαμχ πξφβιεςεο θαη εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο.  Ζ 

πιεζψξα δηαηάμεσλ ζπληειεί αθξηβψο ζηελ έιιεηςε ζαθνχο πιαηζίνπ αλαθνξάο κε α-

πνηέιεζκα λα ππάξρεη αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο λνκνζε-

ηηθψλ ξπζκίζεσλ (ηΠ, 2017a:ζει.84). 

Υαξαθηεξηζηηθά θαη ζε φ, ηη αθνξά ηελ έιιεηςε ζαθψλ θαλφλσλ, ελδεηθηηθά ζα αλαθέ-

ξνπκε ην παξάδεηγκα ησλ πξνβιέςεσλ  ηεο λνκνζεζίαο θπξίσο κεηά ηελ Κνηλή Γήισ-

ζε ΔΔ-Σνπξθίαο (Ν. 4375/2016), νη νπνίεο αθνξνχζαλ δηαθφξσλ ηχπσλ δνκέο πξνζθχ-

γσλ θαη κεηαλαζηψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ εθαξκνζηνχλ ζηελ πξάμε (ηΠ, 

2017a:ζει.84). Δπίζεο, ε Κνηλή Γήισζε ΔΔ-Σνπξθίαο έρεη σο βαζηθή παξαδνρή έλα 

πιαίζην ζχληνκεο πινπνίεζεο επαλεηζδνρήο γηα φζνπο δελ ππνβάινπλ αίηεκα αζχινπ 

ή γηα φζνπο έρεη ηειεζίδηθα απνξξηθζεί ζρεηηθφ αίηεκα, πιαίζην ην νπνίν δελ πξνβιέθ-

ζεθε ζηε λνκνζεζία κε ηαρχξξπζκεο δηαδηθαζίεο ππνδνρήο πξνζθπγήο θαηά ησλ απν- 

θάζεσλ απηψλ θ.ιπ
10

.  

Αηπρψο, αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο  φπνπ είρακε εμεηδίθεπζε ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκί-

ζεσλ, φπσο ζηελ εμέηαζε αηηεκάησλ αζχινπ, ππήξμαλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηξνπνπνηήζεηο: νη δηαηάμεηο γηα ηελ Αξρή Πξνζθπγψλ ηξνπνπνηήζεθαλ ήδε δχν θνξέο 

                                                 
10

 Βι. άξ. 14, παξ. 2 ηνπ Ν.4375/2016 πνπ πξνβιέπεη ηελ εληφο 25 εκεξψλ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξψηεο ππνδνρήο ζηα hotspots, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν ησλ επίζεο 25 εκεξψλ (αξρηθά 15 

θαη παξάηαζε άιιεο 10) ηνπ άξ. 11, παξ. 5 ηνπ Ν.3907/2011. 
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κέζα ζην 2016, ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Ηνχλην θαη άιιε κία ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2017
11

 . Ζ  

αζθάιεηα δηθαίνπ πιήηηεηαη αθφκα θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε δηθαηνδνζία εμέηαζεο 

πξνζθπγήο θαηά απφθαζεο αζχινπ ζε 1ν βαζκφ ρσξίδεηαη ζε 4 δηαθνξεηηθέο θαηεγν-

ξίεο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ κεηαβαηηθέο ζπλήζσο δηαηάμεηο
12

 (ηΠ, 2017a:ζει.84). 

Γπζηπρψο ην έιιεηκκα ζαθψλ θαλφλσλ εληνπίδεηαη θπξίσο ζε ηνκείο φπνπ νη θαλφλεο 

απηνί είλαη πην απαξαίηεηνη φπσο ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ επηηξνπεία αζπλφδεπησλ αλε-

ιίθσλ, ζηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο πνηθίιεο πξνλνηαθέο δνκέο θαη ζηνπο ζαθείο θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο θιεηζηψλ ή αλνηρηψλ δνκψλ
13

. Ζ νκαιή εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ πξνζθπ-

γηθψλ πιεζπζκψλ πνπ δηαβηνχλ ζηε ρψξα 
14

πξνζθξνχεη επίζεο σο έλα βαζκφ  ζηελ  

έιιεηςε ζαθνχο θαη ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ ( ηΠ, 2017a:ζει.85). 

Δθηφο απφ ηελ έιιεηςε ζαθψλ θαλφλσλ παξαηεξνχκε θαηά δεχηεξν ιφγν απφθιηζε κε-

ηαμχ λνκνζεηηθψλ πξνβιέςεσλ θαη πξάμεο, ε νπνία αλ θαη σο γλσζηφλ απνηειεί γελη-

θφηεξν ζέκα πξνβιεκαηηζκνχ ζηε ρψξα καο  ζην πεδίν ηνπ πξνζθπγηθνχ  ζπλεπάγεηαη 

ηδηαίηεξα  επαρζείο πεξηνξηζκνχο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ θαη 

ησλ αηηνχλησλ άζπιν. Σν ραξαθηεξηζηηθφηεξν δηαρξνληθά παξάδεηγκα είλαη ε κε εθαξ-

κνγή δηαδηθαζηψλ πξψηεο ππνδνρήο ζε φινπο ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηα λεζηά, αληί-

ζεηα κε ηηο επηηαγέο ηνπ Ν.3907/2011. Απηφ πξαθηηθά είρε σο ζπλέπεηα επάισηα άηνκα 

(αλήιηθνη θ.ά.) λα θαηαιήγνπλ ζε Πξναλαρσξεζηαθά Κέληξα, ελψ ε θξάηεζή ηνπο, κέ-

                                                 
11

 Με ην άξ. 4 ηνπ Ν. 4375/2016, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην θαηαξγνχκελν άξ. 3 ηνπ Ν.3907/2011 

(θαηάξγεζε φινπ ηνπ θεθαιαίνπ Α ηνπ Ν.3907/2011 κε ην άξ. 81 ηνπ Ν.4375/2016). ηε ζπλέρεηα κε ην 

άξ. 86 ηνπ Ν.4399/2016, πνπ εηζήρζε κε ηξνπνινγία (αξ. 496/25) θαη επέθεξε, κεηαμχ άιισλ, αιιαγή 

ζηε ζπγθξφηεζε ησλ Δπηηξνπψλ Πξνζθπγψλ (βι. παξαπάλσ Κεθάιαην Γ. 2). Με ηελ παξ. 3 ηνπ άξ. 86 

ηνπ Ν.4399/2016 θαηαξγήζεθε επίζεο ε ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ ζηνλ ηΠ (άξ. 4, 

παξ. 3 ηνπ Ν.4375/2016) πξνο έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη. Σέινο, κε ην άξ. 96 ηνπ 

Ν.4485/2017: ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.4375/2016 ε  παξ. 3 ηνπ άξ. 16 ηνπ Ν.4375/2016 ηξνπνπνηείηαη . 
12

Βι. άξ. 81, παξ. 27 ηνπ Ν. 4375/2016 θαη άξ. 86, παξ. 27 ηνπ Ν.4399/2016. 
13

 Οη πξνζσξηλνί ρψξνη θηινμελίαο πξνζθχγσλ-κεηαλαζηψλ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πξάμε ρσξίο λα εθαξκφ-

δεηαη ην πιαίζην ηνπ Ν.4375/2016. ρεδφλ ελάκηζε ρξφλν κεηά ηελ πξφβιεςε Γνκψλ α) Πξνζσξηλήο 

Φηινμελίαο θαη β) Πξνζσξηλήο Τπνδνρήο κε ην Ν.4375/2016 (άξ. 10), δηαπηζηψλεηαη απνζπαζκαηηθή 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δνκέο, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ εμαθνινπζνχζαλ κέρξη ηηο 

αξρέο ηνπ 2017, λα ιεηηνπξγνχλ αλεπίζεκα θαη ρσξίο ηηο ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο η-

ζρχνπζαο λνκνζεζίαο.  
14

 Ζ δηαδηθαζία παξνρήο εθπαίδεπζεο ζηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο πνπ 

ππαγνξεχεηαη απφ δηαηάμεηο απμεκέλεο ηππηθήο ηζρχνο, δει. ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο χκβαζεο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Βι. ζρεηηθά: Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ 

Πνιίηε , Αλήιηθνη πξφζθπγεο θαη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο. Γηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε – ππνρξεψζεηο ηνπ 

θξάηνπο,  2016, πξνζβάζηκν ζην: 

 http://www.hlhr.gr/wp-content/uploads/2016/12/keimeno_tekmiriosis_dik_ekpaideusi2_1.pdf   

http://www.hlhr.gr/wp-content/uploads/2016/12/keimeno_tekmiriosis_dik_ekpaideusi2_1.pdf
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ρξη ηψξα ηνπιάρηζηνλ, απαγνξεχεηαη (ηΠ, 2014:ζει.152 επ.). Υαξαθηεξηζηηθφ παξά-

δεηγκα κε εθαξκνγήο θαλφλσλ ζρεηηθψλ κε ηα ζηνηρεηψδε δηθαηψκαηα ησλ δηνηθεηηθά 

θξαηνπκέλσλ είλαη ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο πξναπιηζκνχ ζηα αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα, 

εθηφο απφ ηα Πξναλαρσξεζηαθά Κέληξα (ηΠ, 2017a:ζει.86). 

Χο πξνο ην πξσηνγελέο ελσζηαθφ δίθαην, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε έμαξζε ησλ κε-

ηαλαζηεπηηθψλ - πξνζθπγηθψλ ξνψλ επέθεξε απνθιίζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλν-

ληζηηθνχ πιαηζίνπ, φρη κφλν ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο, αιιά θαη ζε επίπεδν ΔΔ
15

. 

Χο πξνο ην παξάγσγν δίθαην ηεο ΔΔ, ελδεηθηηθή ηεο αδπλακίαο ηεο ειιεληθήο Πνιηηεί-

αο λα εμεηδηθεχζεη έλα πιαίζην εθαξκνγήο γεληθψλ θαλφλσλ, είλαη ε θαζπζηέξεζε ε-

λαξκφληζεο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ κε ηελ Οδεγία 2013/33/ΔΔ (αλαδηαηχπσζε 

29.6.2013), γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία (ηΠ, 2017a:ζει.86). 

Έλα γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη επίζεο απφ ηα δνζέληα παξαδείγκαηα είλαη 

δελ δίλεηαη ε  βαξχηεηα θαη ε δένπζα πξνζνρή ζην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Γηα ηελ νπζηαζηηθή  άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ 

δελ αξθεί κφλν ε λνκνζεηηθή αθήγεζε, αιιά απαηηείηαη ηδίσο ε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ 

θαζεκεξηλή δηνηθεηηθή πξαθηηθή (ηΠ, 2017a:ζει.87). 

 

1.2.4 Έλλειψη ςυντονιςμού-Διϊχυςη Αρμοδιοτότων  

Ο ζπληνληζκφο ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα πξψ-

ην δεηνχκελν, αθφκα θαη κεηά ηελ ίδξπζε αλεμάξηεηνπ ππνπξγείνπ κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο  θαη ν ζπληνληζκφο θαη ε δηαρείξηζε ηεο θάζε κνλάδαο ή θάζε δξάζεο έλα 

δεχηεξν. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνιιψλ εκπιεθνκέλσλ γηα κεηαμχ ηνπο ζπληνληζκφ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, νη δπλαηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηφζν ησλ θαζεκεξηλψλ 

πξνβιεκάησλ, φζν θαη ζρεδηαζκνχ –έζησ βξαρππξφζεζκνπ–, ήηαλ ζπλήζσο πεξηνξη-

ζκέλεο. Κχξην ιφγν γη‘ απηφ, φπσο είδακε θαη πξσηχηεξα, απνηεινχλ νη  αδπλακίεο  θαη 

νη ειιείςεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν πξέπεη λα πεξηγξάθεη  ηνπο ηξφπνπο ζπλεξ-

γαζίαο, ηνπο έρνληεο απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα  θαη ηνλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ (ηΠ, 

                                                 
15

Σν θαη‘ εμνρήλ παξάδεηγκα θαη‘ εμαίξεζηλ δηθαίνπ απνηειεί ε Κνηλή Γήισζε ΔΔ-Σνπξθίαο ηεο 18εο 

Μαξηίνπ 2016. 
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2017a: ζει 79). Κάζε δεκφζηα πνιηηηθή ρξεηάδεηαη εμάιινπ, πέξα απφ ζπγθεθξηκέλν 

επηρεηξεζηαθφ ζρέδην εθαξκνγήο (αλ απηφ ππάξρεη), ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο πνπ λα 

ην πινπνηνχλ ζε φιν ηα επίπεδα ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο (ηΠ, 2017a: ζει 82).  Υα-

ξαθηεξηζηηθά, ν  Ν.4375/2016 πξνέβιεπε ηνλ νξηζκφ  δηνηθεηψλ ζηα  Κέληξα Τπνδν-

ρήο θαη Σαπηνπνίεζεο σο πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνρήο, πνπ ζπζηήζεθε κε ηνλ ίδην λφκν, θαη ζηελ νπνία ππή-

ρζεζαλ δηνηθεηηθά σο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο θαη ηα ΚΤΣ. Χζηφζν, επί δέθα κήλεο 

ελαιιαζζφηαλ θάζε κήλα πξνζσπηθφ ηεο Πξψηεο Τπνδνρήο απφ ηελ Αζήλα σο επηθε-

θαιήο ησλ ΚΤΣ,  κε ζπλαθφινπζα θελά ζηνλ ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη ζηε ζεζκηθή 

ζπλνρή θαη θνηλή αληίιεςε κε ηηο ηνπηθέο αξρέο. Οη δηνηθεηέο ησλ πέληε ΚΤΣ  αλαθνη-

λψζεθαλ ηειηθά κφιηο ηνλ Φεβξνπάξην 2017 (Καζεκεξηλή, 2017). 

ην επίπεδν ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα 

ρξνληθά θελά ζηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ αξρηθψο νξηζζέληα Γεληθφ Γξακκα-

ηέα Τπνδνρήο -θαη ζηνλ δηάδνρφ ηνπ επίζεο- αιιά θαη νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ νξγάλσ-

ζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνρήο, πνπ πξνβιέθζεθε ζηηο 4.4.2016 κε ηνλ 

Ν.4375/2016, απνηέιεζαλ αλαζρεηηθνχο παξάγνληεο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρε-

ηηδφκελσλ κε ην ππνπξγείν αξκνδηνηήησλ. Άιισζηε, κε ηηο ίδηεο αδπλακίεο, ιεηηνχξγε-

ζε θαη ε  γεληθφηεξε αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο 

Πνιηηηθήο σο επαθφινπζν ηεο απφζρηζήο ηνπ σο απηνηεινχο ππνπξγείνπ απφ ην ΤΠΔ, 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016 (ηΠ, 2017a:ζει 82). 

Ζ έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ππεξεζηψλ ησλ ζπλαξκφδησλ ππνπξγείσλ ή αθφκα θαη 

εληφο ηνπ θαη‘ εμνρήλ ππνπξγείνπ είλαη εκθαλήο θαη ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο έληα-

μεο ησλ πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ. Ζ εκπινθή απηή ζπλεπάγεηαη ζπρλά ζνβαξέο θαζπ-

ζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ  πξνγξακκαηηζκνχ
16

. Πνιιέο θνξέο νη νδεγίεο 

είλαη δηαθνξεηηθέο ή θαη αληηθξνπφκελεο αλάινγα κε ηε δηεχζπλζε ηνπ ππνπξγείνπ πνπ 

ηηο παξέρεη (ηΠ, 2017a :ζει 83). Δμάιινπ, ε έιιεηςε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζπ-

ληνληζκνχ ησλ εκπιεθφκελσλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο αδπλακίεο ηεο δηνίθεζεο φ-

πσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, επηβαξχλεη θαη δπζρεξαίλεη ηελ πξνζπάζεηα  ζηελ θαηεχ-

                                                 
16

  Π.ρ. κεηαθίλεζε εθπαηδεπηηθψλ ζε άιιεο ζέζεηο κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηηο ΓΤΔΠ, κε απνηέιεζκα 

λα δεκηνπξγνχληαη θελά, θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο λεπηαγσγείσλ, αζάθεηα θαη ελίνηε 

αληηθαηηθέο θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο δνκέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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ζπλζε   εμαζθάιηζεο ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηα hotspots  θαη ζε φινπο 

ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο .  

 

1.2.5 Περιοριςμϋνη απορρόφηςη πόρων   

Ζ έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο απνηέιεζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί  έλαλ απφ ηνπο παξά-

γνληεο ηνπο νπνίνπο επηθαιέζηεθαλ νη ειιεληθέο αξρέο νπθ νιίγεο θνξέο απφ ηελ έλαξ-

με ηεο θξίζεο. Οη αξκφδηεο επξσπατθέο αξρέο φκσο ζε αληίζεζε κε ηηο ειιεληθέο επη-

θαινχληαλ άκεζε θαη επαξθή δηάζεζε πφξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ξνψλ απφ ηελ άλνη-

με ηνπ 2015 έσο θαη ζήκεξα (ηΠ, 2017a :ζει 79). Ζ Διιάδα έρεη ιάβεη ή πξφθεηηαη λα 

ιάβεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά πνζά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγη-

θνχ/κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο (ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο). 

Μέξνο απηήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο έρεη ηνλ ραξαθηήξα επείγνπζαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

έλα άιιν κέξνο δίδεηαη κέζα απφ ηαθηηθέο δηαδηθαζίεο. Αλ θαη ηκήκα ησλ ρξεκάησλ 

απηψλ είλαη ζηε δηάζεζε δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ηδίσο ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ 

ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR) ή ΜΚΟ, έλα κεγάιν κέξνο ηνπο θαηεπζχλζεθε 

απφ ην 2015 κέρξη θαη ζήκεξα ζηηο ειιεληθέο αξρέο (ηΠ, 2017a :ζει 80).  Ο ππνπξγφο 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο Γ. Μνπδάιαο φκσο απέδηδε  ην πξφβιεκα επί καθξφλ απν-

θιεηζηηθά θαη κφλν ζην γεγνλφο φηη κέξνο ησλ ρξεκάησλ δηαηίζεην απεπζείαο ζηηο 

ΜΚΟ αληί ηεο θπβέξλεζεο (DW, 2017)
17

. Παξφιε ηελ ηδηαίηεξα απμεκέλε ρξεκαηνδφ-

ηεζε, ε ρψξα δελ κπφξεζε λα απνξξνθήζεη ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ κε εμαηξεηηθψλ ρξε-

καηνδνηήζεσλ
18

 (Βαξβηηζηψηε, 2017). Υαξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ παζνγέλεηα ηνπ ζπζηή-

καηνο, είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο «πληνληζκνχ θαη Γηαρείξηζεο 

Πξνγξακκάησλ Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη Σακείνπ Δζσηεξη-

θήο Αζθάιεηαο, θαη άιισλ πφξσλ»
19

. Ζ ζρεηηθή  απηνηειήο ππεξεζία σο εληαίνο δηα-

                                                 
17

 Αλαιπηηθφηεξα γηα ην ζέκα βι. ζηνλ ηζηφηνπν ηεο DW: http://www.dw.com/el/νη-πξφζθπγεο-δελ-είδαλ-

ηα-εθαηνκκχξηα-ηεο-εε/a-37284528  
18

 πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, απφ ηα 509 εθαη. πνπ έρνπλ δνζεί 

απφ ηα ηακεία έθηαθηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα έηε 2014-2020 δελ έρεη απνξξνθεζεί απνιχησο ηίπνηα, 

ελψ απφ ηα 352 εθαη. επξψ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο σο έθηαθηε βνήζεηα 

απφ ηηο αξρέο ηνπ 2015 έρνπλ απνξξνθεζεί ηα 295 (κέρξη Ηαλνπάξην 2017). Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ είλαη 

δηαζέζηκν γηα ηελ Διιάδα απφ ηελ ΔΔ γηα ηελ πξνζθπγηθή θξίζε είλαη πάλσ απφ έλα δηζ. επξψ. 
19

 Απνζηνιή ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο «πληνληζκνχ θαη Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ Σακείνπ Αζχινπ, 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, θαη άιισλ πφξσλ», είλαη: 

http://www.dw.com/el/οι-πρόσφυγες-δεν-είδαν-τα-εκατομμύρια-της-εε/a-37284528
http://www.dw.com/el/οι-πρόσφυγες-δεν-είδαν-τα-εκατομμύρια-της-εε/a-37284528
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ρεηξηζηηθφο θνξέαο εληάρζεθε αξρηθά  ζην ΤΠΔ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015 κε επηθεθαιήο 

Δηδηθφ Γξακκαηέα (Ν.4332/2015 , άξ. 9, παξ. 6 επ.). ηε ζπλέρεηα εθδφζεθαλ νη παξε-

πφκελεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη‘ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ απηνχ, θαη επαθνινχζε-

ζαλ νη δηαδηθαζίεο ζηειέρσζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θνξέα. Καηφπηλ, 

ζπζηήζεθε ζην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Δηδηθή Γξακκαηεία πληνληζκνχ θαη Γηαρείξη-

ζεο Πξνγξακκάησλ (Ν.4375/2016,άξζξα 75, 76 επ.). Ζ απηνηειήο ππεξεζία (πιένλ 

«Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Γηαρείξηζεο
20

 […]») κεηαθέξζεθε απφ ην ΤΠΔ 

ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο σο ππεχζπλε αξρή γηα ηα εζληθά πξνγξάκκαηα θαη ππήρζε 

ζηε λενζπζηαζείζα Δηδηθή Γξακκαηεία. Αθνινχζεζαλ δηάθνξεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο 

θαη ηξνπνπνίεζε ηεο  λνκνζεζίαο, ηξεηο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016 

(Ν.4403/2016, άξ. 65, παξ. 1), κε ηελ νπνία κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ππεχζπλεο 

αξρήο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο κεηαθέξ-

ζεθε ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία αξκφδηα γηα ην ΔΠΑ (ηΠ, 2017a:ζει.79). 

Όιεο απηέο νη παιηλσδίεο είραλ σο απνηέιεζκα λα κελ απνξξνθεζνχλ εγθξηζέληα απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θνλδχιηα γηα ην 2015. Ζ αλεπαξθήο απνξξφθεζε ζπληζηά γηα 

ηα ηξία ηειεπηαία έηε  έλαλ εθ ησλ θχξησλ παξαγφλησλ γηα ηηο  αλεπαξθείο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ηνπ πξνζθπγηθνχ/κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθα-

ζηψλ θαη ε θαιχηεξε απνξξφθεζε ησλ επξσπατθψλ πφξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε θη-

ινμελία ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πνπ δηαβηνχλ ζηε ρψξα ζα πξέπεη λα επηηεπ-

ρζεί ελ επζέησ ρξφλσ φρη φκσο εηο βάξνο ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ δηαθα-

λνχο θαη δεκνζηνπνηεκέλεο ρξήζεο ηνπο (ηΠ, 2017a:ζει.83).  

Άιισζηε, αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ ειιεληθή Γηνίθε-

ζε  αιιά θαη δεπηεξεπφλησο  απφ επξσπατθά θαη δηεζλή φξγαλα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

                                                                                                                                               
O απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο, ε επίβιεςε θαη ε επηηάρπλζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ ζην θνηλφ επξσπατθφ ζχζηεκα 

αζχινπ, ε έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ε λφκηκε κεηαλάζηεπζε, ε επηζηξνθή, ε δηαρείξηζε ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ θαη ε θνηλή πνιηηηθή ζεσξήζεσλ, θαζψο θαη ε δηεμαγσγή ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ 

ζηνπο ηνκείο απηνχο. ηφρν απνηειεί επίζεο, ε αμηνπνίεζε ινηπψλ πφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ πφξσλ έθηαθηεο ελίζρπζεο, πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη ζε ινηπά 

κεηαλαζηεπηηθά δεηήκαηα. Γηα πεξηζζφηεξα βι.:  

http://www.amifisf.gr/eidiki-grammateia/ 
20

 Ζ Δ.Τ.Τ.Γ. Σ.Α.Μ.Δ.Σ.Δ.Α.Π. ζπγθξνηείηαη ζε ηξεηο (3) Μνλάδεο σο εμήο: 

Μνλάδα Α: πληνληζκνχ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο. 

Μνλάδα Β: Γηαρείξηζεο έξγσλ/δξάζεσλ. 

Μνλάδα Γ: Οξγάλσζεο − Τπνζηήξημεο θαη Τινπνίεζεο δξάζεσλ. 

http://www.amifisf.gr/eidiki-grammateia/
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εηζφδνπ θαη ηεο παξακνλήο φζσλ πξνζθχγσλ/κεηαλαζηψλ δελ ππάξρνπλ. Καλέλα π-

πνπξγείν ή άιιε θξαηηθή αξρή δελ έρεη δεκνζηεχζεη ζπλνιηθά ζηνηρεία κε ηξφπν ζπ-

ζηεκαηηθφ ψζηε λα θαζίζηαηαη επρεξήο ν έιεγρνο ηνπο, κφλε εμαίξεζε απνηειεί ην 

ΤΠΔΘΑ. Ζ εκπέδσζε ηεο δηαθάλεηαο ζε δεηήκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο επηθνπξεί  

φινπο ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ  θαη ζε ηειηθή αλάιπζε  θαη ηνπο ίδηνπο 

ηνπο απνδέθηεο ησλ πφξσλ. Δπηπξφζζεηα, απνηξέπεη  ηνλ θίλδπλν λα εδξαησζνχλ ζηελ 

θνηλή γλψκε  ππνςίεο γηα ελδερφκελε θαθνδηαρείξηζε πξνθαιψληαο ην δεκφζην αίζζε-

κα (ηΠ, 2017a:ζει.81).  

1.3 Μέςα έννομησ προςταςίασ των προςφύγων - μεταναςτών 

Απέλαληη ζε θαηλφκελα παξαβίαζεο δηθαησκάησλ ηνπο είηε ιφγσ παξαβίαζεο ηεο αξ-

ρήο ηεο λνκηκφηεηαο είηε ιφγσ θαθνδηνίθεζεο είηε ιφγσ ειιηπνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζί-

νπ, νη αηηνχληεο άζπιν, νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο δηαζέηνπλ ηα αλαγθαία κέζα 

έλλνκεο πξνζηαζίαο, φπσο θάζε πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο, βέβαηα ζηε πξάμε πνιιέο 

θνξέο ε πξφζβαζε ζε απηά κφλν επρεξήο δελ είλαη. 

ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε πξνβιέπνληαη νη εμήο κνξθέο ειέγρνπ ηεο δεκφζηαο δηνί-

θεζεο: ν θνηλνβνπιεπηηθφο, ν δηθαζηηθφο, ν δηνηθεηηθφο θαη ν ελδηάκεζνο έιεγρνο. Δίλαη 

άιισζηε αλαγθαίνο ν έιεγρνο απηφο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο λν-

κηκφηεηαο θαη ηα πξνζηαηεπζνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ δηνηθνπκέλσλ (Μαθξπδεκήηξεο, 

Πξαβίηα, 2012:ζει:563). Απφ ηηο ηέζζεξηο απηέο κνξθέο ειέγρνπ  αμίδεη λα αλαθεξζνχ-

κε αλαιπηηθφηεξα ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο. 

Δθηφο ησλ νπζηαζηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ παξέρεη ζηνπο αιινδαπνχο ε λνκνζεζία, εγ-

ρψξηα θαη δηεζλήο, ηνπο αλαγλσξίδεη επηπιένλ θαη ηα κέζα ηεο απνηειεζκαηηθήο έλλν-

κεο πξνζηαζίαο ηνπο.  

Οη αιινδαπνί,  θαηαξράο, φπσο θαη νη Έιιελεο πνιίηεο, ζην πιαίζην ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ειέγρνπ, έρνπλ ην δηθαίσκα απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο αιιά θαη ην επξχ-

ηεξν δηθαίσκα αλαθνξάο ζηηο αξρέο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα θάζε πξφβιεκα ην ν-
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πνίν ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνπλ κε απηέο
21

. Μάιηζηα ην δηθαίσκα απηφ είλαη ηδηαίηε-

ξα ζεκαληηθφ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη πιένλ παξαδεθηέο ηππηθέο πξνζθπγέο 

(Μπεζίια-Μαθξίδε, 1998:ζει.186). Αθξηβψο γη απηφ, ζην άξ. 10 παξ.1 ηνπ ηζρχνληνο 

πληάγκαηνο
22

 θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα απηφ φρη κφλν γηα ηνπο Έιιελεο αιιά γηα 

φινπο αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο (Μπεζίια-Μαθξίδε, 1998:ζει.87), φπσο επίζεο θαηνρπ-

ξψλεηαη ζην άξ.44 ηνπ ΥΘΓΔΔ. Δπηπιένλ, δηαζέηνπλ ην δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφ-

αζεο, θνξέαο ηνπ νπνίνπ είλαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο  φπσο 

απηφ θαηνρπξψλεηαη απφ ην  χληαγκα (άξ. 20, παξ. 2 πλη.) αιιά θαη απφ ηνλ ΥΘΓΔΔ 

(41 παξ. 2).
23

Δπηπξφζζεηα, ε δηνηθεηηθή πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ πεξη-

ιακβάλεη επίζεο ηελ πεηζαξρηθή επζχλε ησλ νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο πνπ δελ εθπιεξψ-

λνπλ ηελ ππνρξέσζε δηαζθάιηζεο ηεο αθψιπηεο αζθήζεσο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκά-

ησλ, ζχκθσλα κε ην άξ. 25 παξ. 1 πλη. (Γαγηφγινπ, 2005:ζει.1363). Σέινο, ζην επξχ-

ηεξν πιαίζην ηεο δηνίθεζεο, ηελ  πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ παξαθνινπζεί 

ζηε ρψξα καο ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ ε νπνία θαη ππν-

βάιιεη εηήζηεο εθζέζεηο
24

. 

ε φ, ηη αθνξά ην δηθαζηηθφ έιεγρν δένλ είλαη λα ηνλίζνπκε φηη θνξείο ηνπ δηθαηψκαηνο 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, φπσο θαηνρπξψλεηαη ζην χληαγκα, αιιά θαη ζε ζεηξά δηεζλψλ 

θεηκέλσλ, είλαη επίζεο θάζε πξφζσπν, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηά ηνπ (άξ. 20 παξ. 

1 πλη., 47 ΥΘΓΔΔ, 6 θαη 13 ΔΓΑ,14 ΓΑΠΓ,8 θαη 10 Οηθ. Γηαθ.). Απηνλνήησο ην 

δηθαίσκα ηνπ λφκηκνπ δηθαζηή πξνζηαηεχεη ηνπο πάληεο εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο 

θαη αληζαγελείο (άξζξα 8 πλη., 47 παξ. 2 εδ. 1 ΥΘΓΔΔ), (Γαγηφγινπ, 2005:ζει.1436). 

Κξίζηκε είλαη ε αμίσζε γηα απνλνκή δηθαηνζχλεο ζε εχινγν ρξφλν, ε νπνία βξίζθεη 

εθαξκνγή θαη ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο αιιά θαη ζηηο δηάξθεηα εμέηαζεο δηνηθεηηθψλ 

πξνζθπγψλ (Ράηθνο, 2005:ζει.142). 

                                                 
21

 Δηδηθά γηα ηα έλδηθα κέζα ηα νπνία δηαζέηνπλ νη αηηνχληεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο, θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο αζχινπ  βι. Μαξνχδα Ν., αξάληε Β., Πξνζθπγηθφ Γίθαην, 2016, 

εθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε , ζει:269 
22

 Kαζέλαο ή πνιινί καδί έρνπλ ην δηθαίσκα, ηεξψληαο ηνπο λφκνπο ηνπ Kξάηνπο, λα αλαθέξνληαη 

εγγξάθσο ζηηο αξρέο, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ελεξγνχλ ζχληνκα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

λα απαληνχλ αηηηνινγεκέλα ζε εθείλνλ, πνπ ππέβαιε ηελ αλαθνξά, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν.  
23

 Πεξηζζφηεξα βιέπε ζην Γαγηφγινπ Π., Αηνκηθά Γηθαηψκαηα, 2005, εθδ. άθθνπια, ζει. 1384 επ. 
24

 Αλαιπηηθφηεξα  γηα ην έξγν θαη ηελ απνζηνιή  ηεο ΔΔΓΑ βι. ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο: 

http://www.nchr.gr/index.php/el   

http://www.nchr.gr/index.php/el
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Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ηεο ΔΔ, κπνξεί θάπνηνο λα  πξνζθχ-

γεη ζην ΓΔΔ, εθφζνλ έρεη ππνζηεί δεκία εμαηηίαο δξάζεο ή παξάιεηςεο νξγάλνπ ηεο 

ΔΔ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, κε δχν ηξφπνπο: έκκεζα, κέζσ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ (ηα 

νπνία κπνξεί λα απνθαζίζνπλ λα παξαπέκςνπλ ηελ ππφζεζε ζην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ, 

άκεζα, ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ – εάλ κηα απφθαζε νξγάλνπ ηεο ΔΔ ζίγεη θά-

πνηνλ άκεζα θαη αηνκηθά
25

. Δπίζεο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΓΓΑ). Σν δηθαζηήξην απηφ εθαξκφδεη ηελ Δπξσπατθή 

χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Ζ απνζηνιή ηνπ ζπλίζηαηαη ζην λα ειέγρεη εάλ 

ηα δηθαηψκαηα θαη νη εγγπήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε χκβαζε γίλνληαη ζεβαζηά 

απφ ηα θξάηε κέιε. Γελ ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα έρεη ηελ ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηνπ  

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα λα αζθήζεη ην δηθαίσκα πξνζθπγήο. Γχν είλαη νη πξνυ-

πνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο: 

α) λα έρεη παξαβηάζεη έλα θξάηνο-κέινο ηεο ΔΓΑ θάπνην απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θαη β) 

ν πνιίηεο λα έρεη εμαληιήζεη ηα εζσηεξηθά (εζληθά) έλδηθα κέζα θαηά ηεο πξνζβνιήο 

απηήο (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 2017)
26

. Σν δηθαζηήξην απηφ κάιηζηα έρεη λα επηδείμεη 

πινχζηα λνκνινγία ζην ηνκέα ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ
27

. 

Δθηφο απφ ην δηνηθεηηθφ θαη δηθαζηηθφ έιεγρν πνπ θαηνρπξψλνπλ ζεηξά δηαηάμεσλ θαη 

ηε παξερφκελε δηθαζηηθή πξνζηαζία ζηα εζληθά αιιά θαη ζηα επξσπατθά δηθαζηήξηα 

(ΔΓΓΑ, ΓΔΔ), ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο, ηδηαίηεξα ζηηο επαίζζεηεο πεξηνρέο αζθήζεσο α-

ηνκηθψλ δηθαησκάησλ  νξγαλψλεηαη θαη  κε ηε κνξθή αλεμάξηεηεο αξρήο ( Κακηζίδνπ, 

1999:ζει543). Ζ δεκηνπξγία ηνπο απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε θαη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ  

άιισλ κνξθψλ ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο θαζψο θαη ζηε πξφζζεηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαη-

σκάησλ ησλ πνιηηψλ (Μαθξπδεκήηξεο, Πξαβίηα, 2012:ζει.579). Πξφθεηηαη γηα κηα 

πξφζζεηε κνξθή ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο -ελδηάκεζνο έιεγρνο-ε νπνία θαζηζηά επρεξέ-

ζηεξε φρη κφλν ηελ εθ ησλ πζηέξσλ δηφξζσζε θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο θαη παξαβί-

                                                 
25

 Βι. πεξηζζφηεξα ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΔΔ: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-

bodies/court-justice_el  
26

  Βι. αλαιπηηθά ζην εγρεηξίδην ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε, 

Οξγαληζκφο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 2016 

πξνζβάζηκν ζην: http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_access_justice_ELL.pdf  
27

   Γηα ηε πινχζηα λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ αιιά θαη ηνπ  ΓΔΔ ζην πεδίν ηνπ αζχινπ θαη ησλ δηθαησκάησλ 

βι: https://www.unhcr.gr/prostasia/to-asylo-stin-eyropi.html  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ένδικα_μέσα
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_el
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_el
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_access_justice_ELL.pdf
https://www.unhcr.gr/prostasia/to-asylo-stin-eyropi.html
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αζεο  δηθαησκάησλ  αιιά θαη ηελ πξφιεςε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ (Μαθξπδεκήηξεο,  

Πξαβίηα, 2012:ζει579. ην πιαίζην απηφ ζα εμεηάζνπκε ησλ ζεζκφ ησλ Αλεμάξηεησλ 

Αξρψλ θαη ηδηαίηεξα ηνλ ζεζκφ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε
28

  ζηε ζπλέρεηα, νπνίνο πα-

ξέρνληαο δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθήο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ θαθνδηνίθεζεο θαη 

παξαβίαζεο δηθαησκάησλ δίλεη ζηνλ δηνηθνχκελν απνθχγεη ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη ην 

νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο δηθαζηηθήο νδνχ. Απηφ ην πιενλέθηεκα έρεη πξνθαλψο ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηελ νκάδα ησλ πξνζθχγσλ  θαη ησλ κεηαλαζηψλ. 

Ζ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ  ειέγρεηαη επίζεο  ζε δηεζλέο, επξσπατθφ, πεξηθεξεηαθφ, 

θαζψο θαη εζληθφ επίπεδν απφ δηαθπβεξλεηηθνχο, θπβεξλεηηθνχο θαη κε-θπβεξλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, ρσξίο φκσο λα κπνξνχλ 

λα κπνξνχλ λα εμαλαγθάζνπλ ην θξάηνο ζε ζπκκφξθσζε. 

Γπζηπρψο φκσο φπσο απνηππψλεηαη θαη ζε ζρεηηθέο έξεπλεο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ  δελ γλσξίδεη ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ σο πξφ-

ζθπγεο
29

 θαη εθεί αθξηβψο δηαθαίλεηαη κηα αθφκα αδπλακία ζηε πξνάζπηζε ησλ δηθαη-

σκάησλ απηψλ ησλ εππαζψλ νκάδσλ. 

 

 

                                                 
28

 Δηδηθή κνξθή ηνπ ζεκειηψδνπο αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ αλαθέξεζζαη απνηειεί ην δηθαίσκα ησλ 

αιινδαπψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ζεσξνχλ φηη παξαβηάδεηαη θάπνην δηθαίσκά ηνπο, λα πξνζθεχγνπλ κε 

αλαθνξά ηνπο ζηνλ ηΠ. 
29

 Ζ  ζρεηηθή έξεπλα δηεμήρζε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2016 απφ ηελ εηαηξεία Kappa research 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο. Πξνζβάζηκε ζην: 
http://www.antigone.gr/files/news/ATT00321.pdf 

http://www.antigone.gr/files/news/ATT00321.pdf
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Κεφάλαιο Δεύτερο: Ανεξάρτητεσ Διοικητικέσ Αρχέσ και Συνήγο-
ροσ του Πολίτη 

2.1 Ιδιαίτερα χαρακτηριςτικά των ΑΔΑ 

  

Οη Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο
30

 απνηεινχλ έλαλ ζρεηηθά πξφζθαην ζεζκφ ζηηο 

επξσπατθέο έλλνκεο ηάμεηο θαη κηα αθφκα πην πξφζθαηε εμέιημε ζην πιαίζην ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ πνιηηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ ρψξα καο.  

Κχξηνη ιφγνη ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπο απνηεινχλ κεηαμχ άιισλ  ε αδπλακία εμαζθάιηζεο 

ζην πιαίζην ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ θξάηνπο ηεο αλαγθαίαο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε δηνηθεηηθή δξάζε ζε 

νξηζκέλνπο επαίζζεηνπο ηνκείο φπσο άιισζηε είλαη θαη απηφο ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Οη ΑΓΑ απνηεινχλ κηα λένπ ηχπνπ κνξθή θξαηηθήο 

εμνπζίαο πνπ ηέκλεη θαη εκπινπηίδεη ηε θιαζηθή δηάθξηζε θαη δηαζηαχξσζε ησλ 

θξαηηθψλ εμνπζηψλ (Σδέκνο, 2012:ζει.1). ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε βέβαηα ιφγσ θαη 

ηεο ζρεηηθήο ζπληαγκαηηθήο πξφβιεςεο (άξ. 26 πλη.) νη ΑΓΑ εληάζζνληαη 

ζπζηεκαηηθά ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία
31

. 

Οη ΑΓΑ είηε σο κνλνπξφζσπα φξγαλα (φπσο ν πλήγνξνο) είηε σο ζπιινγηθά φξγαλα 

ζπζηήζεθαλ ψζηε λα θέξλνπλ εηο πέξαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ 

εμεηδηθεπκέλε απνζηνιή πνπ ηνπο επηθπιάζζεη θάζε θνξά ν λνκνζέηεο. Όιεο νη 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο νη θέξνπζεο ηνλ ηίηιν ηεο αλεμάξηεηεο αξρήο έρνπλ ηα εμήο 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ άιισλ: Απνηεινχλ θξαηηθά φξγαλα, πνπ εθθεχγνπλ 

φκσο  ηνπ ηεξαξρηθνχ ειέγρνπ ή ηεο επνπηείαο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη  ππφθεηληαη 

κφλν ζε δηθαζηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο. Σα κέιε ηνπο δηαζέηνπλ πξνζσπηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία αληίζηνηρε κε απηή ησλ δηθαζηψλ. Μάιηζηα ζε απηφ ην 
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 Πξέπεη λα ηνλίζνπκε εδψ φηη παξφιν πνπ ην χληαγκα ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ''αλεμάξηεηε αξρή'' ρσξίο 

ηνλ επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ '' δηνηθεηηθή '', νη αλεμάξηεηεο αξρέο εληάζζνληαη ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία 

αζθνχλ δε ηηο γλσκνδνηηθέο θαη απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ λνκνζεηηθέο ή 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, γη‘ απηφ εθεμήο ζα αλαθέξνληαη σο ΑΓΑ. 
31

 Πεξηζζφηεξα γηα ηε λνκηθή θχζε ησλ ΑΓΑ βι. ζην Έιεγρνο  Γηνίθεζεο ηεο Μπεζίια Δ., 2010, ζει 173 

θαζψο θαη Κακηζίδνπ Η., Ζ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ θαη νη Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο, Σν 

1999, ζ .543επ. 
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πιαίζην δηαθαίλεηαη κία ηάζε ελίζρπζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κειψλ θαη ησλ 

αζπκβίβαζησλ (Μαπξνκνχζηαθνπ, 2012:ζει.127). Πξνζσπηθή αλεμαξηεζία ζεκαίλεη 

φηη δελ ιακβάλνπλ εληνιέο θαη δεζκεχνληαη απφ ηνλ λφκν, ελψ ιεηηνπξγηθή φηη ηα άιια 

φξγαλα ηνπ θξάηνπο, ηδίσο ε εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία δελ κπνξνχλ λα παξέκβνπλ ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Γηαζέηνπλ επξείεο απνθαζηζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο (ηδίσο θαλνληζηηθέο θαη θπξσηηθέο), κε αληηθείκελν ηε ξχζκηζε δσηηθψλ 

θαη επαίζζεησλ ηνκέσλ ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη γεληθά θνηλσληθήο δσήο. 

Δπηπιένλ, νη απνθάζεηο ηνπο ιεηηνπξγνχλ δεζκεπηηθά γηα ηα ππφινηπα θξαηηθά φξγαλα. 

Σνχησλ δνζέλησλ έλαο νξηζκφο ηεο αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ ζα κπνξνχζακε 

λα δψζνπκε είλαη ν εμήο: Αλεμάξηεηεο Αξρέο είλαη νη δηνηθεηηθέο αξρέο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ηνπ Κξάηνπο, νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απέλαληη ζηελ εθηειεζηηθή 

ιεηηνπξγία θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κπβέξλεζε (Ράηθνο, 2011: ζει. 157).
32

 

Απφ ηα σο άλσ ιερζέληα θαη βεβαίσο απφ ηνλ ίδην ηνλ νξηζκφ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ  

πξνθχπηνπλ ηα ηξία ελλνηνινγηθά ζηνηρεία ησλ ΑΓΑ : 1.Αξρέο (ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ηνπ Κξάηνπο) 2.Γηνηθεηηθέο 3.Αλεμάξηεηεο (Ράηθνο, 2011:ζει.157). 

Οη ΑΓΑ αλάινγα κε ηνλ ξφιν πνπ έρνπλ αλαιάβεη ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο.  

ηελ πξψηε θαηεγνξία ππάγνληαη απηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζεζκηθέο εγγπήζεηο 

έρνληαο αλαιάβεη ηελ επζχλε δηαθχιαμεο αηνκηθψλ δηθαησκάησλ φπσο π.ρ. ε Αξρή 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

ηε δεχηεξε θαηεγνξία  θαηαηάζζνληαη νη αξρέο πνπ αζθνχλ επνπηεία ζε κεγάινπο 

ηνκείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ή πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηνλ έιεγρν ηεο αξρήο ηεο 

ακεξνιεςίαο φπσο π.ρ. ην ΑΔΠ.  

ηε ηξίηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη ΑΓΑ πνπ αζρνινχληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο φπσο ε Δπηηξνπή αληαγσληζκνχ.  
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 Τπάξρεη δηρνγλσκία ζηε ζεσξία  γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ΑΓΑ :Αλεμάξηεηεο (Γηνηθεηηθέο ) Αξρέο είλαη ηα 

θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δηνηθεηηθή θαη «δηαθπβεξλεηηθή» αξκνδηφηεηα, ρσξίο λα είλαη 

ελζσκαησκέλα ζηελ θιαζηθή ηεξαξρία ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο Σδέκνο Β. (2012), πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε: Αξκνδηφηεηεο, Γηνηθεηηθή Γηαδηθαζία, Γηακεζνιαβεηηθή Γξάζε, Μεηαξξπζκηζηηθέο Πξνηάζεηο, 

Ννκνζεζία, 2012, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, ζει.5 
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Σέινο ζηε ηέηαξηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη κεηθηέο ΑΓΑ νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 

σο ζεζκηθή εγγχεζε αιιά θαη σο κεραληζκφο επνπηείαο θαη σο ξπζκηζηηθέο Αξρέο ηεο 

αγνξάο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο. 

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, φπσο ζα γίλεη θαηαλνεηφ θαη ζηε ζπλέρεηα απνηειεί έλαλ 

ηδηαίηεξν ηχπν ΑΓΑ αθνχ απνηειεί κελ ζεζκηθή εγγχεζε αιιά ηαπηφρξνλα θαη θχξηα 

ειεγθηηθφ ηεο δηνίθεζεο κεραληζκφ (Μπεζίια-Μαθξίδε, 2010: ζει.178 ). 

Αλ θαη αξρηθά ηνπιάρηζηνλ νη ΑΓΑ αληηκεησπίζηεθαλ κε ζρεηηθή θαρππνςία ζηε 

ζπλέρεηα απνηέιεζαλ κηα αθφκα απφπεηξα λα δνζεί απάληεζε ζηε θξίζε λνκηκνπνίεζεο 

ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θάηη ην νπνίν πξνθάιεζε πιεζσξηζηηθέο 

ηάζεηο ζηε ζεζκνζέηεζε ηνπο κε φπνηνπο θηλδχλνπο απηφ ζπλεπάγεηαη (Φπηξάθεο, 

2010:ζει.46). πλ ηνηο άιινηο απηή ε αχμεζε ησλ ΑΓΑ δηεζλψο, αιιά θαη ελ Διιάδη 

νδήγεζε θαη ζηε ινγηθή ππνςία φηη ε πνιηηηθή εμνπζία επηδηψθεη ηελ κεηαηφπηζε 

επζπλψλ, εηδηθά γηα πνιηηηθά επαίζζεηα ζέκαηα ζε φξγαλα πνπ δελ έρνπλ πνιηηηθή 

λνκηκνπνίεζε (Σάρνο, 2008:ζει.364) . 

 

2.2 Συνταγματική κατοχύρωςη 

Με ην άξ. 101A πλη. θαηνρπξψζεθε ε πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία ησλ 

κειψλ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ θαη ε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ κειψλ ηνπο. Χζηφζν ε 

πξφβιεςε απηή αλαθέξεηαη κφλν ζηηο πέληε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο ΑΓΑ νη 

νπνίεο αλαγλσξίζηεθαλ κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001
33

.  

χκθσλα κε ην χληαγκα ηα κέιε ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ δηνξίδνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλε ζεηεία θαη απνιακβάλνπλ εγγπήζεηο πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

αλεμαξηεζίαο. Ζ επηινγή ησλ κειψλ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ γίλεηαη απφ ηελ 

Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ, ζεζκφ ν νπνίνο πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο 
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 Οη αξρέο απηέο είλαη: α) ε Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (άξ. 9Α ), β) ην Δζληθφ 

πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο (άξ. 15 § 2 ), γ) ε Αξρή Πξνζηαζίαο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Σειεπηθνηλσληψλ (άξ. 19 § 2 ), δ) Σν  Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (άξ. 103 § 7 ) θαη ε) 

ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (άξ. 103 § 9 ). 
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θαη δηαζέηεη δηαθνκκαηηθή ζχλζεζε
34

. Δθηφο απφ ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν ησλ πξάμεσλ 

θαη απνθάζεσλ πνπ εθδίδνπλ, ν Καλνληζκφο ηεο Βνπιήο πξνβιέπεη ηνλ ηξφπν άζθεζεο 

θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ δξάζε ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ. Έηζη, πθίζηαληαη 

δχν κνξθέο ειέγρνπ, δηθαζηηθφ θαη θνηλνβνπιεπηηθφ.  

Δθηφο απφ ηηο πέληε ζπληαγκαηηθά πξνβιεπφκελεο ΑΓΑ, έλαο κεγάινο αξηζκφο ηνπο 

πξνβιέπεηαη θαη λνκνζεηηθά
35

.  

Οη ΑΓΑ αζθνχλ ηηο γλσκνδνηηθέο θαη απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. ην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο απηψλ εθδίδνπλ θαλνληζηηθέο θαη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. Οη 

πξάμεηο απηέο ππφθεηληαη ζε αίηεζε αθπξψζεσο ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 

(πειησηφπνπινο, 2011:ζει:291). 
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 Ζ απφθαζε ηεο Γηάζθεςεο ησλ πξνέδξσλ γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ 

ιακβάλεηαη, είηε νκφθσλα, είηε κε ηελ εηδηθή απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ ησλ κειψλ 

ηεο. 
35

 Ζ δηαθνξά κεηαμχ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ θαη λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλσλ έγθεηηαη ζην φηη νη  

πξψηεο δελ δχλαληαη λα θαηαξγεζνχλ ελψ νη δεχηεξεο κπνξνχλ λα απμεζνχλ ή λα πεξηνξηζηνχλ. 
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2.3 Ο Συνήγοροσ του Πολίτη 

2.3.1 Ιςτορικϊ ςτοιχεύα  

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ν νπνίνο απνηειεί εθδνρή ηνπ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ ζε-

ζκνχ ηνπ «Ombudsman», απνηειεί ζρεηηθά λέν ζεζκφ ζηελ εγρψξηα δηθαηνηαμία. Ο 

Θεζκφο έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηε θαλδηλαβία θαη ζπγθεθξηκέλα ηε νπεδία
36

, 

φπνπ ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ (Μαθξπδεκήηξεο, 

Πξαβίηα, 2012:ζει.602). Βεβαίσο ζηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ν ζεζκφο επεθηάζεθε ζε φιν 

θαη πεξηζζφηεξα θξάηε κε δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο θάπνηεο θνξέο φπσο επίηξνπνο δηνί-

θεζεο (Γαιιία), δηακεζνιαβεηήο θνθ. Δμάιινπ θαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ππάξρεη αληίζηνηρνο ζεζκφο. Ο Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο ζεζπίζηεθε κε ηε πλζήθε 

ηνπ Μάαζηξηρη ελψ πιένλ ν ζεζκφο πξνβιέπεηαη ζην άξ. 228 ηεο πλζήθεο Λεηηνπξγί-

αο ηεο ΔΔ (Μαθξπδεκήηξεο, Πξαβίηα, 2012:ζει.605). 

ηε ρψξα καο πξηλ ηελ ίδξπζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ην 1997 θαη ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ ην επφκελν έηνο είραλ  πξνεγεζεί  θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ζεζκψλ 

πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ απφ θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο φπσο ε ίδξπζε ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο Έξεπλαο Παξαπφλσλ ην 1959 θαη  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιηαλνχ Καζε-

ζηψηνο  ε δεκηνπξγία ηνπ «Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο»
 37

, ν νπνίνο θπζηθά κφλν θαη΄ φλν-

κα κπνξεί λα λνεζεί σο πξνάγγεινο ηνπ ζεζκνχ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ ηφηε θαζεζηψηνο 

(Μαθξπδεκήηξεο, 1996:ζει.53). 

2.3.2 Λόγοι θεςμοθϋτηςησ  

 

Βαζηθέο δηθαηνινγεηηθέο βάζεηο ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζεζκνχ ζηελ εγρψξηα δηθαηνηαμία 

απνηέιεζαλ κεηαμχ άιισλ ε θαρεθηηθή αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ε έιιεη-
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 Γηα κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ Ombudsman  βι.: Μπεζίια-Μαθξίδε 
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ςε ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ πνιίηε θαη δηνίθεζεο θαη ε θνκκαηηθνπνίεζε 

ηεο δηνίθεζεο, θαηλφκελα πνπ θπζηθά δελ εθιείπνπλ ζηηο κέξεο καο. Ο ηΠ ήξζε λα 

πξνζζέζεη κηα πξφζζεηε κνξθή ειέγρνπ, ηνλ ελδηάκεζν έιεγρν ηεο Γ.Γ. θαη λα ιεη-

ηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο κνξθέο ειέγρνπ (Μαθξπδεκήηξεο, 

Πξαβίηα, 2012:ζει.607). Άιισζηε ηέζεθε πηεζηηθά πιένλ ην δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο 

αληίζηνηρεο εζληθήο αξρήο κε ηνλ «Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή» χζηεξα απφ ηελ ίδξπζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ηελ αλάγθε ζπλεξγαζία κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπ ζηα θξάηε κέιε 

(Μπεζίια-Μαθξίδε, 2010:ζει.214). 

 

 

2.3.3  ύςταςη και  νομικό μορφό  

Ο ηΠ θαζηεξψζεθε αξρηθά κε ηνλ λφκν 2477/1997 ―πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη ψκα 

επηζεσξεηψλ-ειεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο‖ θαη ηνλ εθηειεζηηθφ ηνπ πληάγκαηνο 

λφκν 3094/2003 ―πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο‖. Ζ έλαξμε  ιεηηνπξγίαο 

ηνπ έιαβε ρψξα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1998. Σν ΠΓ 273/1999 απνηειεί ηνλ θαλνληζκφ ιεη-

ηνπξγίαο ηνπ ηΠ, πνπ πεξηιακβάλεη 15 άξζξα, κε ηα νπνία νξίδεηαη ην έξγν ηεο Αξρήο, 

ν ηξφπνο δηακεζνιάβεζεο θαη δξάζεο ηεο, ν ηξφπνο άζθεζεο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ 

ειέγρνπ θαη ε εζσηεξηθή δηάξζξσζή ηεο. Ζ ηειεπηαία κεηαξξχζκηζε, ζρεηηθή κε δηαξ-

ζξσηηθέο αιιαγέο, φπσο ε αλάδεημε ηνπ επηθεθαιήο ηεο, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ λφ-

κν 4055/2012. Με ηνπο λφκνπο 3769/2009, 3896/2010 θαζψο θαη ηνλ 4443/2016, ν π-

λήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαηέζηε ν θαηά λφκν αξκφδηνο γηα ζέκαηα ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ 

θχισλ  θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν φπσο θαη γηα ηε θαηαπνιέκεζε θάζε είδνπο δηαθξί-

ζεσλ
38

. 

Ο ηΠ ζπληζηά «αλεμάξηεηε αξρή» θαη εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία απηψλ 

φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ελψ αθφκα απνηειεί κνλνπξφζσπν δηνηθεηηθφ φξγαλν. Ζ 

αξρή απηή θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά κε ην άξ. 103 παξάγξαθνο 9. 
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 Όπσο θαη νη ππφινηπεο ΑΓΑ δελ ππαθνχεη κε αθξίβεηα ζηε παξαδνζηαθή ηξηκεξή δηά-

θξηζε ησλ εμνπζηψλ  αθνχ δηαηεξεί εηδηθφηεξα ζηνηρεία απφ επηκέξνπο εμνπζίεο (Κακ-

ηζίδνπ, 1999: ζει 543 επ.). Δμ απηνχ ηνπ ιφγνπ γίλεηαη ιφγνο ζπρλά γηα sui generis ζε-

ζκφ. Ο ηΠ σο αλεμάξηεηε αξρή δηαζέηεη νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζη-

δηάδνπλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε παξάιιεια κε εγγπήζεηο πνπ ζπλαληάκε ζηε δηθαηνζχλε 

(Φπηξάθεο, 2010: ζει.63). 

Καηαιήγνπκε έηζη ζηα δχν βαζηθά δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ηεο Αξρήο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο ΑΓΑ ην κνλνπξφζσπν ραξαθηήξα ηεο θαζψο θαη ηε δηακεζνιαβεηηθή θαη 

ειεγθηηθή ηεο αξκνδηφηεηα, νη νπνίεο βέβαηα αζθνχληαη κε ηελ έθδνζε κε εθηειεζηψλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ (Μπεζίια-Μαθξίδε, 2010:ζει 206).
39

 

                                                                                                                                                                      

 

2.3.4 Ρόλοσ και αποςτολό  

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε έρεη σο θχξηα απνζηνιή ηε δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ πνιη-

ηψλ θαη ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ ηήξεζεο ηεο λνκηκφηεηαο. Γη' απηφ ην ιφγν ε ζπνπδαηφηεηά ηεο σο ζεζκνχ 

είλαη αδηακθηζβήηεηε, θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη 

θαη' επέθηαζε ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο. 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ  ηδξπηηθνχ ηνπ λφκνπ (2477/1997) ν 

ηΠ  «εγθαζηδξχεη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηελ  αξρή ησλ θαη‘ επηείθεηα ιχζεσλ 

ζην εζσηεξηθφ ηεο άθακπηεο έσο ηψξα ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο». 

πγθεθξηκέλα: «Ζ αλεμάξηεηε αξρή "πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε" έρεη σο απνζηνιή ηε δηα-

κεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπη-

θήο απηνδηνίθεζεο, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ν.Π.Η.Γ., γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκά-
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ησλ ηνπ πνιίηε, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηε-

ηαο» (Ν.3094/2003). 

πλεπψο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηάηαμε πξνθχπηεη ε ηξηζππφζηαηε απνζηνιή ηεο 

Αξρήο: α) πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ (θαη φρη κφλν πνιηηψλ φπσο ζα 

δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα, β) θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη απνθπγή ηεο ηαιαη-

πσξίαο ησλ πνιηηψλ, γ) ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο εθ κέξνπο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

(Φπηξάθεο, 2010: ζει 67). 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεη δε ζηελ παξαθνινχζεζε θαη πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξ-

ρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ θαη ησλ εππαζψλ νκάδσλ: «Ο 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε έρεη επίζεο σο απνζηνιή ηνπ ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

φισλ ησλ πξνζψπσλ ρσξίο δηάθξηζε ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπ-

ηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, ειηθίαο, αλαπεξίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιη-

ζκνχ»(Ν.3094/2003 φπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ην άξ. 20 παξ.1 Ν.3304/2005). 

Γεληθφηεξα ζηε πνξεία ηεο κέρξη ζήκεξα δηαδξνκήο ηνπ ν ηΠ επηθνξηίζηεθε κε εηδη-

θέο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο κε επηπξφζζεηα θαζήθνληα φπσο απηφ ηνπ πλεγφξνπ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηνπ Φνξέα παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε θαη άιισλ (Φπ-

ηξάθεο, 2010: ζει.68). 

Βαζηθή θαηεπζπληήξηα αξρή θαη γλψκνλαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε 

είλαη ε πξνζήισζε ζηε ινγηθή ηνπ ζεηηθνχ αζξνίζκαηνο. Ζ δηεξεχλεζε, δειαδή, θαη 

αλάδεημε ιχζεσλ απφ ηηο νπνίεο βγαίλνπλ θεξδηζκέλνη ηφζν νη πνιίηεο φζν θαη ε δηνί-

θεζε (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2017).  

 

2.3.5 τελϋχωςη και οργϊνωςη 

ε φ, ηη αθνξά ηε ζηειέρσζε ηεο Αξρήο, ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηΠ είλαη  φπσο 

ήδε έρνπκε αλαθέξεη ην γεγνλφο φηη απνηειεί ηε κφλε κνλνπξφζσπε δηνηθεηηθή αξρή. 
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Χζηφζν, ν ηΠ δελ αζθεί κφλνο ηα θαζήθνληά ηνπ. Σν έξγν ηνπ ηΠ επηθνπξνχλ 

Βνεζνί πλήγνξνη, πνπ επηιακβάλνληαη νξηζκέλσλ επηκέξνπο ζεκάησλ (Κχθισλ) ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο.  

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε πεξηιακβάλεη έμη  ζεκαηηθνχο θχθινπο νη νπνίνη επνπηεχνληαη 

θαη ζπληνλίδνληαη απφ αληίζηνηρνπο Βνεζνχο πλεγφξνπο. Οη Κχθινη είλαη νη εμήο :α) 

Κχθινο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ β) Κχθινο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο γ) Κχθινο 

Πνηφηεηαο Εσήο δ) Κχθινο ρέζεσλ Κξάηνπο- Πνιίηε ε) Κχθινο Γηθαησκάησλ ηνπ 

Παηδηνχ ζη) Κχθινο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ. Γεδνκέλεο ηεο πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

αλεμαξηεζίαο πνπ δηέπεη ηηο ΑΓΑ ν ηΠ δελ αζθεί ηεξαξρηθφ θαη πεηζαξρηθφ έιεγρν 

ζηνπο βνεζνχο ηνπ
40

. Ο ηΠ θαη νη βνεζνί πλήγνξνη επίζεο δελ επζχλνληαη, δελ 

δηψθνληαη θαη δελ εμεηάδνληαη γηα γλψκε πνπ δηαηχπσζαλ ή πξάμε πνπ εθηέιεζαλ θαηά 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (Μπεζίια –Μαθξίδε, 2010: ζει.229). 

2.3.6 Πεδύο δρϊςησ - Αρμοδιότητεσ 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηΠ πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο απφ δπν παξακέηξνπο: α) πνηνπο θν-

ξείο ειέγρεη θαη β )ηη πξάμεηο ειέγρεη θαη κε πνηα αθνξκή. 

Ο ηΠ εξεπλά αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή πιηθέο ελέξγεηεο νξγάλσλ 

ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα ή πξνζβάιινπλ λφκηκα ζπκθέ-

ξνληα θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ.   

Δξεπλά ηδίσο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έλα αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ φξγαλν θάπνηαο 

απφ ηηο αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο: α) πξνζβάιιεη κε πξάμε ή παξάιεηςε δηθαίσκα ή 

ζπκθέξνλ πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ην χληαγκα θαη ηνλ λφκν β) αξλείηαη λα εθπιεξψζεη 

ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη απφ ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε γ) αξ-

λείηαη λα εθπιεξψζεη ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ ή 

απφ αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε θαη δ) ελεξγεί ή παξαιείπεη λφκηκε νθεηιφκελε ελέξγεηα 
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θαηά παξάβαζε ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο ή θαηά θαηάρξε-

ζε εμνπζίαο. 

Οη ειεγρφκελνη απφ ηνλ ηΠ θνξείο είλαη νη εμήο :1) Γεκφζην, Ο.Σ.Α , Ν.Π.ΓΓ, 2) Κξα-

ηηθά Ννκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 3) Γεκφζηεο θαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, 4) 

ΝΠΗΓ κε δηνίθεζε νξηδφκελε απφ ην δεκφζην. 

Ο Ν.3094/2003 θαζηεξψλεη εθηφο ηνπ νξγαληθνχ θξηηεξίνπ θαη έλα ζεκαηηθφ  γηα λα 

πεξηνξίζεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Αξρήο (Φπηξάθεο, 2010:ζει.70). χκθσλα κε ην πξψ-

ην θξηηήξην  ε Αξρή δελ κπνξεί λα επηιεθζεί ζεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα 

ππνπξγψλ θαη πθππνπξγψλ (δηαρείξηζε πνιηηηθήο ιεηηνπξγίαο), επηπιένλ εμαηξνχληαη 

απφ ην ειεγθηηθφ εχξνο ηνπ ηΠ ηα ζξεζθεπηηθά λνκηθά πξφζσπα, δελ εκπιέθεηαη α-

θφκα ζε ππνζέζεηο ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ ,ησλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ ρξε-

καηηζηεξίνπ θαη ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Δπίζεο εμαηξνχληαη απφ ην έιεγρν ηνπ φπσο   

είλαη απφιπηα ινγηθφ νη Γηθαζηηθέο Αξρέο
41

. 

Κσιχεηαη ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ  ν ηΠ επηπιένλ σο πξνο ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηελ εμσηεξηθή πνιη-

ηηθή ή ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο ρψξαο θαη σο πξνο ηηο ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο γηα ζέ-

καηα φκσο πνπ άπηνληαη ηεο εζληθήο αζθάιεηαο θαη άκπλαο ηεο Υψξαο. Οη ΑΓΑ εμαη-

ξνχληαη  απφ ηνλ έιεγρν σο πξνο ηελ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπο. 

χκθσλα κε ην δεχηεξν ζεκαηηθφ ή νπζηαζηηθφ θξηηήξην ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ δελ π-

πάγνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δε-

κφζησλ ππεξεζηψλ θαη δεηήκαηα θξαηηθήο αζθάιεηαο ηα νπνία πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα εμέηαζεο ηεο αλαθνξάο  ή θαη απνηεινχλ ηε βάζε ησλ δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ. 

Δμάιινπ ν ηΠ δελ επηιακβάλεηαη ππνζέζεσλ  πνπ εθθξεκνχλ ζηα δηθαζηήξηα
42

, πξν-

ζσξηλά αλ εθθξεκεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή, αλ έρνπλ πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο 

απφ ηφηε πνπ ν πνιίηεο πιεξνθνξήζεθε ηελ ηειεπηαία, ζρεηηθή κε ηελ ππφζεζή ηνπ, 

                                                 
41

 Διέγρνληαη φκσο ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ζηα νπνία κεηέρνπλ δηθαζηηθνί  ιεηηνπξγνί. 

42
 Μεξηθή εθθξεκνδηθία είλαη δπλαηή ζηε πεξίπησζε πνπ ν ηΠ  εμεηάδεη κέξνο κφλν ηεο θξηλφκελεο 

ππφζεζεο. 
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πξάμε ή παξάιεηςε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη δελ πξνέβε ζε θακία άιιε ελέξγεηα 

πξνο απηήλ
43

, ζε δηαθνξέο κεηαμχ ηδησηψλ, ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε δηνηθεηηθή 

ελέξγεηα έρεη γελλήζεη ή δεκηνπξγήζεη δηθαηψκαηα θαη επλντθέο θαηαζηάζεηο ππέξ ηξί-

ησλ, πνπ αλαηξέπνληαη κφλν κε δηθαζηηθή απφθαζε, εθηφο αλ πξνθαλψο ζπληξέρεη πα-

ξαλνκία ή αλ ηα δηθαηψκαηα απηά έρνπλ ζρέζε θαηά ην θχξην αληηθείκελφ ηνπο κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 2.3.7 Ακολουθούμενη διαδικαςύα 

Σν δηθαίσκα αλαθνξάο ζηνλ ηΠ εδξάδεηαη θαη‘ αξρήλ ζην άξ. 10 παξ.1 ηνπ πληάγκα-

ηνο
44

 θαη ζην ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα ηεο αλαθνξάο ζηηο αξρέο (Σδέκνο, 2012: 

ζει.66). Φπζηθά απφ θεη θαη πέξα  πξνβιέπεηαη θαη ξπζκίδεηαη εηδηθφηεξα ζηηο ζρεηηθέο 

κε ηνλ ηΠ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο
45

. Ζ θαηάζεζε αλαθνξάο ζην ηΠ ελφο πνιίηε είλαη 

δπλαηή κφλν κεηά απφ θαηαθπγή ζηε αξκφδηα ππεξεζία θη εθφζνλ απηή δελ  έρεη νδε-

γήζεη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη ππεξεζίεο ηνπ ηΠ παξέρνληαη δσξεάλ, ζε 

πνιίηεο θαη λνκηθά πξφζσπα, αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο, πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα 

θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε θάπνηα ειιεληθή δεκφζηα ππεξεζία ζηελ Διιάδα ή ζην 

εμσηεξηθφ. Ο ηΠ έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα επηιεθζεί ππνζέζεσλ απηεπάγγειηα
46

.  

Ο ηΠ ελ φςεη ησλ σο άλσ πληαγκαηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ πξνβιέςεσλ  έρεη δέζκηα 

αξκνδηφηεηα λα εξεπλήζεη φιεο ηηο αλαθνξέο πνπ ππνβάιινληαη θαζψο θαη ππνζέζεηο 

ηηο νπνίεο  απηεπαγγέιησο  έρεη αλαιάβεη ( Σδέκνο, 2012: ζει.203). Οη ηξεηο θάζεηο ηεο 
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 Παξέθθιηζε είλαη επηηξεπηή κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζχκθσλα κε ην άξ.3 παξ.2 ΠΓ 273/1999 
44

  «Kαζέλαο ή πνιινί καδί έρνπλ ην δηθαίσκα, ηεξψληαο ηνπο λφκνπο ηνπ Kξάηνπο, λα αλαθέξνληαη 

εγγξάθσο ζηηο αξρέο, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ελεξγνχλ ζχληνκα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

λα απαληνχλ αηηηνινγεκέλα ζε εθείλνλ, πνπ ππέβαιε ηελ αλαθνξά, ζχκθσλα κε ην λφκν». 
45

 Άξζξα 1, 3, 4 ηνπ Ν.3094/2003 θαη  άξζξα 3 θαη 4 ηνπ Π.Γ.273 /1999. 
46

 Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο θαη ρεηξηζκνχ αλαθνξψλ απηή ζπλνπηηθά  έρεη σο εμήο: Οη 

αλαθνξέο ησλ πνιηηψλ θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ κεηξψν απφ ην Σκήκα Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο ηνπ 

πλεγφξνπ  θαη πξνσζνχληαη ζηνλ αξκφδην θχθιν δξαζηεξηφηεηαο. Όηαλ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηνλ 

θχθιν ζην πεδίν ηνπ νπνίνπ εκπίπηεη ε αλαθνξά, δεηείηαη ε ζπλδξνκή Δηδηθψλ Δπηζηεκφλσλ ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο ησλ ―γθξίδσλ δσλψλ‖. Οη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη  δε αξθεηά ζπρλέο ιφγσ ηεο ζπλζεηφηεηαο 

αξθεηψλ αλαθνξψλ. Απφ ην Σκήκα Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο νη αλαθνξέο δηαβηβάδνληαη ζηα 

Γξαθεία ησλ Βνεζψλ πλεγφξσλ, νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο ηηο ρξεψλνπλ ζηνπο Δηδηθνχο Δπηζηήκνλεο, 

γηα ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο. 
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ελ επξεία έλλνηα έξεπλαο ηνπ ηΠ είλαη ν έιεγρνο αξκνδηφηεηαο απφ ηνλ Δηδηθφ Δπη-

ζηήκνλα, ε έξεπλα ηεο βαζηκφηεηαο ηνπ αηηήκαηνο θαη δηακεζνιάβεζε πξνο ππνζηήξη-

με λνκηθά βάζηκνπ αηηήκαηνο (Σδέκνο, 2012: ζει 204). 

Σα εξεπλεηηθά κέζα πνπ έρεη ε Αξρή ζε απηή ηε θάζε ηεο εξεπλάο ηεο πεξηέρνληαη 

ζηνλ λφκν γηα ηνλ πλήγνξν φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ( άξ. 4 ηνπ 

Ν.3094/2003) θαζψο θαη ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δμ άιινπ αξθεηά απφ απηά 

εκκέζσο πξνθχπηνπλ απφ ην manual εξγαζηψλ ηνπ θαη ηελ πξάμε. Δλδεηθηηθά αλαθέ-

ξνπκε ηα εμήο: ν ηΠ  κπνξεί λα δεηάεη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θάζε πιεξνθνξία, 

έγγξαθν ή άιιν ζηνηρείν γηα ηελ ππφζεζε, λα εμεηάδεη πξφζσπα, λα ελεξγεί απηνςία 

θαη λα παξαγγέιιεη πξαγκαηνγλσκνζχλε. Μπνξεί αθφκα θαηά ηελ έξεπλα ησλ ππνζέ-

ζεσλ λα δεηάεη ηε ζπλδξνκή ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

ή άιισλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ ηεο δηνίθεζεο. Γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε κπνξεί λα δεηάεη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλν έγγξαθφ 

ηνπ απφ ηδηψηε πνπ θαηνλνκάδεηαη ζηελ αλαθνξά έγγξαθα ή άιια ζηνηρεία γηα ηελ π-

πφζεζε. Μεηά ην πέξαο ηεο έξεπλαο ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, εθφζνλ ην απαηηεί ε θχ-

ζε ηεο ππφζεζεο, κπνξεί λα ζπληάμεη πφξηζκα ην νπνίν γλσζηνπνηεί ζηνλ θαζ‘ χιελ 

αξκφδην ππνπξγφ θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, δηακεζνιαβεί δε κε θάζε πξφζθνξν 

ηξφπν γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ πνιίηε.  

Αλ θαηά ηελ έξεπλα δηαπηζησζεί παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ιεηηνπξγνχ, ππαιιήινπ ή κέ-

ινπο ηεο δηνίθεζεο, ν ηΠ δηαβηβάδεη ηελ έθζεζε ζην αξκφδην φξγαλν θαη κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηελ πεηζαξρηθή δίσμε ηνπ ππαηηίνπ ή λα πξνηείλεη ηε ιήςε άιισλ κέηξσλ, 

αλ ν ππαίηηνο δελ ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθφ έιεγρν
47

.  

Όζνλ αθνξά ηψξα ην δεχηεξν ζθέινο απηφ δειαδή ηεο ελ ζηελή έλλνηα έξεπλαο ν ηΠ 

δηακεζνιαβεί κε πξνηάζεηο ηνπ πξνο ηνλ εθάζηνηε ειεγρφκελν θνξέα. Οη πξνηάζεηο 

απηέο α) ελζσκαηψλνπλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ θαηαγγειιφκελνπ θνξέα, είλαη δειαδή 

δηακεζνιαβεηηθέο-ειεγθηηθέο πξνηάζεηο, β) πξέπεη λα εξείδνληαη ζην ηζρχνλ δίθαην, γ) 

έρνπλ ζηφρν ηελ επίιπζε ηεο ππφζεζεο, δ) ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

(Σδέκνο , 2012: ζει: 209 επ.). Απηέο απνηεινχλ ην θπξίσο έξγν ηεο Αξρήο θαη εθθέξν-

                                                 
47

 Ζ αλαθνξά είλαη ελδεηθηηθή. Γηα πεξηζζφηεξα βι Σδέκνο Β., πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2012, εθδ .λνκηθή 

βηβιηνζήθε, ζει:208 επ. 
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ληαη κε δηάθνξα κέζα έγγξαθα θαη πξνθνξηθά. Δκκέζσο πιελ ζαθψο βέβαηα πξνβιέπε-

ηαη ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηΠ ε δπλαηφηεηα άηππεο δηακεζνιάβεζεο, δπλα-

ηφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ απφ ηελ Αξρή. 

ην πιαίζην απηφ ρξεζηκνπνηεί ππνκλεζηηθέο πξνηάζεηο, δχλαηαη λα αηηείηαη ηελ ζπλ-

δξνκή άιισλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ ηεο δηνίθεζεο, λα πξνβαίλεη ζε απηνςίεο-

πξαγκαηνγλσκνζχλεο  θαη εμέηαζε καξηχξσλ. Βεβαίσο, ζηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζε πν-

ξίζκαηα, ζεκεηψκαηα (πνξηζκαηηθά έγγξαθα) θαη ζπληάζζεη επηζηνιέο πξνο ηνλ πνιίηε 

πνπ ππέρνπλ ζέζε ζεκεηψκαηνο. Με ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο απηέο κνξθέο νινθιεξψλεηαη 

ζπλήζσο ε εμέηαζε κηα ππφζεζεο απφ ηελ Αξρή (Σδέκνο, 2012:ζει.219). 
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Κεφάλαιο Τρίτο: Ο Συνήγοροσ του Πολίτη ωσ προαςπιςτήσ των       
δικαιωμάτων του  πρόςφυγα  

3.1 Ειςαγωγικά 

 

Ζ αζξφα είζνδνο  κεηαλαζηεπηηθψλ –πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ ζηε ρψξα, θαζψο θαη ηα 

ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ ζηελ επαθή ηνπο κε ηελ ειιεληθή 

δηνίθεζε, έδσζαλ ζηνλ ηΠ ηελ επθαηξία λα εδξαηψζεη θαη λα αλαδείμεη ηνλ ξφιν ηνπ 

σο ν θαη‘ εμνρήλ ζεζκηθφο θνξέαο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζθχγσλ θαη 

ησλ κεηαλαζηψλ. Οη ζρεηηθέο δξάζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζην επξχ απηφ πεδίν 

θαηαγξάθνληαη ζηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο θαζψο θαη ζηηο Δηδηθέο Δθζέζεηο ηνπ πνπ άπην-

ληαη ησλ ζρεηηθψλ ζεκαηηθψλ ηηο νπνίεο θαη ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα.  

 

3.2 Γενικέσ - ειδικέσ αρμοδιότητεσ 

Ο ηΠ απφ ηελ εθ ηνπ λφκνπ ηαζζφκελε απνζηνιή ηνπ, είλαη θαη πλήγνξνο ησλ δη-

θαησκάησλ. Άιισζηε, ζε θάζε πεξίπησζε δε ζα κπνξνχζε εθ ηνπ ξφινπ ηνπ λα κελ 

εκπιέθεηαη ζηε πξνζηαζία ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ (Σδέκνο, 2012:ζει.32). Γηθαηψ-

καηα πνπ ν λφκνο αλαγλσξίδεη φρη κφλν ζηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο καο αιιά θαη ζηνπο 

πνιίηεο άιισλ ρσξψλ ή αθφκε θαη ζε φζνπο δελ δηαζέηνπλ θακία ηζαγέλεηα φπσο άι-

ισζηε είδακε θαη πξνεγνπκέλσο. Απηά είλαη θαη‘ εμνρήλ ηα ιεγφκελα «δηθαηψκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ». Σν θξάηνο νθείιεη λα πξνζηαηεχεη αιιά θπξίσο λα απνθεχγεη λα πιήηηεη 

ην ίδην ηέηνηα δηθαηψκαηα, είηε θνξείο ηνπο είλαη εκεδαπνί είηε αιινδαπνί (ηΠ, 2017). 

Απφ θεη θαη πέξα βέβαηα έρνπλ απνδνζεί ζηνλ ηΠ εηδηθέο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε 

ηελ δηαρείξηζε ησλ κηθηψλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ ή πνπ άπηνληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψ-

ζεηο ηνπ πεδίνπ απηνχ. πγθεθξηκέλα, ηνπ έρεη αλαηεζεί ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ζπζηήκαηνο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηψλ απνκάθξπλζεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσ-
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ξψλ (άξ.23§6 Ν.3907/11 θαη Κ.Τ.Α. 4000/4/57−ηα΄/24-10-2014)
48

. Με ηε θχξσζε  ηνπ 

Πξναηξεηηθνχ Πξσηφθνιινπ ζηε χκβαζε θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη άιισλ Μνξ-

θψλ θιεξήο, Απάλζξσπεο ή Σαπεηλσηηθήο Μεηαρείξηζεο ή Σηκσξίαο αλαηέζεθε ζηνλ 

πλήγνξν ε αξκνδηφηεηα ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ Πξφιεςεο (Ν.4228/2014). Δπηπξφ-

ζζεηα κε ηα άξζξα 56-57 ηνπ Ν.4443/2016 (έλαξμε ηζρχνο απφ 9.6.2017), πνπ αληηθα-

ζηζηνχλ ην άξ. 1 ηνπ Ν.3938/2011, νξίδεηαη σο «Δζληθφο Μεραληζκφο Γηεξεχλεζεο Πε-

ξηζηαηηθψλ Απζαηξεζίαο κε αξκνδηφηεηα ηε ζπιινγή, ηελ θαηαγξαθή, ηελ αμηνιφγεζε, 

ηε δηεξεχλεζε ή ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε πξνο άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ζηηο αξ-

κφδηεο Τπεξεζίεο, θαηαγγειηψλ γηα νξηζκέλεο πξάμεηο
49

 ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο - Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, ηνπ Ππξν-

ζβεζηηθνχ ψκαηνο θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο. Με ην 

Ν.4356/2015 ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηνπ Ραηζη-

ζκνχ θαη ηεο Μηζαιινδνμίαο. 

Σέινο, κε ηα άξζξα 4-5 ηνπ Ν.4375/2016 αλέιαβε ηελ αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ησλ εθζέ-

ζεσλ ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ θαη κεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο γηα ηνλ δηεπζπληή ηεο 

θεληξηθήο ππεξεζίαο ηεο ίδηαο Αξρήο θαη γηα ηα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ Πξνζθπγψλ. Ό-

κσο κε  ην άξ. 86 ηνπ Ν.4399/2016 θαηαξγήζεθε, πξηλ θαλ εθαξκνζηεί, ε δηάηαμε ηνπ 

άξ. 4 Ν.4375/2016 γηα ηνλ έιεγρν ησλ εθζέζεσλ ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ απφ ηνλ πλή-

γνξν (ηΠ, 2017b: ζει.168επ). 

3.3 Κύκλοσ Δικαιωμάτων του Ανθρώπου   

Ο Κχθινο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ  ν πξψηνο ηε ηάμεη θχθινο ηεο Αξρήο, γεγνλφο 

φρη ηπραίν αθνχ ππνδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ ηνπ απνδίδεηαη, αλαιακβάλεη ηνλ 

κεγαιχηεξν φγθν (91,8%) ησλ αλαθνξψλ πνπ θαηαζέηνπλ νη αιινδαπνί ζηνλ ηΠ. Σα 
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 ην πιαίζην απηήο ηνπ ηεο αξκνδηφηεηαο εθδίδεη θαη ζρεηηθή εηδηθή έθζεζε. Γηα ην έηνο 2016 

δηαζέζηκε ζην : https://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.profile  
49

 Πξάμεηο νη νπνίεο εθδειψζεθαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή θαηά θαηάρξεζε ηεο 

ηδηφηεηάο ηνπ θαη αθνξνχλ: βαζαληζηήξηα θαη άιιεο πξνζβνιέο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξ. 137Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, παξάλνκεο εθ πξνζέζεσο πξνζβνιέο θαηά ηεο δσήο ή ηεο 

ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ή πγείαο ή ηεο πξνζσπηθήο ή γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, παξάλνκε ρξήζε 

ππξνβφινπ φπινπ θαη παξάλνκε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη δηελεξγήζεθε κε 

ξαηζηζηηθφ θίλεηξν ή ε νπνία ελέρεη άιινπ είδνπο δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ραξαθηεξηζηηθψλ θπιήο, 

ρξψκαηνο εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθείαο, αλαπεξίαο, 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ». 

https://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.profile
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ζέκαηα αιινδαπψλ ηνπ Κχθινπ απηνχ παξνπζηάδνπλ έληνλα απμεηηθή ηάζε κε απνηέ-

ιεζκα πιένλ λα απνηεινχλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ ππνζέζεσλ πνπ απηφο ρεηξί-

δεηαη, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη εκπξάθησο ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο Αξρήο ( ηΠ, 2017)
50

. Ο ελ ιφγσ θχθινο αληηπξνζσπεχεη ζηαζεξά κεγάιν πνζνζηφ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηΠ, ζπγθεθξηκέλα ην 2014 ππνβιήζεθαλ ζε απηφλ ην 11,37 %  

ηνπ ζπλφινπ ησλ λέσλ αλαθνξψλ, ην 2015 ην 12,69% θαη ην 2016 ην 12,35% (ηΠ, 

2017b:ζει6). Δθ ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ εληφο ηνπ πξνεγνχκε-

λνπ έηνπο ζηνλ Κχθιν ην 33,48% αθνξνχζε  ζέκαηα εηζφδνπ  θαη παξακνλήο αιινδα-

πψλ ελψ ην γηα ην 2015 ην 40,46% (ηΠ, 2017b:ζει.10), (ηΠ, 2016:ζει.11). 

Γεληθφηεξα, ν ηνκέαο απηφο δξαζηεξηφηεηαο  ηνπ ηΠ πεξηιακβάλεη δεηήκαηα πξνζβν-

ιήο αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, πνπ θαηνρπξψλνληαη ζην χληαγκα ή ζε δη-

εζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζην εζσηεξηθφ δίθαην. Σα δεηήκαηα απηά α-

θνξνχλ θπξίσο ηε ζξεζθεπηηθή ή ηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία, ηελ αζηηθή θαη δεκνηηθή 

θαηάζηαζε, ηε ζηξάηεπζε, δηαθξίζεηο κε βάζε ηελ ηζαγέλεηα ή ηελ εζληθή θαηαγσγή, 

ηελ έλλνκε πξνζηαζία, ηελ θαηνρχξσζε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, ηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε, ηελ αθαδεκατθή αλαγλψξηζε αιινδαπψλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ηελ πξνζηα-

ζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εξγαζία θαη ηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία (Μπεζίια-Μαθξίδε, 

2010:ζει.139). Δδψ εκπίπηνπλ επίζεο ζέκαηα πνιηηηθνχ αζχινπ, εηζφδνπ θαη παξακν-

λήο αιινδαπψλ, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ εηδηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πλεγφξνπ 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηελ πξφιεςε βαζαληζηεξίσλ θαη άιισλ κνξ-

θψλ ζθιεξήο, απάλζξσπεο ή ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο (OPCAT) θαη ηνλ 

εμσηεξηθφ έιεγρν ηεο επηζηξνθήο αιινδαπψλ
51

. (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2017) . 

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζε φ, ηη αθνξά ηα δεηήκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγα-

ζία ν θχθινο δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ είλαη ν θαηεμνρήλ αξκφδηνο ζηηο πιείζηεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ βεβαίσο θαη κε ηνπο άιινπο Κχθινπο θαη ηδηαίηεξα απηφλ 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, ζε ζέκαηα εηζφδνπ θαη παξακνλήο κεηαλαζηψλ θαη αη-

ηνχλησλ άζπιν ζηελ Διιάδα θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Ζ απμεηηθή απηή 

ηάζε αλαθνξάο αιινδαπψλ πνιηηψλ πξνο ηελ Αξρή απεηθνλίδεη αθ‘ ελφο ηελ έληαζε 

                                                 
50

Βι. ηζηνζειίδα ζπλεγφξνπ γηα ηνλ κεηαλάζηε, ηνλ πξφζθπγα θαη ηνλ νκνγελή,: 

https://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.profile 
51

Γηα πεξηζζφηεξα βι. ηζηνζειίδα Κχθινπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ  

:https://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el 

https://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.profile
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ησλ πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, αιιά θαη ηελ εληεη-

λφκελε εκπινθή ηνπ πλεγφξνπ ζηε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ηνπο (ηΠ, 2017). 

 

 

3.4 Παρεμβάςεισ του Συνηγόρου του Πολίτη επί του προςφυγι-
κού προβλήματοσ  
 

3.4.1 Διοικητικϋσ διαδικαςύεσ που αφορούν τουσ πρόςφυγεσ 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πεξάζνπλ ηα  ζχλνξα ηεο ρψξαο,  νη αηηνχληεο άζπιν θαη νη  κε-

ηαλάζηεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επελεξγνχλ ηφζν ζην 

λνκηθφ θαζεζηψο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο φζν θαη ζην ζχλνιν ησλ ζηνηρεησδψλ παξν-

ρψλ πξνζσξηλήο θηινμελίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηα πξνβιήκαηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

κεηθηψλ πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ηε   δηεηία 2015- 2016 πξνηάζζνληαη 

ηα δεηήκαηα θαηαγξαθήο θαηά ηελ είζνδν θαη ηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, δηαθξί-

βσζεο ηεο επαισηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο κέξηκλαο θαη ηεο ζπλνιη-

θήο κεηαρείξηζεο εηδηθά ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ κεηαμχ απηψλ, ηεο πξφζβαζεο ζην 

πνιηηηθφ άζπιν φζσλ επηδεηνχλ δηεζλή πξνζηαζία απφ κε επαλαπξνψζεζε θαη ηεο δηα-

δηθαζίαο επηζηξνθήο αιινδαπψλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο θαη απέιαζεο βάζεη επα-

λεηζδνρήο (ηΠ, 2017a:ζει.11). 

 

Όζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα θαηαγξαθήο θαηά ηελ είζνδν θαη ηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνη-

ρείσλ ν πλήγνξνο  ζεκεηψλεη ζηελ Δηδηθή Έθζεζε ηνπ: « Ζ πξφθιεζε ησλ κεηαλα-

ζηεπηηθψλ ξνψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ », φηη ε φζν ην δπλαηφλ πιεξέ-

ζηεξε θαη πνηνηηθή ζηαηηζηηθή απνηχπσζε δελ κπνξεί παξά λα απνβαίλεη πξνο φθεινο 

ηφζν ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, φζν θαη ησλ δηακελφλησλ ζηε ρψξα. Παξά ηηο φπνηεο 

βειηηψζεηο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαλάζηεπζε εμαθνινπζνχλ 

λα  πξνζδηνξίδνληαη απφ δχν βαζηθέο αδπλακίεο: Ζ πξψηε αθνξά ηνλ ίδην ηνλ ηξφπν 
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πνπ ζπιιέγνληαη θαη «ηαμηλνκνχληαη» ηα ζηνηρεία
52

. Ζ δεχηεξε  αθνξά ηελ κε δεκνζη-

νπνίεζε ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζα επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηε-

ιεζκάησλ ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη ζε επφκελε θάζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πιν-

πνίεζε ησλ πνιηηηθψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο (ηΠ,2017a:ζει.15). Ό-

πσο γίλεηαη θαλεξφ ην πξφβιεκα απηφ δηαπεξλά θάζε δεκφζηα πνιηηηθή  θαη δξάζε  

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πξνζθπγηθφ. Γπζηπρψο κέρξη θαη ηε ζηηγκή πνπ γξάθνληαη απηέο 

νη γξακκέο θαίλεηαη λα κελ έρεη αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, κά-

ιηζηα νη ειιεληθέο αξρέο θαηεγνξνχληαη φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επί ζθνπψ δελ 

απνηππψλνπλ ηε πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο (Καζεκεξηλή, 2017). 

 Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ παξαβίαζε ζεκε-

ιησδψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία ρξήδνπλ άκεζεο ιχζεο, είλαη ε κεηαρείξηζε θαη ν ελην-

πηζκφο ησλ πξνζψπσλ, πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο
53

. Παξά ην γεγνλφο φηη ζηελ 

πθηζηάκελε λνκνζεζία ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ παξνρή εηδηθήο κέξηκλαο γηα ηα πξφ-

ζσπα απηά
54

, απνδεηθλχεηαη φηη είλαη ηδηαηηέξσο δπζρεξήο ε εθαξκνγή ηεο, ιφγσ ησλ 

ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ θαη ηαπηνπνίεζήο ηνπο, ζε ζπλδπ-

αζκφ κε ηελ αλεπάξθεηα θαηάιιεισλ δνκψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηα άηνκα απ-

ηά (ηΠ, 2017a:ζει.17). 
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πλήζσο πξφθεηηαη γηα γεληθνχο ππνινγηζκνχο ρσξίο ηελ νπνηαδήπνηε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

επεμεξγαζία, θάηη πνπ ζπζθνηίδεη εληέιεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη εκπνδίδεη ηνπο 

αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο λα επεμεξγαζηνχλ ηηο πεξαηηέξσ θηλήζεηο ηεο Πνιηηείαο. Βι. Δηδηθή 

Έθζεζε, « Ζ πξφθιεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ », 2017, ζει.15. 
53

 χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (άξ. 14, παξ. 8 ηνπ Ν.4375/2016) σο επάισηεο νκάδεο λννχληαη: 

α) νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, β) ηα άηνκα πνπ έρνπλ αλαπεξία ή πάζρνπλ απφ αλίαηε ή ζνβαξή αζζέλεηα, 

γ) νη ππεξήιηθεο, δ) νη γπλαίθεο ζε θχεζε ή ινρεία, ε) νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε αλήιηθα ηέθλα, ζη) 

ηα ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ, βηαζκνχ ή άιιεο ζνβαξήο κνξθήο ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο 

βίαο ή εθκεηάιιεπζεο, πξφζσπα κε ζχλδξνκν κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο, ηδίσο επηδήζαληεο θαη ζπγ-

γελείο ζπκάησλ λαπαγίσλ θαη δ) ηα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ. 
54

 χκθσλα κε ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε εηδηθήο κέξηκλαο γηα ηα 

επάισηα πξφζσπα, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ρψξα, ζπκπεξηιακβαλν-

κέλεο θαη ηεο θαηαγξαθήο θαη εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ παξνρή δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θαη κεηά ηελ Κνηλή Γήισζε EE – Σνπξθίαο, νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4375/2016 γηα 

ηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο ζηα ζχλνξα δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα πξφζσπα, ηα νπνία αλήθνπλ ζε επάισηεο 

νκάδεο, ελψ εμαηξνχληαη θαη‘ αξρήλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο επαλεηζδνρήο. πγθεθξηκέλα ζην άξ. 60, παξ. 4, 

πεξ. ζη‘ ηνπ Ν.4375/2016, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, πξνβιέπεηαη φηη απφ ηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο 

παξαιαβήο θαη εμέηαζεο αηηεκάησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζηα ζχλνξα εμαηξνχληαη φζνη ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8 έσο θαη 11 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 604/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιί-

νπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (Καλνληζκφο «Γνπβιίλν ΗΗΗ»), θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο 

νκάδεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξ. 14 ηνπ Ν.4375/2016, Δηδηθή Έθζεζε Ζ πξφθιεζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ, ηΠ, 2017, ζει.18. 
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Ήδε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015 ζε απηνςία ζε Πξναλαρσξεζηαθφ Κέληξν ηεο Β. Διιάδαο 

(Γξάκα), ν ηΠ δηαπίζησζε φηη θξαηνχληαλ καδί κε ελειίθνπο, νκάδα λέσλ πνπ είραλ 

εηζέιζεη ζηε Υίν, αιιά ρσξίο λα θαηαγξαθνχλ σο αλήιηθνη (ηΠ, 2017a:ζει.17). Ζ 

Αξρή δηαπίζησζε επίζεο, ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη ζηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη 

πξνζηαζίαο πξνζψπσλ, ηα νπνία δηψθνληαη ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ή 

ηαπηφηεηαο θχινπ
55

. Δλδεηθηηθή είλαη ε ππφζεζε νκνθπιφθηιεο αηηνχζαο άζπιν
56

, γηα 

ηελ νπνία ν πλήγνξνο παξελέβε πξνο ηελ ππεξεζία Αζχινπ θαη ηελ ΔΛΑ, ππελζπκί-

δνληαο ηελ ππνρξέσζε εμέηαζεο ηεο πξνζθπγηθήο ηδηφηεηαο ζε πεξηπηψζεηο ΛΟΑΣ αη-

ηνχλησλ θαη ηνλίδνληαο παξάιιεια ηελ αλάγθε, ε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο λα γίλε-

ηαη ζε ζπλζήθεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ην απφξξεην θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα (ηΠ, 

2017a:ζει.17). 

Ο ηΠ επηζήκαλε ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο εληνπηζκνχ θαη κέξηκλαο 

γηα ηηο εππαζείο νκάδεο κε παξαηεξήζεηο θαη δεκφζηα παξέκβαζή ηνπ γηα ηα πξνβιή-

καηα ζηηο δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο θαη εληνπηζκνχ ησλ επάισησλ νκάδσλ θαηά ην 

έηνο 2015, θαιψληαο ηηο αξκφδηεο αξρέο λα ιεηηνπξγήζνπλ ΚΔΠΤ µε ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη πξνδηαγξαθέο πνπ επέηαζζε ν Ν.3907/2011
57

 (ηΠ, 2017a:ζει.18). Καηά ηνπο επφ-

κελνπο κήλεο ηνπ 2015,  φηαλ νη είζνδνη ζηα λεζηά πξνζέιαβαλ εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο 

ε Πνιηηεία έιαβε θάπνηα κέηξα, ζηελ θαηεχζπλζε θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ηΠ, εθ ησλ 

νπνίσλ σο πνιχ ζεηηθά βήκαηα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ηδίσο, ε ελίζρπζε, κε ζηειέρε 

θαη κεραλήκαηα, ηεο ηαπηνπνίεζεο απφ ηελ αζηπλνκία ζηα λεζηά ηνλ επηέκβξην, γηα 

ηε γξήγνξε θαηαγξαθή ησλ λενεηζεξρνκέλσλ θαη ε νξγάλσζε πξνζσξηλνχ ρψξνπ θη-

ινμελίαο ζηνλ Διαηψλα (ηΠ, 2017a:ζει.18). Αλάινγε ήηαλ ε αληίδξαζε ηνπ πλεγφ-

ξνπ ηνπ Πνιίηε κε επηζεκάλζεηο γηα ηελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ 

ή ηεο νιηθήο απαγφξεπζεο ηεο δηέιεπζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Δηδνκέλεο (ηΠ, 

2017a:ζει.19). Ζ ελίζρπζε σζηφζν ησλ ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο κε αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη πφξνπο  παξακέλεη αθφκα θαίξην  δήηεκα γηα ην  screening
58

  πξνο ελην-

                                                 
55

 Παξά ηελ χπαξμε ξεηήο ππνρξέσζεο ηφζν απφ ην δηεζλέο, φζν θαη απφ ην ελσζηαθφ δίθαην. 
56

 Αλαθνξά Φ. 212092/2016 
57

 Γειηίν ηχπνπ ζηηο 27.7.2015 «Άκεζα κέηξα γηα ηελ ππνδνρή κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηα λεζηά 

ηνπ Αηγαίνπ δεηά ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε»: 
https://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el.danews.296571 
58

 Γηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη ηαπηνπνίεζεο. 

https://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el.danews.296571
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πηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε  επάισηεο νκάδεο θαη ρξήδνπλ εηδηθήο  κέξηκλαο  

αθφκα θαη κεηά ηελ ίδξπζε ησλ hotspots κε ην Ν.4375/2016,(ηΠ, 2017a:ζει.20). 

εκαληηθά δεηήκαηα ηέζεθαλ απφ ηνλ ηΠ σο πξνο ηηο ειιείςεηο ζηελ θαηάιιειε κε-

ηαρείξηζε ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ. Καηαξράο, φπσο είδακε ζηα ακέζσο πξνεγνχ-

κελα  ν εληνπηζκφο ηεο επάισηεο νκάδαο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ απνηειεί πξσ-

ηεχνλ δήηεκα  θαζψο απφ απηφ εμαξηάηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο 

ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη κε πιεξφηεηα θαη ηα ηξία ζηάδηα ηεο πξν-

βιεπφκελεο δηαδηθαζίαο
59

 ηφζν απφ ηα ΚΤΣ φζν θαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαηά 

ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο. ρεηηθή αλαθνξά εμέηαζε ε Αξρή γηα 

ηελ πεξίπησζε αλειίθνπ γηα ηνλ νπνίν εθδίδεηαη πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ειηθίαο απφ ηελ 

Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ζηεξηδφκελε ζε ηαηξηθφ έγγξαθν ρσξίο πξνε-

γνχκελε ςπρνθνηλσληθή εθηίκεζε
60

. Παξάιιεια, ηνλίζηεθε απφ ηνλ ηΠ φηη πξέπεη λα 

ηεξείηαη ν ζεβαζκφο ηνπ ηεθκεξίνπ ππέξ ηνπ αλειίθνπ θάζε θνξά πνπ ππάξρεη ακθη-

βνιία σο πξνο ηελ ειηθία ηνπ. Δπηπιένλ, ν ηΠ ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ησλ αζπλφ-

δεπησλ αλειίθσλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο πξφηεηλε απηή λα γίλεηαη απφ αξκφδηεο θαη 

ζπλαθείο µε ην έξγν απηφ ππεξεζίεο θαη φρη απνθιεηζηηθά απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο 

ψζηε λα θαζίζηαηαη πην θαηαλνεηή
61

. Δπίζεο, πξνηάζεθε  ν πεξηνξηζκφο ηεο θξάηεζεο 

ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ γηα πξνζηαηεπηηθνχο ιφγνπο ζηνλ ειάρηζην ρξφλν ζε κία 

πξνζπάζεηα λα απνκαθξπλζεί ην ελδερφκελν ε θξάηεζε λα γίλεηαη ζε αθαηάιιεινπο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αλειίθνπ ρψξνπο, φπσο θξαηεηήξηα αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ 

θ.ά.
62

 Σέινο,  ηδηαίηεξε έκθαζε έδσζε ε Αξρή ζηηο παξεκβάζεηο ηεο ζηνλ δηνξηζκφ ν-

ξηζηηθνχ επηηξφπνπ, ν νπνίνο δηαδξακαηίδεη εγγπεηηθφ ξφιν ζηε δηαζθάιηζε ηεο πξν-

ζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ. εκαληηθά δηθαηψκαηα, φπσο  ε 

                                                 
59

 Ζ θαηαγξαθή ηεο ειηθίαο ησλ αζπλφδεπησλ γίλεηαη κέζα απφ κία δηαδηθαζία ηξηψλ θάζεσλ. Ζ θαηά-

θαζε ηεο αλειηθφηεηαο ζην πξψην ζηάδην απνθιείεη ην δεχηεξν θαη νχησ θαζεμήο, θαζηζηψληαο ηελ ηα-

ηξηθή εμέηαζε σο ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. Καηά ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο ε δηαπίζησζε 

ηεο ειηθίαο θαίλεηαη λα εμαθνινπζεί λα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ ηαηξηθή εθηίκεζε, ε νπνία δηελεξγείηαη 

ζηα λνζνθνκεία  κε έλα ηππνπνηεκέλν ηξφπν. Βι. Δηδηθή Έθζεζε, « Ζ πξφθιεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ », 2017, ζει.21. 
60

 Αλαθνξά Φ. 221878/2016 
61

 Όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξ. 5 ηεο Οδεγίαο 81/2004/ΔΚ 
62

 Μεηά ηε ζέζπηζε ηνπ Ν.4375/2016, θαηαγξάθεηαη ην θαηλφκελν λα ζπλερίδεηαη ε θξάηεζε ησλ 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θαη κεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ ρξφλνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο ησλ άξζξσλ 14 

θαη 46, παξ. 10, κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί θξάηεζεο ηνπ Ν.3386/2005, θάζε θνξά 

πνπ δελ αλεπξίζθεηαη θαηάιιεινο ρψξνο θηινμελίαο. 
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πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία αιιά θαη γεληθφηεξα δεηήκαηα θνηλσληθήο έληα-

μήο ηνπο θαζίζηαληαη θελφ γξάκκα ρσξίο ηελ χπαξμε απηνχ (ηΠ, 2017a:ζει.26).  

Ζ Αξρή  δε ζα κπνξνχζε λα ήηαλ απνχζα απφ ηηο εμειίμεηο  σο πξνο ηε πξφζβαζε ζην 

άζπιν. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηε δηεζλή πξνζηαζία απεηιείηαη απφ ηε καδηθή είζνδν 

πιεζπζκψλ, κεηαλαζηεπηηθψλ αιιά θαη ζε κεγάιν βαζκφ ελ δπλάκεη πξνζθπγηθψλ, ζηα 

ειιεληθά λεζηά ηδηαίηεξα κεηά ην θιείζηκν ηνπ βαιθαληθνχ δηαδξφκνπ ζηα ηέιε Ννεκ-

βξίνπ 2015. Δπηπιένλ απεηιείηαη απφ ηε κεησκέλε αληαπφθξηζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζε 

αηηήκαηα κεηεγθαηάζηαζεο (relocation) αηηνχλησλ άζπιν (ηΠ, 2017a:ζει.27). Ζ Αξρή  

έρεη επηζεκάλεη σο ηδηαίηεξα ζεηηθή εμέιημε απφ πιεπξάο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ηήξεζεο ησλ εγγπήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο, ηε ζχζηαζε κε αζηπλνκηθήο ππεξεζίαο, 

δειαδή ηεο λέαο Τπεξεζίαο Αζχινπ πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 

(ηΠ, 2017a:ζει.27). Παξφια απηά φκσο ην πξφβιεκα ηεο πξφζβαζεο ζηελ ππεξεζία 

αζχινπ ζηελ Αζήλα  δεκηνχξγεζε εηθφλεο κε αηηνχληεο δηεζλή πξνζηαζία λα ζρεκαηί-

δνπλ νπξέο θαη λα δηακέλνπλ ζε ζθελέο
63

.
 
Ο ηΠ  δήηεζε λα αληηκεησπηζηεί άκεζα ε  

ππνιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο, ζηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα ζπκπεξη-

ιακβάλνληαη θαη Γξαθεία Αζχινπ κε επαξθή ζηειέρσζε ήδε  απφ ην 2014 ιφγσ ηεο 

έληνλα απμεηηθήο ηάζεο  εηζφδνπ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ήδε (ηΠ, 2014:ζ. 152 

επ.). Ζ καδηθή εηζξνή κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ θνξπθψζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 2015 

δεκηνπξγψληαο αζθπθηηθέο πηέζεηο ζηηο ηνπηθέο αξρέο θαη θαηαδεηθλχνληαο ηα θελά 

ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο ππνδνρήο, ηηο ζρεηηθέο δηαπηζηψζεηο έθαλαλ 

θιηκάθηα ηνπ ηΠ ζηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο ηνπο
64

(ηΠ, 2017a:ζει.28). ηε ζπλέρεηα 

ησλ ειέγρσλ απηψλ, κε δεκφζηα παξέκβαζε ηνπ ν ηΠ  πξφηεηλε, κεηαμχ άιισλ δεηε-

                                                 
63

 Δπηζεκάλζεθε απφ ηελ Αξρή  θαζψο δελ πξέπεη λα θαηαιείπνληαη πεξηζψξηα εληππψζεσλ φηη πξέπεη 

θάπνηνο, αθφκε θαη χξνο, λα θάλεη θαζηζηηθή δηακαξηπξία ζην χληαγκα γηα λα κπνξέζεη λα 

πξνζεγγίζεη ηελ ππεξεζία αζχινπ (ππφζεζε Φ. 195734/2014). 
64

 Σνλ Ηνχλην 2015 θιηκάθηα ηνπ πλεγφξνπ επηζθέθζεθαλ ηε Λέζβν, ηελ Κσ θαη ηε Λέξν, λεζηά πξψηεο 

γξακκήο ζε ξπζκνχο εηζφδνπ, θαη δηαπίζησζαλ φηη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ ππνδνρή θαη δηαρείξηζε 

ησλ παξάηππα εηζεξρνκέλσλ απφ ηα ζαιάζζηα ζχλνξα ηεο ρψξαο, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε αδπλαηνχ-

ζαλ λα αληεπεμέιζνπλ εγθαίξσο ζηηο ξνέο πνπ δέρνληαλ θαη εθάξκνδαλ έλα κηθξφ κφλν κέξνο απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο, ελψ Κέληξα Πξψηεο Τπνδνρήο δελ πθίζηαλην ζηα λεζηά αθφκε θαη ζηε Λέζβν φπνπ ζρεηηθή 

πηέξπγα είρε θαηαζθεπαζηεί θαη παξέκελε θιεηδσκέλε. Αλαπιεξνχκελεο εθ ησλ ελφλησλ απφ φξγαλα κε 

αζηπλνκηθά θαζήθνληα, ηνπ Ληκεληθνχ ή ηεο ΔΛΑ, νη ππεξεζίεο Πξψηεο Τπνδνρήο, πνπ αλήθαλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, δηαπηζηψζεθε φηη θηλδχλεπαλ λα θαηαζηνχλ 

γξάκκα θελφ. Ζ δηαζπνξά ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο θν-

ξείο (ησλ πξψελ Τπνπξγείσλ Γεκφζηαο Σάμεο, Ναπηηιίαο, Δζσηεξηθψλ σο πξνο ηελ αξκνδηφηεηα Μεηα-

λάζηεπζεο) θαίλεηαη φηη δεκηνχξγεζε αθφκε κεγαιχηεξν έιιεηκκα ζπληνληζκνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

(ηΠ, 2017a :ζει.28). 
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κάησλ, ηε ιεηηνπξγία Κέληξσλ Πξψηεο Τπνδνρήο (ΚΔΠΤ) κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξν-

δηαγξαθέο πνπ επηηάζζεη ν λφκνο (ηΠ, 2017a:ζει.28). Πεξαηηέξσ ζην πιαίζην ιεη-

ηνπξγίαο ηνπ skype
65

 ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο Τπ. Αζχινπ ε Αξρή πξφηεηλε ηελ επειημία 

ηνπ ζπζηήκαηνο γηα επάισηεο ή επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, αιιά θαη ηελ απνηξνπή ηεο 

ζχιιεςεο φζσλ έρνπλ θιείζεη ξαληεβνχ κέζσ skype, κε θαηαγξαθή ζην ειεθηξνληθφ 

αξρείν Υαξηνγξάθεζεο Αιινδαπψλ, φπσο γίλεηαη θαη ζηελ πξνθαηαγξαθή αηηεκάησλ 

αζχινπ (ηΠ, 2017a:ζει.30).ηε ζπλέρεηα αλ θαη νη αθίμεηο πξνζθχγσλ θαη κεηαλα-

ζηψλ ιφγσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο πκθσλίαο ΔΔ– Σνπξθίαο ,παξνπζίαζαλ απφ απφην-

κε πηψζε αλαδείρζεθαλ άιια πξνβιήκαηα (Διαθξφο, 2016). Σν 2016
66

 ην βαζηθφ πξφ-

βιεκα πνπ αλαδείρζεθε κέζσ ησλ αλαθνξψλ ήηαλ ε επί κήλεο έιιεηςε πξφζβαζεο ησλ 

δηακελφλησλ ζε ρψξνπο πξνζσξηλήο  θηινμελίαο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο ζηε δηαδηθαζία 

αζχινπ
67

 (ηΠ, 2017a:ζει.30). ε ζεηξά  αλαθνξψλ  πνπ δέρηεθε  ν ηΠ είρε ηελ επ-

θαηξία λα δηαπηζηψζεη  φηη νη πξνηεξαηνπνηήζεηο νξηζκέλσλ εζληθψλ νκάδσλ ή επάισ-

ησλ πξνζψπσλ (ι.ρ. νηθνγελεηψλ) απφ ηα Γξαθεία Αζχινπ πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα 

hotspots, πξνθαινχλ ηε δπζαξέζθεηα φζσλ πεξηκέλνπλ επί κήλεο ηελ εμέηαζε ηνπ αη-

ηήκαηνο ή θαη ηελ απιή ππνβνιή ηνπ
 68

, δεκηνπξγψληαο πξνζηξηβέο θαη εμεγέξζεηο κέ-

ζα ζηα hotspots κε ζπλέπεηεο  θαη ζηε ζπκβίσζε κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηψλ. Ζ απ-

μαλφκελε εκπινθή ηεο EASO
69

 ζηηο ζπλεληεχμεηο ζηα hotspot έδσζε ηελ επθαηξία ζηελ 

Αξρή λα ηνλίζεη φηη  ε φπνηα ζπλδξνκή επξσπατθήο ππεξεζίαο πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία εγγπήζεηο (ε νπνία είλαη ελ πνιινίο επξσπατθή λν-

κνζεζία αζχινπ) θαη ηα ίδηα νπζηαζηηθά θαη δηαθαλή θξηηήξηα σο πξνο ηε δηαθξίβσζε 

ηεο αλάγθεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο
70

.  
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 Ζ Τπεξεζία Αζχινπ εγθαηλίαζε ην 2015 ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ, κέζσ skype, ησλ ξαληε- 
βνχ γηα θαηαγξαθή αηηεκάησλ αζχινπ, ην νπνίν εθαξκφδεη αθφκε ζήκεξα. 
66

 Σν 2016 ε ειιεληθή Γηνίθεζε βξέζεθε αληηκέησπε κε δχν κεγάιεο πξνθιήζεηο: αθελφο ην θιείζηκν 

ησλ ζπλφξσλ ζηνλ ιεγφκελν «Γηάδξνκν ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ», πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ 

εγθισβηζκφ κεηθηψλ, πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ, πιεζπζκψλ ζηελ ειιεληθή ελδνρψξα, 

αθεηέξνπ ηελ Κνηλή δήισζε ΔΔ-Σνπξθίαο ηεο 18εο Μαξηίνπ, ζε ζπλέρεηα ηεο νπνίαο νη ππε- 

ξεζίεο ησλ hotspots ζηα πέληε λεζηά επσκίζηεθαλ ην βάξνο ηεο θξάηεζεο φισλ ησλ λενεηζεξρνκέλσλ 

παξάηππα ζηα ζαιάζζηα ζχλνξα, κε ζθνπφ ηελ ηαρεία επαλεηζδνρή ζηελ Σνπξθία κεηά ηελ ηαπηνπνίεζή 

ηνπο.  
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 Yπνζέζεηο :Φ. 214896, 215349, 215823/2016 θ.ά. 
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 Eλδεηθηηθά ππνζέζεηο: Φ. 213698, 218420, 218700/2016 
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 Δπξσπατθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν 
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 Φ. 218041, 218667/2016 
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ρεηηθά κε ηηο επηζηξνθέο ησλ αιινδαπψλ ν ηΠ αζρνιήζεθε εθηελψο  θαζψο έρεη εη-

δηθή αξκνδηφηεηα
71 

λα ειέγρεη φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθψλ επηζηξν-

θψλ αιινδαπψλ. Με βάζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ζε πξναλαρσξεζηαθά θέληξα θξά-

ηεζεο θαη επηρεηξήζεηο επηζηξνθήο αιινδαπψλ ηεο ΔΛΑ, ν ηΠ ζηελ Δηήζηα Έθζεζε 

πνπ δεκνζηεχεη εηδηθά γηα ηηο Δπηζηξνθέο
72

, αλαδεηθλχεη ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε ηηο επηηαγέο ηνπ επξσπατθνχ ή εζσηεξηθνχ δηθαίνπ θαη πξν-

ηείλεη νξγαλσηηθά θαη άιια κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αλζξψπσλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο απνκάθξπλζεο (ηΠ, 2017a:ζει.34). Οη 

επαλεηζδνρέο απφ ηηο 18.5.2016 θαη εθεμήο, ζχκθσλα κε ηνπο ειέγρνπο ηεο Αξρήο εκ-

θαλίδνπλ δχν ζηνηρεία πνπ είλαη θνηλά ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλαγθαζηηθήο απνκά-

θξπλζεο: Σε κε έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ χξσλ ή πνιηηψλ άιισλ ρσξψλ φηη πξφθεηηαη 

λα πεξηιεθζνχλ ζε επηρείξεζε επαλεηζδνρήο ζηελ Σνπξθία θαη ηελ έιιεηςε εμαηνκη-

θεπκέλεο θξίζεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ή κε δέζκεπζεο κε ρεηξνπέδεο θαη ηελ επαλεμέ-

ηαζε ηνπ κέηξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο (ηΠ, 2017a:ζει.35). 

 

3.4.1.1 Περύπτωςη μη πρόςβαςησ ςτην ενημϋρωςη περύ διεθνούσ 
προςταςύασ από την επαναπροώθηςη 

Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν, ιφγσ ηεο θξηζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο λα κελ 

ππάξρεη ελεκέξσζε  θαη δε ζε γιψζζα θαηαλνεηή, ζε φζνπο εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθα-

ζία αλαγθαζηηθήο απνκάθξπλζεο, ψζηε λα  δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη ζπγθε-

θξηκέλα ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ δηεζλή πξνζηαζία  ζε ηπρφλ πεξίπησζε ππαλαρψξε-

ζεο λα παξαζέζνπκε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δηακεζνιάβεζεο ηνπ πλεγφξνπ. 

 ηελ ππφζεζε Φ. 220665/2016, ε Αξρή αζρνιήζεθε θαηφπηλ ελεκέξσζεο ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο  κε  πεξηζηαηηθφ κε πξφζβαζεο ζηελ ελεκέξσζε πεξί δηεζλνχο πξνζηαζίαο 

απφ ηελ επαλαπξνψζεζε, πνιππιεζνχο νκάδαο πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εληνπίζηε-
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 Οδεγία 2008/115/ΔΚ άξ. 8, παξ. 6, Ν.3907/2011 άξ. 23, παξ. 6 θαη ΚΤΑ γηα ηελ νξγάλσζε ζπζηήκα-

ηνο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ (ΦΔΚ Β΄2870/24-10-2014). Γηα ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πλεγφξνπ βι. ην ζρεηηθφ 

λνκηθφ πιαίζην ζηελ εηήζηα έθζεζε 2016, ελφηεηα Δπηζηξνθψλ, ζει.134. 
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 Βι. Δηδηθή Έθζεζε ηΠ γηα ηηο επηζηξνθέο αιινδαπψλ θαηά ην 2016, δηαζέζηκε ζην: 
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θαλ ζηα αλνηρηά ηεο Μεζζελίαο θαη θξαηνχληαλ πξνο επαλεηζδνρή. πγθεθξηκέλα, θα-

ηφπηλ αλαθνξάο πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ, ν ηΠ εξεχλεζε  ηελ ππφζεζε 6 ηξαθηλψλ 

γπλαηθψλ απφ ηελ νκάδα απηή, νη νπνίεο αλ θαη θέξνληαλ λα έρνπλ δειψζεη βνχιεζε 

θαηάζεζεο αηηήκαηνο αζχινπ, θξαηνχληαλ ζηε Μεζζελία πξνο επαλεηζδνρή. Ζ Αξρή 

δήηεζε λα αλαζηαιεί ε επηθείκελε επαλεηζδνρή ηνπο κέρξη λα απαληεζνχλ πιήξσο ηα 

δεηήκαηα πξφζβαζήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία αζχινπ θαη νηθνγελεηαθήο ζπλέλσζεο κε ηα 

άξξελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Ύζηεξα απφ ηε παξέκβαζε ηεο απηή έιαβε ζεηηθή 

αληαπφθξηζε απφ ηελ ΔΛΑ σο πξνο ηελ αλαζηνιή ηεο αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλεο 

επαλεηζδνρήο (ηΠ, 2017a:ζει.36). 

ηελ ππφζεζε απηή, πνπ είρε αίζην ηέινο, ηνλίζηεθε ε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζσζηή ελε-

κέξσζε ησλ εκπιεθφκελσλ, νη εγγπήζεηο ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλνρήο θαη ε παξνπζία 

πιεξεμνχζηνπ  δηθεγφξνπ, ζε ηπρφλ πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο αιιηψο είλαη αδηαλφεηε 

ε νπζηαζηηθή άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζηε δηεζλή πξνζηαζία. Μάιηζηα, ε 

ελεκέξσζε ησλ αηηνχλησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ηδίσο φηαλ απηνί βξίζθνληαη ζε θαζε-

ζηψο πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο δηαζθαιίδεηαη ξεηά ζην άξ. 5 ηεο ΔΓΑ θαη απνηειεί 

κία απφ ηηο βαζηθέο ειιείςεηο πνπ είρε επηζεκάλεη ην ΔΓΓΑ ζην πξνεγνχκελν ζχζηεκα 

πξνζηαζίαο αζχινπ. Δπηπξφζζεηα, ην δηθαίσκα λνκηθήο ζπλδξνκήο εμαζθαιίδεηαη ζην 

άξ. 44 ηνπ Ν.4375/2016 (Μαξνχδα, 2016:ζει.182 επ.). 

 

 

3.4.2 υνθόκεσ διαβύωςησ των προςφύγων 

ε έλα θξάηνο δηθαίνπ ε παξακνλή πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ δελ κπνξεί παξά λα 

πιεξνί ηνπο φξνπο δηαρείξηζεο ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ ππφ ζπλζήθεο ζεβαζκνχ ησλ αλ-

ζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. Έζησ θαη  αλ έλα θξάηνο αληηκεησπίδεη αζξφα πξνζέιεπζε 

αηηνχλησλ άζπιν, φπσο θξίζεθε ζηελ ππφζεζε MSS/ Βειγίνπ θαη Διιάδαο
73

. Αθφκα 

θαη γηα απηνχο πνπ απιψο δηέξρνληαη απφ ηε ρψξα, ρσξίο λα έρεη ξπζκηζηεί ην θαζε-

ζηψο παξακνλήο ηνπο, ηζρχεη ε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο 
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 Πεξηζζφηεξα γηα απηή ηελ ππφζεζε βι. ζην Μαξνχδα Ν., αξάληε Β., Πξνζθπγηθφ Γίθαην, 2016 , εθδ. 

Ννκηθή Βηβιηνζήθε , ζει.97 
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δσήο, ηεο ηηκήο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπο (άξ. 5 παξ. 2 ), ελψ ν ζεβαζκφο θαη ε πξν-

ζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο (άξ. 

2 παξ. 1 ) (ηΠ, 2017a:ζει.39). Άιισζηε ζηελ ππφζεζε Khlaifia θαη ινηπνί/Ηηαιίαο 

πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην ΔΓΓΑ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015, δεηθλχεη αθξηβψο απηφ: αμην-

πξεπείο ζπλζήθεο ππνδνρήο πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη ζε φινπο ηνπο  παξάηππνπο κε-

ηαλάζηεο (Μαξνχδα, αξάληε, 2016:ζει.98). 

Οη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο
74

 ζε αζθαιείο ρψξνπο κε θαηάιιειεο ππνδνκέο  

φκσο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ δεηνχκελν γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρψξσλ καδηθήο 

εγθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, θαηά πα-

ξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο
75

 γηα ηελ εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηα-

βίσζεο. Ζ δηαπίζησζε απηή αθνξά, κε κεγάιεο σζηφζν απνθιίζεηο σο πξνο ηελ έληαζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ, ηφζν ηνπο ρψξνπο πξνζσξη-

λήο θηινμελίαο ζηελ ελδνρψξα φζν θαη ηα θνκβηθά ζεκεία ππνδνρήο ζηα λεζηά ηνπ Α-

λαηνιηθνχ Αηγαίνπ (Πξίθηε, 2017). Πξνβιήκαηα αηρκήο απνηεινχλ ε ζηέγαζε ζε ζθε-

λέο ή άιιεο αθαηάιιειεο θαηαζθεπέο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, νη αλεπαξθείο 

ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη ε έιιεηςε θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ (ηΠ, 2017a:ζει.39). Οη αηηίεο φπσο ηνλίζακε θαη ζε πξνε-

γνχκελν θεθάιαην κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ θπξίσο ζε ζέκαηα ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
76 

, 

αιιεινεπηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ θαη αλαπνηειεζκαηηθνχ ζπληνληζκνχ
77

 θαη κε αμην-

πνίεζεο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ επξσπατθψλ θπξίσο, θνλδπιίσλ (ηΠ, 2017a:ζει.42). 
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 Γηα ηελ αθξηβή έλλνηα ησλ ¨αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο βι.: Μαξνχδα Ν., αξάληε Β., 

Πξνζθπγηθφ Γίθαην: Δξκελεία – Γηαγξάκκαηα – Τπνδείγκαηα, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2016, ζει:97 
75

 Οδεγία 2013/33/ΔΔ, άξζξα 17. 18, 28 θαη 31., Ν.4375/2016, άξζξα 1, 8 θαη 10 θαη Π.Γ. 220/2007, 

άξζξα 12 θαη13 
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 Δηδηθφηεξα, εθθξεκεί ε έθδνζε ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ, νη νπνίεο μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξντζρχζαληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ (Ν.3907/2011, Π.Γ.220/2007) θαη ρσξίο ηηο πξνβιεπφκελεο ζε 

απηφ δηαδηθαζίεο. 
77

 ηελ πξάμε, ε δηεχζπλζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ γηα ηε κεηαθνξά, δηακνλή, ζίηηζε θαη 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ γίλεηαη απφ ην Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Όξγαλν 

Γηαρείξηζεο Πξνζθπγηθήο Κξίζεο πνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Αξρεγφ ΓΔΔΘΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Τπεξεζία Αζχινπ θαη ηελ Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο. Παξάιιεια, ππάξρνπλ δνκέο, ζηηο 

νπνίεο ηε δηαρείξηζε επηκέξνπο δεηεκάησλ έρνπλ ηαπηφρξνλα ην Τπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, 

ην Τπνπξγείν Άκπλαο, ν νηθείνο Γήκνο θαη αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη νξγαληζκνί (Έηδηθή Δθζεζε 

ηΠ γηα ην Πξνζθπγηθφ, 2017, ζει.43). 
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ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ν ηΠ είρε ήδε δεηήζεη  ήδε απφ ηνλ Γεθέκβξην 

2014 απφ ηελ ειιεληθή Γηνίθεζε λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη άκεζα επηρεηξεζηαθφ 

ζρέδην δξάζεο γηα ηελ παξνρή δσηηθψλ κέζσλ επηβίσζεο γηα ηνπο χξνπο πνιίηεο πνπ 

θαηέθεπγαλ ζηελ Διιάδα
78

 (ηΠ, 2017a:ζει.41). ηηο αξρέο ηνπ 2015, ε άλεπ πξνεγνπ-

κέλνπ ξνή κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, βξήθε ηε ρψξα εληειψο απξνεηνίκαζηε. Πιή-

ξεο απνρή ηνπ θξάηνπο ζηελ εμαζθάιηζε ζηέγεο θαη βαζηθψλ αγαζψλ γηα εμαηξεηηθά 

κεγάιν αξηζκφ αιινδαπψλ, ζεκεηψζεθε ζηελ Δηδνκέλε, φπνπ ν ρψξνο εγθαηάζηαζεο 

πξνζθχγσλ ιεηηνπξγνχζε ρσξίο θακία θξαηηθή ζπκκεηνρή ή ζπληνληζκφ (Μπίηζηθα, 

2015). Με παξέκβαζή ηνπ, ηνλ Ηνχιην 2015 θαη θαηφπηλ απηνςηψλ πνπ δηελήξγεζε ζηα 

λεζηά αηρκήο, ν ηΠ δήηεζε κεηαμχ άιισλ, έθηαθην ηνπηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο θξί-

ζεο γηα θάζε λεζί ρσξηζηά, κε ηελ εκπινθή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ηνπηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠΤ κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ 

πξνέβιεπε ν λφκνο θαη ηελ νκαιή θαη ζηαζεξή θάιπςε ησλ δαπαλψλ δηαβίσζεο ησλ 

εηζεξρφκελσλ ζηα λεζηά αιινδαπψλ. Παξάιιεια, δήηεζε λα εθδνζνχλ νη πξνβιεπφκε-

λεο απφ ηνλ Ν. 4332/2015 ΚΤΑ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ επξσπατθψλ πξνγξακ-

κάησλ θαη ηελ θαηαλνκή πνζψλ ζηνπο εκπιεθφκελνπο ΟΣΑ. Όζνλ αθνξά, ηνλ θαηαπ-

ιηζκφ ζηελ Δηδνκέλε, ν πλήγνξνο ηφληζε ηελ αλάγθε ζπληνληζκνχ ηνπ απφ ην θξάηνο 

θαη δήηεζε ηελ εηνηκφηεηα εθαξκνγήο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ πεξίπησζε πεξη-

νξηζκψλ ζηε δηέιεπζε ησλ ζπλφξσλ (ηΠ, 2017a:ζει.41). 

Σν ζηαδηαθφ θιείζηκν ησλ βαιθαληθψλ ζπλφξσλ, απφ ηνλ Ννέκβξην 2015 κέρξη ηνλ 

Φεβξνπάξην 2016, νπφηε θαη έθιεηζαλ νξηζηηθά, είρε σο απνηέιεζκα ηελ ηξαγηθή επη-

δείλσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηηο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο θηινμελίαο, αθνχ 

πεξίπνπ 60.000 πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο νπζηαζηηθά εγθισβίζηεθαλ ζηελ ελδνρψξα 

(ηΠ, 2017a:ζει.41). Σν γεγνλφο απηφ ππνρξέσζε ην θξάηνο λα απνδερηεί ηελ επζχλε 

νξγάλσζεο θαη εθαξκνγήο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ λα πιεξνί ηηο απαη-

ηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. Χζηφζν, κέρξη ζήκεξα, ν ζηφρνο απηφο δελ έρεη επηηεπρζεί, 

παξά ηηο αιιεπάιιειεο εμαγγειίεο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ηΠ, 2017a:ζει.41). Ο 

ηΠ επηζθέθζεθε δηάθνξνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο θηινμελίαο ζηελ ελδνρψξα θαηά ην 

2016, νη νπνίνη πξννξίδνληαλ γηα παξάηππα εηζειζφληεο ζηελ Διιάδα πξηλ ηηο 
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20.3.2016, θαη δηαπίζησζε ηελ αλεπάξθεηά ηνπο (ηΠ, 2017a:ζει.41).  Μέρξη θαη ζήκε-

ξα ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο δελ δηαζθαιίδεηαη ε δηαβίσζε ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηα-

λαζηψλ κε αμηνπξεπείο φξνπο, εμαηηίαο ηφζν ησλ ειιείςεσλ ζε βαζηθέο ππνδνκέο, φζν 

θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο δπλακηθφηεηαο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ηα νπνία θηινμε-

λνχλ
79

. 

Οη ρψξνη θηινμελίαο, θάζε άιιν παξά πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαίλεηαη λα έρνπλ πφζσ 

κάιινλ φηαλ ην πξφγξακκα κεηεγθαηάζηαζεο θαίλεηαη λα έρεη απνηχρεη (Γεσξγηνπνχ-

ινπ, 2017). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ απφ ηελ Πνιηηεία γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζα πξέπεη λα γίλεη κε πξννπηηθή ελ-

δερφκελεο καθξφρξνλεο παξακνλήο (ηΠ, 2017a:ζει.46).  

Μεηαμχ άιισλ ζε απηφ ην πιαίζην ν ηΠ πξνηείλεη: ηελ άκεζε παχζε ιεηηνπξγίαο ησλ 

αθαηάιιεισλ ρψξσλ, ηελ επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ ελαιιαθηηθνχ ηχπνπ ζηέγαζεο 

(ζε δηακεξίζκαηα, μελνδνρεία θ.α.) ζε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο, κε 

ζθνπφ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε ηε ζεζκνζέηεζε φισλ ησλ ρψξσλ θηινμελίαο θαη 

ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνλη-

ζκψλ, ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηηο δνκέο θηινμελίαο θαη ηελ νπζηαζηηθή επνπηεία ιεηηνπξγίαο ηνπο απφ ηε Γεληθή θαη 

άιια κέηξα (ηΠ, 2017a:ζει.46). 

ε φ, ηη αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηε ζίηηζε ησλ αιινδαπψλ, ε  Πνιηηεία εκθαλίζηεθε ζηελ 

αξρή ηεο θξίζεο αλέηνηκε λα παξέρεη έζησ θαη ηηο ζηνηρεηψδεηο ππεξεζίεο ζίηηζεο θα-

ζψο δελ δηέζεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή, πφξνπο, θαη επαξθέο λνκηθφ πιαίζην αθελφο γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ίδησλ θαη αθεηέξνπ αληίζηνηρσλ επξσπατθψλ πφξσλ (ηΠ, 

2017a:ζει.48). Δλ ησ κεηαμχ, ν ηΠ είρε ηελ επθαηξία λα δηαπηζηψζεη κε επί ηφπνπ απ-

ηνςίεο θιηκαθίσλ ηνπ ηελ αδπλακία ηεο Πνιηηείαο λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο νινέλα 

θαη πην πηεζηηθέο αλάγθεο ηφζν ζηε Λέζβν, ηε Υίν, ηε άκν, ηε Λέξν θαη ηελ Κσ φζν 
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θαη ζε δνκέο θηινμελίαο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο
80

 ( ηΠ, 2017a:ζει.48). Σνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2015 κάιηζηα πξνέθπςε κείδνλ ζέκα φηαλ ην Διεγθηηθφ πλέδξην έθξηλε φηη ε δηα-

δηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ ζίηηζεο δελ ήηαλ ζχλλνκε θαη εηζεγήζεθε λα 

κελ θαηαβιεζνχλ ηα πνζά πνπ φθεηιε ην Γεκφζην ζηηο πξνκεζεχηξηεο εηαηξίεο. Δπη-

πιένλ, ην θιηκάθην πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ έθξηλε σο 

αληηζπληαγκαηηθή ηελ ηξνπνινγία, κε ηελ νπνία επεηξάπε ε θαη‘ εμαίξεζε λνκηκνπνίε-

ζε φισλ ησλ δαπαλψλ γηα ζίηηζε ησλ πξνζθχγσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε απεπζεί-

αο αλαζέζεηο θαη ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ θξαηηθά θνλδχιηα. Ο ηΠ έζεηε σο πηζαλή 

ιχζε λα κπνξεί λα πεξηιεθζεί ε ζίηηζε κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο Τπεξεζί-

αο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο, πξνζζέηνληαο φηη πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη ε ν-

πνηαδήπνηε δηαθηλδχλεπζε σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ζίηηζεο, ζθφπηκν ζα 

ήηαλ απηή λα αλαθεξζεί ξεηά
81

 (ηΠ, 2017a:ζει.50). Ζ ιχζε ζε ζεζκηθφ επίπεδν δφζε-

θε κε δηάηαμε πνπ ςεθίζηεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Φεβξνπάξην 2016. Ζ ζέζπηζε λέ-

νπ πιαηζίνπ, βέβαηα, δελ έιπζε απηνκάησο ην πξφβιεκα. ηηο 19 Απξηιίνπ 2016, γηα 

παξάδεηγκα, θιηκάθην ηνπ πλεγφξνπ πξαγκαηνπνίεζε απηνςία ζηε δνκή θηινμελίαο 

ζηελ Άζπξε Άκκν Καβάιαο θαη δηαπίζησζε φηη ε ζίηηζε ήηαλ αλεπαξθήο.  

ήκεξα, αλ θαη θαηάζηαζε θαίλεηαη λα είλαη θαιχηεξε ηνπιάρηζηνλ ζην νξγαλσηηθφ 

θνκκάηη  θαηαγξάθνληαη αθφκα πξνβιήκαηα απφ ηηο εθζέζεηο θη άιισλ θνξέσλ φπσο ε 

Δζληθή Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
82

. Ζ ζίηηζε πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε επ-

ζχλε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, εάλ κέλνπλ ζηηο δνκέο θαη ηνπο ρψξνπο θηινμελίαο ηελ 

επζχλε ησλ νπνίσλ έρεη ην ΓΔΔΘΑ, είηε απφ νξγαληζκνχο θαη νξγαλψζεηο ζηνπο αληί-

ζηνηρνπο ρψξνπο θηινμελίαο, είηε ηδησηηθά κε κέζα ηεο δηθή ηνπο επηινγήο εάλ έρνπλ ηε 

ζρεηηθή νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα. Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πάλησο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζίηηζεο είλαη, απφ ηνλ Μάξηην 2016, νη έλνπιεο δπλάκεηο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη λα πα-

ξέρνπλ, κέζσ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο, γεχκαηα ζηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ αι-
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ινδαπψλ πνπ έρνπλ θηάζεη ζηε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο (ηΠ, 2017a:ζει.46). 

Ζ πνξεία ηεο βαζκηαίαο αληαπφθξηζεο ηεο Πνιηηείαο ζηηο αλάγθεο ζίηηζεο ησλ πνιηηψλ 

ηξίησλ θξαηψλ πνπ έθηαζαλ παξάηππα ζηελ Διιάδα απνηππψλεηαη ζηηο αλαθνηλψζεηο 

πνπ απφ ηα ηέιε Μαΐνπ 2016 εθδίδεη ζε εβδνκαδηαία βάζε ην ΓΔΔΘΑ
83

. Ζ θξηηηθή πνπ 

έρεη δερζεί ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα ζίηηζεο εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξερν-

κέλνπ θαγεηνχ, ζηελ πεξηζηαζηαθή θαζπζηέξεζε δηαλνκήο γεπκάησλ, ζε δεηήκαηα θα-

ηαγξαθήο ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ θηινμελνχκελσλ, θαη ζε πεξηζηαζηαθέο θαηαγγειί-

εο κεηαμχ αληαγσληζηξηψλ εηαηξεηψλ catering κε ζέκα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο  πνπ α-

λαπαξάγνληαη απφ ηνλ ηνπηθφ Σχπν, θαη ελίνηε πηνζεηνχληαη απφ ηνπηθνχο παξάγνληεο 

(ηΠ, 2017a:ζει.47).  

Όζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηα  Πξναλαρσξεζηαθά Κέληξα Αιινδα-

πψλ (ΠΡΟΚΔΚΑ), ν ηΠ είρε επηζεκάλεη ήδε απφ ην 2014
84

 ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα 

παξνρήο βαζηθψλ ππεξεζηψλ, ηαηξνχ, λνζειεπηψλ, αιιά θαη ππεξεζηψλ φπσο είλαη νη 

ππεξεζίεο ςπρνιφγνπ θαη θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ. Οη ππεξεζίεο απηέο πξνβιέπνληαη 

ζηα Κέληξα Κξάηεζεο, αιιά δελ εθαξκφδνληαη παξά κφλνλ πεξηζηαζηαθά δηφηη εμαξ-

ηψληαη απφ δηαγσληζκνχο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάια ρξνληθά θελά (ηΠ, 

2017a:ζει.52). ε ζπλερείο απηνςίεο ηνπ ην 2015 θαη ην 2016 ζε λεζηά φπσο ε Λέζβνο, 

ε Υίνο θαη ε άκνο, δηαπίζησζε φηη ηαηξηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη κελ απφ ΜΚΟ κε 

ζχκβαζε κε ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο ή ην ΤΔΘΑ, αιιά κφλν ζε φζνπο ηηο δε-

ηήζνπλ (ηΠ, 2017a:ζει.52).  

3.4.4 Προςταςύα ατομικών δικαιωμϊτων των προςφύγων 

Σν ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ή θαη παξαιήςεσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θαη 

πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην ζεβαζκφ ή 

ηελ παξαβίαζε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε εγείξνληαη ζνβαξά 

δεηήκαηα  ηήξεζεο ηεο λνκηκφηεηαο ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο. Αθφκα 

θαη γηα απηνχο πνπ απιψο δηέξρνληαη απφ ηε ρψξα, ρσξίο λα έρεη ξπζκηζηεί ην θαζε-

ζηψο παξακνλήο ηνπο, ηζρχεη άιισζηε ε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο απφιπηεο πξν-
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ζηαζίαο ηεο δσήο, ηεο ηηκήο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπο (άξ. 5 παξ. 2 ), ελψ ν ζεβαζκφο 

θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιη-

ηείαο (άξ. 2 παξ. 1 πλη.) (ηΠ, 2017a:ζει.55). 

Ζ ππ‘ αξηζκφλ έλα δηαδηθαζία, εάλ κπνξνχκε θπζηθά λα πξνβνχκε ζε κία ηέηνηα ηεξάξ-

ρεζε, πνπ ζέηεη δεηήκαηα παξαβίαζεο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ είλαη απηή ηεο δηνηθε-

ηηθήο θξάηεζεο. Ζ ζηέξεζε ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο απνηειεί ηνλ επαρζέζηεξν πε-

ξηνξηζκφ, αγγίδνληαο ηνλ ππξήλα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ. Γπζηπρψο φκσο , παξά ην 

γεγνλφο φηη ε δηνηθεηηθή θξάηεζε πξνβιέπεηαη σο ην έζραην κέηξν, ε ππέξβαζε ηνπ 

κέηξνπ απηνχ ζηελ πξάμε ζέηεη ην εξψηεκα εάλ έρεη σο ζηφρν ηελ απνηξνπή ηεο κεηα-

λάζηεπζεο πξνο ηελ Δπξψπε (ηΠ, 2017a:ζει.55). Ο ηΠ είρε ήδε επηζεκάλεη πξηλ ην 

2015 φηη ε δηνηθεηηθή θξάηεζε ζπκβάιιεη ζην πξφβιεκα θαη φρη ζηε ιχζε, δεδνκέλνπ 

ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ θξαηνπκέλσλ πνπ ζηεξνχληαλ ηελ ειεπζεξία ηνπο γηα πνιινχο 

κήλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαζθάιεηα ησλ αιινδαπψλ γηα ην κέιινλ ηνπο. Ζ δηαπί-

ζησζε απηή εληζρπφηαλ άιισζηε απφ ην γεγνλφο φηη δελ ηεξνχληαλ ην αλψηαην ρξνλη-

θφ φξην ησλ 18 κελψλ γηα ηελ θξάηεζε ελ φςεη επηζηξνθήο, ην νπνίν επηβάιιεη ν λφκνο 

(άξ. 30, παξ. 5-6 ηνπ Ν.3907/2011) θαη ε Οδεγία 2008/115/ΔΚ(άξ. 15, παξ. 5-6). Ο 

ηΠ είρε επηζεκάλεη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη ζχλλνκε ε παξάθακςε ηνπ νξί-

νπ απηνχ θαη νη ζρεηηθέο εζσηεξηθέο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο έπξεπε 

λα ηξνπνπνηεζνχλ, κε αλάθιεζε απνδνρήο ηεο γλσκνδφηεζεο ππ‘ αξηζ. 44/2014 ΝΚ
85

 

(ηΠ, 2017a:ζει.57). Βαζηθή αιιαγή ζηε δηνηθεηηθή θξάηεζε επέθεξαλ θαηά ην 2016 

ην θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ ζηνλ Γπηηθφ Γηάδξνκν ησλ Βαιθαλίσλ θαη ε Κνηλή Γήισζε 

ΔΔ-Σνπξθίαο ζηηο 18.3.2016, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ παξακνλή ησλ λενεηζεξρνκέλσλ 

ζηα hotspots ησλ λεζηψλ, ππφ θξάηεζε ή πεξηνξηζκφ, κε ζθνπφ ηελ επαλεηζδνρή ζηελ 

Σνπξθία. Παξαηεξείηαη επίζεο, δηαθνξνπνίεζε απφ ηα ηέιε ηνπ 2015 ζηελ πνιηηηθή 

ηεο θξάηεζεο ζε αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα ησλ λεζηψλ ηνπ ΒΑ Αηγαίνπ ζπγθεθξηκέλσλ 

εζληθνηήησλ πξνο επηζηξνθή αιινδαπψλ (ι.ρ. ζε απηνςία ηνπ πλεγφξνπ ζηε Υίν ζηηο 

26.1.2016 εληνπίζηεθαλ ζε θαζεζηψο θξάηεζεο ππήθννη Αιγεξίαο, Μαξφθνπ ή Σπλε-

ζίαο). Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή γελλά εχινγα εξσηεκαηηθά δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο κε 

βάζε εζλνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (ηΠ, 2017a:ζει.57). 
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Οη βαζηθέο πξνηάζεηο ηνπ πλεγφξνπ πνπ αθνξνχλ ηε δηνηθεηηθή θξάηεζε βάζεη ηεο 

Οδεγίαο Δπηζηξνθψλ θαη δηαηππψζεθαλ πξηλ ηελ έμαξζε ησλ κεηθηψλ ξνψλ, αιιά πα-

ξακέλνπλ επίθαηξεο είλαη ζπλνπηηθά νη αθφινπζεο: Πεξηνξηζκφο, ελ γέλεη, ηεο θξάηεζεο 

ζην απνιχησο αλαγθαίν ρξνληθά κέηξν, κε εμαηνκηθεπκέλε θαη αηηηνινγεκέλε θξίζε 

επί ηεο αλαγθαηφηεηαο ζπλέρηζήο ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην εθηθηφ ή κε ηεο απνκάθξπλ-

ζεο ηνπ αιινδαπνχ απφ ηε ρψξα ηνπ, θαη εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ ηεο θξάηεζεο κέ-

ηξσλ, ζχκθσλα κε ην άξ. 22, παξ. 3 ηνπ Ν.3907/2011, πξνθεηκέλνπ ε θξάηεζε λα θα-

ηαζηεί ε εμαίξεζε, φπσο επηβάιιεη ν λφκνο (άξ. 30, παξ. 1 ηνπ Ν.3907/2011) θαη φρη, 

φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πξάμε, ν γεληθφο θαλφλαο.  

Γηα ηα λέα πξνβιήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ ην 2016, ν ηΠ δηαηχπσζε επίζεο  ελδεηθηη-

θά ηηο αθφινπζεο εθηηκήζεηο: ηελ αλαγθαηφηεηα λα  αηηηνινγείηαη εηδηθά ν θίλδπλνο γηα 

ηε δεκφζηα ηάμε
86

, φηη ην θαηλφκελν ηεο εθ λένπ θξάηεζεο, κεηά απφ ιίγνπο κήλεο, αι-

ινδαπψλ πνπ είραλ αθεζεί ειεχζεξνη ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ νξίνπ ησλ 18 κελψλ, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί θαηαζηξαηήγεζε ηνπ αλψηαηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ηεο δηνηθεηηθήο 

θξάηεζεο, εθηφο εάλ ππάξρνπλ λέα νπζηαζηηθά ζηνηρεία αηηηνινγίαο θαη φηη  ε θξάηεζε 

ζηα 5 λεζηά φπνπ ιεηηνπξγνχλ hotspot κεηά ηελ Κνηλή Γήισζε ΔΔ-Σνπξθίαο πξνο επί-

ηεπμε ηεο επαλεηζδνρήο, γελλά εθ λένπ ην πξφβιεκα ηεο επηβνιήο ηεο θξάηεζεο σο γε-

ληθνχ θαη φρη εμαηνκηθεπκέλνπ κέηξνπ (ηΠ, 2017a:ζει.57). 

ρεηηθά κε  ηε  δηαζθάιηζε ηνπ δηεζλψο  θαηνρπξσκέλνπ δηθαηψκαηνο ησλ αλειίθσλ 

87
γηα απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε

88
, (ηΠ, 2017a:ζει.59) ε Πνιηηεία επέ-

ιεμε ιεηηνπξγία δχν παξάιιεισλ ζπζηεκάησλ: α) ηεο εγγξαθήο θαη θνίηεζεο ζην θα-

λνληθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα (γηα ηα παηδηά πνπ θηινμελνχληαλ εθηφο θέληξσλ θαη δνκψλ 

θηινμελίαο) θαη β) ηεο έληαμεο ζε Γνκέο Τπνδνρήο θαη Δθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ (ΓΤ-

ΔΠ) γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο (ηΠ, 2017a:ζει.57). 
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Ο ηΠ κε ηνλ ξφιν ηνπ γηα ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παη-

δηνχ, επέηεηλε ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ θαηά ηε κεηαβαηηθή απηή πεξίνδν 

εηδηθά κεηά ηε ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αλειίθσλ πνπ παξέκελαλ ζηελ Δι-

ιάδα επί καθξφλ  ελεξγνπνηψληαο εληζρπηηθά έλαλ κεραληζκφ ζπζηεκαηηθήο παξαθν-

ινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη
89

.Καηά ην 

δηάζηεκα 2015-2016 πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, πάλσ απφ 80 επηζθέςεηο ζε 

66 ρψξνπο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα (φπσο αλνηρηά θέληξα θηινμελίαο, μελψλεο αζπ-

λφδεπησλ αλειίθσλ, θέληξα ππνδνρήο θαη ηαπηνπνίεζεο, ρψξνπο θξάηεζεο θ.ιπ.), θα-

ζψο θαη επηζθέςεηο ζε ζρνιεία, φπνπ θνηηνχλ παηδηά πξφζθπγεο (ζην πξσηλφ πξφγξακ-

κα θαη ζε ΓΤΔΠ). Δπίζεο, έγηλαλ ζπλαληήζεηο κε θνξείο, ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή πνπ εθπφλεζε ην ζρέδην γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ πξνζθχγσλ, εθπξνζψπνπο δηαθπβεξλεηηθψλ θαη ΜΚΟ, εθπαηδεπηηθνχο θαη γν-

λείο. Παξάιιεια, ε Αξρή έιαβε κέξνο ζε εθδειψζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίε-

ζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ πνπ νξγαλψζεθαλ απφ πεξηθεξεηαθέο δηεπζχλζεηο εθπαί-

δεπζεο θαη, γεληθφηεξα, έρεη παξέκβεη δεκφζηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ πξνζηαζία ηεο εηθφλαο ησλ καζεηψλ πξνζθχγσλ, φπσο θαη γηα ην 

ζέκα ησλ αληηδξάζεσλ θάπνησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαηά ηεο θνίηεζεο 

ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ ζηα ζρνιεία. Σέινο, ν ηΠ έζεζε θαη εμαθνινπζεί λα ζέηεη 

ζηαζεξά ην δήηεκα ζε επξσπατθφ επίπεδν, κε ελεκέξσζε θαη πξνηάζεηο, ζην πιαίζην 

ζπλαληήζεσλ θαη ζπλεδξίσλ εθηφο Διιάδαο αιιά θαη κε ζηαζεξή ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν πλεγφ-

ξσλ ηνπ Παηδηνχ (ηΠ, 2017a:ζει.61). 

Δηδηθφηεξα, ζε ζπλέρεηα παξεκβάζεσλ ηνπ πλεγφξνπ θαη ζρεηηθνχ πνξίζκαηφο ηνπ, ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο δηεπθξίληζε κε εγθπθιίνπο ην θαινθαίξη ηνπ 2016 φηη, ζχκθσλα κε 

ηνλ λφκν, ηα παηδηά απφ ηξίηεο ρψξεο κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη θαλνληθά ζηα ειιεληθά 

ζρνιεία αθφκε θαη κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά. Με εγθχθιην επίζεο πξνβιέθζεθε δηαδη-

θαζία εγγξαθήο θαη ελδερφκελεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο, ζε πεξίπησζε πξνζέιεπζεο 

κεγάινπ αξηζκνχ αιινδαπψλ καζεηψλ γηα εγγξαθή ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, πξνθεηκέ-

λνπ λα δηαζθαιηζζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ (ηΠ, 2017a:ζει.61). Απην-
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λφεην είλαη φηη, πέξαλ ησλ ζπλνιηθψλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ, ν ηΠ δηακεζνιάβεζε 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηεηία ζε κεγάιν αξηζκφ ππνζέζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ ηα 

πξνζθφκκαηα, φπνπ εληνπίδνληαλ, θαη λα εθπιεξσζεί ε ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο 

(ηΠ, 2017a:ζει.62).  

Σν δήηεκα ηεο αζθάιεηαο πνπ αθνξά ηφζν ηνπο εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο πιεζπ-

ζκνχο φζν θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία πνπ αλαπφθεπθηα επεξεάδεηαη απφ ηε καδηθή 

εηζξνή απαζρφιεζε  έληνλα ηνλ πλήγνξν. 

Οη κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο θιήζεθαλ θαηά ηε ηειεπηαία ηξηεηία ππφ ζπλζήθεο πίεζεο, 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζε, παξέρνληαο ηηο εγγπήζεηο γηα ηελ ά-

ζθεζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά θαη γηα ηελ απνηξνπή θαηαζηάζεσλ πνπ επη-

ηξέπνπλ ηνλ θινληζκφ ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηξνθνδν-

ηνχλ μελνθνβηθέο αληηδξάζεηο. Ζ αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ, ηα νπνία δηαβηνχλ ζηε ρψ-

ξα ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, απνηειεί χςηζηε ππνρξέσζε ησλ νξγάλσλ ηεο Πνιη-

ηείαο θαη ζα έπξεπε λα απνηειεί κέιεκα ησλ αξκφδησλ αξρψλ (ηΠ, 2017a:ζει.65). 

Καηά ηελ εθηίκεζε ηνπ πλεγφξνπ, ηα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ  δελ ήηαλ  ηφ-

ζν ιφγσ έιιεηςεο ε έιιεηςεο  λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, αιιά ιφγσ  αλαπνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ (ηΠ, 2017a:ζει.65). Ζ θαηάζηαζε, πνπ επηθξαηνχζε κέρξη ηνλ Φε-

βξνπάξην 2016, θπξίσο ζηα λεζηά ηνπ Βνξεηαλαηνιηθνχ θαη Νφηηνπ Αηγαίνπ, είρε απν-

ηειέζεη αληηθείκελν θξηηηθήο θαη απφ ηνλ ηΠ, θαζψο ε Πνιηηεία δελ είρε ζρεδφλ θακία 

εκπινθή ζηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ απηψλ (ηΠ, 2017a:ζει.65). Γηα παξάδεηγκα 

ζηελ επίζθεςε θνηλνχ θιηκαθίνπ ησλ πλεγφξσλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο ΠΓΓΜ ζηηο 

πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο πξνζθχγσλ ζηα ζχλνξα ησλ δχν γεηηνληθψλ ρσξψλ 

(17.11.2015), ζηελ Δηδνκέλε θαη ζην Vinojug, ν ηΠ είρε ηελ επθαηξία λα δηαπηζηψζεη 

φηη ν ρψξνο εγθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ ζηελ Δηδνκέλε ιεηηνπξγνχζε ρσξίο θακία ζπκ-

κεηνρή ή ζπληνληζκφ απφ ην Κξάηνο (ηΠ, 2017a:ζει.66). Ζ Αξρή ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο έρεη ζπλερή δηάινγν κε ηελ ΔΛΑ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ 

πξνζηαζία ησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ θαη απφ θαηλφκελα έκθπιεο βίαο, ζεμνπα-

ιηθήο θαθνπνίεζεο ή εθκεηάιιεπζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ hotspots (ηΠ, 2017a:ζει.67). 

 Ζ ειιεληθή θνηλσλία βηψλεη παξάιιεια ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηε δηθή ηεο πιεπξά 

ηελ πξνζθπγηθή θξίζε. Σν αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ απνιακβάλνπλ νη πνιίηεο ή, αληίζε-
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ηα, ε αλαζθάιεηα  πνπ απνδίδνληαη ζηελ παξνπζία πξνζθπγηθψλ θαη κεηαλαζηεπηηθψλ 

πιεζπζκψλ, απνηεινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζπλέπεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψζεθαλ 

ζηνπο ηφπνπο πξνζσξηλήο ή δηαξθέζηεξεο παξακνλήο ησλ πιεζπζκψλ απηψλ (ηΠ, 

2017a:ζει.67). Ο ηΠ είρε ηελ επθαηξία λα επηζθεθηεί πνιιέο δνκέο ηεο επεηξσηηθήο 

ρψξαο θαη ηηο δνκέο ησλ πέληε λεζηψλ. Με ηελ επθαηξία ησλ επηζθέςεσλ απηψλ, θιηκά-

θηα ηνπ πλεγφξνπ είραλ ζπλαληήζεηο κε ηηο ηνπηθέο αξρέο, ζπλήζσο ηνλ δήκαξρν, ηνπο 

αξκφδηνπο αληηδεκάξρνπο, ηνλ αζηπλνκηθφ δηεπζπληή θαη (ζηα λεζηά) ηνλ ιηκελάξρε, 

ηηο ηνπηθέο θηλήζεηο αιιειεγγχεο θαη εθπξνζψπνπο δηεζλψλ νξγαλψζεσλ πνπ δξαζηε-

ξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν (ηΠ, 2017a:ζει.69).   

Καηφπηλ απηψλ ν ηΠ  εζηίαζε ζηελ αλάγθε ζπζηεκαηηθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Πνιηηείαο κε εζηίαζε ζηε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ πνπ απνηξέπνπλ αξλεηηθά 

θαηλφκελα ι.ρ.:  εμαζθάιηζε επαξθνχο θαη πνηνηηθήο ζίηηζεο, επηινγή παξφρσλ ζρεηη-

θψλ ππεξεζηψλ θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, επαλεμέηαζε γεσγξα-

θηθήο θαηαλνκήο πιεζπζκψλ, γξήγνξε κεηάβαζε απφ ην κνληέιν θηινμελίαο ζε ελ 

πνιινίο γθεηνπνηεκέλεο δνκέο, ζην κνληέιν θηινμελίαο ζε θαηνηθίεο/δηακεξίζκαηα, 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε έληαμε ησλ αιινδαπψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Όπσο επίζεο  

ηελ πξνψζεζε  ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, εθείλσλ πνπ ην επηζπκνχλ θαη πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο, κε ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ, απφ πιεπξάο ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ππνδνκψλ φπσο:  εμαζθάιηζε ΑΜΚΑ γηα φζνπο παξακέλνπλ ζηε ρψξα 

θαη ηελ  πξνψζεζε εξγαζηαθήο έληαμεο κε ελδερφκελε αμηνπνίεζε επξσπατθψλ πφξσλ 

(ηΠ, 2017a:ζει.71).  

 

3.4.4.1 Περύπτωςη μεταχεύριςησ κρατούμενων που επικαλούνται 
κύνδυνο δύωξησ για θρηςκευτικούσ λόγουσ  
 

Ο ηΠ έρεη επηζεκάλεη φηη ζε πεξίπησζε έθθξαζεο βνχιεζεο γηα θαηάζεζε αηηήκαηνο 

αζχινπ, ε αλά εζληθφηεηα ζπιιήβδελ ζεψξεζε θξαηνπκέλσλ πξνο επηζηξνθή σο πα-

ξάηππσλ κεηαλαζηψλ δελ ζπλάδεη κε ηελ ππνρξέσζε εμαηνκηθεπκέλεο θξίζεο θάζε αη-

ηήκαηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο, φπσο είδακε θαη πξνεγνπκέλσο. Ζ Αξρή είρε πνιχ θαιή 
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ζπλεξγαζία γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κε ην Πξναλαρσξεζηαθφ Κέληξν Κνξίλζνπ ζηελ πεξί-

πησζε δήισζεο βνχιεζεο αζχινπ απφ παθηζηαλνχο πνιίηεο πνπ επηθαιέζζεθαλ φηη 

αλήθνπλ ζηε ζξεζθεπηηθή κεηνλφηεηα Ahmadiya (ππφζεζε Φ. 214862/2016). ηε ζπ-

γθεθξηκέλε ππφζεζε άιισζηε ηέζεθαλ άιισζηε  δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη  δηαθηλδχ-

λεπζεο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ αλαθεξνκέλσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο 

ηνπο, φπσο ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο ηηκήο ηνπο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο 

ηνπο, γη απηφ θαη επηιέρζεθε πξνο εμέηαζε ε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε. 

Ο ηΠ δέρηεθε αλαθνξά εθ κέξνπο ηεο Μνπζνπικαληθήο Κνηλφηεηαο Αρκαληίγηα , ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2016, ε νπνία απνηειεί ζξεζθεπηηθή κεηνλφηεηα πνπ επηθαιείηαη φηη δελ 

αλαγλσξίδεηαη  σο κνπζνπικαληθή ζην Παθηζηάλ θαη εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ πθίζηαηαη 

δηψμεηο ζηε ρψξα απηή. Μέζσ ηεο αλαθνξάο ηεο απηήο, ε Κνηλφηεηα δήηεζε ηε βνή-

ζεηα ηνπ πλεγφξνπ ζρεηηθά κε 20  δηνηθεηηθά  θξαηνχκελνπο ζην ΠΡΟ.ΚΔ.Κ.Α ηεο 

Κνξίλζνπ, πνπ θεξφληνπζαλ λα αλήθνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεπηηθή κεηνλφηεηα 

θαη αηηνχληαλ λα ηνπνζεηεζνχλ φινη καδί ζε ζάιακν ιφγσ ηνπ βάζηκνπ θφβνπ ηεο πσο 

αλ απνθαιπθζεί ε ζξεζθεπηηθή ηνπο ηαπηφηεηα ζηνπο ππφινηπνπο ζπγθξαηνχκελνπο εθ 

Παθηζηάλ ζα αληηκεησπίζνπλ ερζξηθέο θαη επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο. 

Άιισζηε ζηελ αλαθνξά  αλαθέξνληαλ φηη θάπνηνη απφ ηνπο ζπγθξαηνχκελνπο ηνπο δε-

ρφληνπζαλ ήδε πξνζβιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ή /θαη ρεηξνδηθία. Καηφπηλ ηνχησλ, ν ηΠ 

κεηέθεξε ην εχινγν αίηεκα ηνπο, λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη μερσξηζηά απφ ηνπο άιινπο 

Παθηζηαλνχο ζε άιιν ζάιακν φινη καδί, ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΛΑ λνκνχ 

Κνξηλζίαο. Ζ  Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Κνξίλζνπ αληαπνθξίζεθε άκεζα ζην ζρεηηθφ αί-

ηεκα θαη ελεκέξσζε ηελ Αξρή φηη πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαθνξά ηνπο ζε άιιε πηέξπγα 

ηνπ ΠΡΟ.ΚΔ.ΚΑ. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ηέζεθε εμάιινπ  γηα άιιε κηα θνξά ην δήηεκα  ηεο δηνηθε-

ηηθήο θξάηεζεο πνπ θαζψο απνηειεί ηνλ επαρζέζηεξν πεξηνξηζκφ γηα ηελ ειεπζεξία 

ελφο αηφκνπ  ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη σο κέηξν ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο πεξηπηψζεηο 

θαη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ  ηνπιάρηζηνλ ηηο ζηνηρεηψδεηο πξνδηα-

γξαθέο αζθάιεηαο γηα ηνπο θξαηνχκελνπο. 
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3.4.4.2 Περύπτωςη Άρςησ Γεωγραφικού περιοριςμού ευϊλωτων 
προςώπων 
 

Ζ ζηέξεζε ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο απνηειεί ηνλ επαρζέζηεξν πεξηνξηζκφ, αγγίδν-

ληαο ηνλ ππξήλα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ. Έηζη, παξά ην γεγνλφο φηη ε δηνηθεηηθή 

θξάηεζε πξνβιέπεηαη σο ην έζραην αλαγθαίν κέηξν, ε ππέξβαζε ηνπ κέηξνπ απηνχ 

ζηελ πξάμε, είλαη ζπρλφ θαηλφκελν. Δπίζεο,  ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ 

πιαίζην πξνβιέπεηαη επηπιένλ  ππνρξέσζε εηδηθήο κέξηκλαο γηα ηα επάισηα πξφζσπα, 

ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ρψξα, ζπκπεξηιακβαλνκέ-

λεο θαη ηεο θαηαγξαθήο θαη εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ παξνρή δηεζλνχο πξνζηα-

ζίαο, φπσο θαη ην δηθαίσκα ζηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Δηδηθά ζε φηη αθνξά ηα δη-

θαηψκαηα ησλ παηδηψλ ε ρψξα καο ππνρξενχηαη βάζεη θαη ηεο δηεζλνχο λνκνζεζίαο λα 

πξνζηαηεχεη ηε παηδηθή ειηθία θαη λα κεξηκλά γηα πεξαηηέξσ φζνλ αθνξά ηνπο αλειί-

θνπο γηα ηελ  δηαζθάιηζε ζηελ πξάμε ηνπ δηεζλψο θαηνρπξσκέλνπ δηθαηψκαηνο ησλ 

αλειίθσλ γηα απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε.  

ηε πεξίπησζε πνπ κειεηάηαη ηίζεληαη φια απηά ηα ζέκαηα θαζψο θαη ε αδπλακία ηεο 

Πνιηηείαο λα εμαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηεζλείο ππνρξεψζεηο 

ηεο. Ζ πεξίπησζε εμάιινπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο ηελ ππφζεζε αλέιαβαλ απφ 

θνηλνχ ν Κχθινο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ν Κχθινο Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ 

θαζψο άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

ηα ηέιε ηνπ 2016 ν ηΠ έιαβε θνηλνπνίεζε επηζηνιήο ηνπ Διιεληθνχ πκβνπιίνπ γηα 

ηνπο Πξφζθπγεο πξνο ηεο ΔΛΑ (Γ/λζε Αιινδαπψλ Αηηηθήο, Γ/λζε Αζηπλνκίαο Γσ-

δεθαλήζνπ, Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ θ.α.) ζρεηηθά κε ηε θξάηεζε πνιίηε πξίαο θαη ηεο 

αλήιηθεο (14 εηψλ) θφξεο ηεο. Οη ελ ιφγσ θξαηνχληαλ ζηα ηφηε θξαηεηήξηα Διιεληθνχ, 

ελ φςεη ηεο κεηαγσγήο ηνπο ζηελ Ρφδν, ιφγσ παξαβίαζεο ηνπ ζρεηηθνχ γεσγξαθηθνχ 

πεξηνξηζκνχ παξακνλήο ζηε Ρφδν. 

Καηά ηελ αλαθνξά, ν ζχδπγνο ήηαλ αγλννχκελνο ζηε πξία θαη ζπλεπψο επξφθεηην γηα 

κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, θαη ζπλεπψο επάισηνη (άξ. 14 Ν.4375/2016) ελψ ηα ππφινηπα 

ηξία ηέθλα ηεο επξίζθνλην ζηε Γεξκαλία. Σν αίηεκα ηνπο ήηαλ λα κε κεηαρζνχλ ζηε 
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Ρφδν, λα αξζεί ε θξάηεζε, ε νπνία φπσο είλαη ινγηθφ δεκηνπξγνχζε ςπρνινγηθά πξν-

βιήκαηα ζην αλήιηθν ηέθλν, θαη λα αξζεί ν γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί δπλαηφ λα ππνβάιινπλ αίηεκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο ζην Πεξηθεξεηαθφ 

Γξαθείν Αζχινπ σο ειεχζεξνη. Μάιηζηα  δελ είραλ ππνβάιεη δήισζε βνχιεζεο αζχ-

ινπ ζηε Ρφδν ή ζηελ Αζήλα αθξηβψο γη απηφ, αλ θαη απφ ηνλ Ν.4375/2016, άξ. 46 παξ. 

β πξνβιέπεηαη ε θαηά πξνηεξαηφηεηα εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο 

θξαηνπκέλσλ. Να ζεκεησζεί πσο θηινμελία ζηελ Αζήλα κπνξνχζε λα ηνπο πξνζθέξεη 

θηιηθφ ηνπο πξφζσπν ζε θαηάιιειν ρψξν, άιισζηε κέρξη ην ηέινο ησλ λνκηθψλ δηαδη-

θαζηψλ , ε αλήιηθε ζα κπνξνχζε λα πεγαίλεη ζηελ Αζήλα ζρνιείν.  Μάιηζηα, ζχκθσλα 

κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Διιεληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο πξφζθπγεο, ε θξάηεζε 

σο κέηξν δελ πιεξνχζε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, αθνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξί-

πησζε δελ ππήξρε πξννπηηθή απνκάθξπλζεο ηνπο. 

Ο ηΠ ζηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο ππνζηήξημε φηη έπξεπε λα αξζεί ε 

θξάηεζε θαζψο αληηβαίλεη ζην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηεο αλήιηθεο θαη επνκέλσο θαζί-

ζηαηαη δπζαλάινγα επαρζέο κέηξν ελφςεη κάιηζηα ηνπ άξζ. 30 Ν.3907/11
90

, εθφζνλ 

ππάξρεη ελαιιαθηηθφ κέηξν, φπσο ελ πξνθεηκέλσ ε θηινμελία ζε θηιηθφ ζπίηη ζηελ Α-

ζήλα φπνπ ζα κπνξνχζε λα θνηηήζεη θαλνληθά ζε ζρνιείν κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηα-

δηθαζία. Μάιηζηα θαηά ηνλ πλήγνξν ηα παξαπάλσ ζα έπξεπε λα εμεηαζηνχλ θαη ππφ 

ην πξίζκα ηνπ βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ βάζεη ηνπ άξ. 3 παξ. 2 ηεο Γηεζλνχο 

χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ
91

, ηεο πξνζηαζίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, αιιά 

θαη ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ζηελ νηθνγελεηαθή ελφηεηα θαη‘ άξ. 21 πλη. ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξ. 8 παξ. 1 ΔΓΑ. Σνλίζηεθε πεξαηηέξσ φηη νη θνηλφο λνκνζέηεο 

πξνθξίλεη φρη κφλν ζηελ άξζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο ησλ κνλνγνλετθψλ νη-

θνγελεηψλ κε αλήιηθν ηέθλν σο θαη‘ εμνρήλ επάισησλ πξνζψπσλ αιιά θαη ηελ παξα-

πνκπή ηνπο ζηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε θνξέα θνηλσληθήο ζηήξημεο (άξ. 11 

Ν.3907/2011 θαη  αξζξ. 15 Ν.4365/2016). Δπηζήκαηλε κάιηζηα ζηε ζρεηηθή ηνπ επηζην-

                                                 
90

 Ν.3907/2011, άξ. 30 παξ.4 :« Όηαλ θαζίζηαηαη πξφδειν φηη δελ πθίζηαηαη πιένλ ινγηθά πξννπηηθή 

απνκάθξπλζεο γηα λνκηθνχο ή άιινπο ιφγνπο  ε θξάηεζε αίξεηαη θαη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο απνιχεηαη 

ακέζσο». 
91

 Όπσο θπξψζεθε  κε ην Ν.2101/1992. 
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ιή ζε πεξίπησζε πνπ δε ζεσξεζεί ελδεδεηγκέλε ε άξζε ηεο θξάηεζεο θαη ηνπ γεσγξα-

θηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζα πξέπεη ε ζρεηηθή απφθαζε λα αηηηνινγεζεί εηδηθά. 

Οη αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο ελεκέξσζαλ ζρεηηθά ηνλ πλήγνξν ιίγν αξγφηεξα φηη  

κεηέξα θαη  θφξε κεηήρζεζαλ ζηε Ρφδν, ιφγσ παξαβίαζεο ηνπ ζρεηηθνχ γεσγξαθηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ θαη πσο ιίγν αξγφηεξα αθέζεθαλ ειεχζεξεο, κε αλαζηνιή εθηέιεζεο 

ησλ απνθάζεσλ απέιαζεο ηνπο βάζεη επαλεηζδνρήο κε ηνλ πεξηνξηζηηθφ φξν  ηεο κε 

αλαρψξεζεο απφ ηε Ρφδν θαη κε νξηζζείζα εκεξνκελία θαηαγξαθήο αηηήκαηνο αζχινπ 

ελψπηνλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γξαθείνπ Αζχινπ Ρφδνπ ειάρηζηεο κέξεο κεηά. 

Ο ηΠ ζην ηειηθφ απαληεηηθφ ηνπ έγγξαθν, ηφληζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο Αξρήο, ζρε-

ηηθά κε ηελ θξάηεζε κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ γηα παξαβίαζε γεσγξαθηθνχ πεξηνξη-

ζηηθνχ φξνπ. 

 

 

3.5 O Συνήγοροσ του Πολίτη ωσ ςύμβουλοσ του Νομοθέτη 

Όπσο είδακε  θαη πξνγελέζηεξα, ε αληηκεηψπηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ/πξνζθπγηθνχ 

θαηλνκέλνπ ζε επίπεδν θαλνληζηηθφ παξνπζηάδεη δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: α) έιιεη-

ςε ζαθψλ θαλφλσλ θαη θξηηεξίσλ εθαξκνγήο ηνπο θαη β) δηάζηαζε κεηαμχ πξφβιεςεο 

θαη εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο. 

Ο ηΠ δελ πεξηνξίδεηαη  κφλν ζηε δηεξεχλεζε αηνκηθψλ ππνζέζεσλ ησλ αιινδαπψλ, 

αιιά δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηε θαηεχζπλζε ηεο δηεξεχλεζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ πξν-

βιεκάησλ ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ θαη ζηε ρψξα καο. Δη-

ζεγείηαη λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζνχλ θαηλφκελα θα-

θνδηνίθεζεο, παξαβίαζεο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη λα πξνζαξκνζζεί πεξηζζφηεξν 

ε ηζρχνπζα λνκνζεζία κε ην χληαγκα θαη ηηο δηεζλείο ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο ηεο ρψ-

ξαο. Άιισζηε  πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε πξνβιέθζεθε ε ζπλεξγαζία ησλ Γξαθείσλ 

Ννκνζεηηθήο Πξσηνβνπιίαο ησλ ππνπξγείσλ κε ηνλ πλήγνξν (Ν.4048/2012). Βέβαηα 

νη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο νη ζρεηηδφκελεο κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο 
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θξίζεο πνπ έρεη ιάβεη ε ρψξα δελ είλαη επάξηζκεο, αλ θαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο 

θπξηαξρεί κία δηθαησκαηηθή ακεξηκλεζία, φπσο ήδε είδακε παξαπάλσ. 

Δλδεηθηηθά, παξαηίζεληαη θάπνηεο απφ ηε ζεκαληηθφηεξεο πξνηάζεηο πνπ έρεη ππνβάιεη 

ν ηΠ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο Δηήζηεο θαη Δηδηθέο Δθζέζεηο ηνπ : ην Τπνπξγείν Με-

ηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ην 2016, ππέβαιε αλαιπηηθή γλψκε ζρεηηθά κε ην ζρέδην λφ-

κνπ γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία (Οδεγία 2013/33/ΔΔ, αλαδηαηχ-

πσζε 29.6.2013). Οη παξαηεξήζεηο, κεηαμχ άιισλ, αθνξνχζαλ βειηηψζεηο ζε λνκνηε-

ρληθφ επίπεδν (ι.ρ. πξνζδηνξηζκφο ηεο θάζε θνξά αξκφδηαο αξρήο σο θνξέα αξκνδηφηε-

ηαο, θπξσηηθήο ή ξπζκηζηηθήο, ξεηή επαλαθνξά ή κε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο σο πξνο ηνπο αζπλφδεπ-

ηνπο αλειίθνπο), αιιά θαη νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο απφ πιεπξάο δηαδηθαζηηθψλ εγγπή-

ζεσλ, φπσο: λα ππάξρεη ζαθήο πξνηξνπή γηα εηδηθή κέξηκλα ππνδνρήο σο πξνο επάισ-

ηα άηνκα πνπ ρξήδνπλ δηεζλή πξνζηαζία, κε παξαπνκπή ζηηο έλλνηεο ηνπ άξ. 10 ηνπ 

Π.Γ.141/2013, λα πξνζηεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο θξίζεο θαη ηεο α-

λαγθαηφηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ηπρφλ πεξηνξηζκψλ θπθινθνξίαο ησλ αηηνχλησλ άζπιν 

ζηε ρψξα, λα κεηαθεξζεί ην ζχλνιν ησλ εγγπήζεσλ ηεο Οδεγίαο σο πξνο ηελ θξάηεζε 

(ρσξηζηή θξάηεζε αηηνχλησλ άζπιν απφ άιινπο δηνηθεηηθά θξαηνχκελνπο, πξσηαξρηθφ 

κέιεκα ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία, ππαίζξηνο πξναπιηζκφο  θ.ιπ.  

Γηα ηε θηινμελία αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ζέζεσλ ζε θαηάι-

ιειεο δνκέο/μελψλεο θηινμελίαο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, ν ηΠ πξφηεηλε λα ππάξμεη 

κέξηκλα γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιείο ρψξνπο πξνζσξηλήο θηινμελίαο (safe 

spaces) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα αλνηθηά θέληξα θηινμελίαο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, 

θαη φπνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαµνλή ηνπο μερσξηζηά απφ ελήιηθα πξφζσπα, ζε δηαθν-

ξεηηθνχο θαηά θχιν ρψξνπο, µε επαξθή επνπηεία απφ εμεηδηθεπµέλν πξνζσπηθφ 

(δηεξµελείο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ςπρνιφγνπο) θαη γηα ην απνιχησο αλαγθαίν ρξν-

ληθφ δηάζηεµα µέρξη ηελ παξαπνµπή ηνπο ζε θαηάιιειε δνµή θηινμελίαο µέζσ ηνπ 

ΔΚΚΑ. Δπίζεο, πξφηεηλε λα δνζεί ζρεηηθή ελεµέξσζε ζηα αζηπλνµηθά ηµήµαηα θαη 

ζηηο εηζαγγειηθέο αξρέο ηεο ρψξαο, ψζηε νη αλήιηθνη λα µελ θξαηνχληαη ζε αζηπλνµηθά 

θξαηεηήξηα. ηε ζπλέρεηα, θαη δεδνκέλνπ φηη Δηζαγγειείο Αλειίθσλ ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο απνθαζίδνπλ πιένλ ηελ παξαπνµπή αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζηνπο 



70 

 

 

ρψξνπο απηνχο, ν ηΠ πξφηεηλε ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζή ηνπο απφ ην ππνπξγείν ζρεηηθά 

µε ηηο δηαζέζηµεο ζέζεηο ζε αζθαιείο ρψξνπο πξνζσξηλήο θαη επνπηεπφµελεο θηινμελί-

αο, πξνθεηµέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε µεηαθνξά ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζε απ-

ηνχο. 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη πξνηάζεηο ηνπ ηΠ έγηλαλ απνδεθηέο. Υαξαθηεξηζηηθά, ζε 

ζπλέρεηα παξεκβάζεσλ ηνπ πλεγφξνπ ζηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία, ην έηνο 2015 ρνξε-

γήζεθε άδεηα εξγαζίαο ζηνπο θαηφρνπο θαζεζηψηνο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο, νη νπνίνη 

εληάρζεθαλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηνπο πξφζθπγεο, σο ππνθαηεγνξία ηνπ θαζεζηψηνο 

ηεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (ηΠ, 2016:ζ.37επ.). Ήδε κε ηα άξζξα 69 θαη 71 Ν.4375/2016 

παξέρεηαη ε πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε ηφζν ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία φζν 

θαη ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί θαζεζηψο παξακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο 

ιφγνπο. Με ην άξ. 46 ηνπ Ν.4375/2016, κε ην νπνίν ελαξκνλίζζεθε ην εζσηεξηθφ καο 

δίθαην κε ην ζρεηηθφ άξ. 8 ηεο Οδεγίαο 2013/33/ΔΔ, πηνζεηήζεθαλ αξθεηέο πξνηάζεηο 

πνπ είρε ππνβάιεη ν ηΠ (ηΠ, 2015:ζει.177επ.), ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο γηα ηελ θξά-

ηεζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν,  φπσο λα πξνυπνζέηεη αηηηνινγεκέλε θξίζε, λα ιακβάλεηαη 

θαηφπηλ εμαηνκηθεπκέλεο αμηνιφγεζεο γηα ηε κε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ελαιιαθηηθψλ 

κέηξσλ, ε παξάηαζή ηεο λα ηειεί ππφ δηθαζηηθφ έιεγρν, λα ζεζπηζηεί απψηαην ρξνληθφ 

φξην θξάηεζεο ησλ αλειίθσλ θ.ά.) 

ρεηηθά κε ηελ πξναγσγή αιινδαπψλ καζεηψλ κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο µε εγθχθιηφ ηνπ πηνζέηεζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλεγφξνπ, δηεπθξηλίδνληαο φηη 

ε θνίηεζε πξέπεη λα γίλεηαη απξφζθνπηα, αλεμάξηεηα απφ ηηο παξάιιειεο ελέξγεηεο γηα 

ηελ πξνζθφκηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηε κε ρξήζε ηνπ φξνπ «ιαζξνκεηαλάζηεο», ν ηΠ είρε πξνηείλεη (ηΠ, 

2016 :ζει. 150) λα κε ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «ιαζξνκεηαλάζηεο», ν νπνίνο ελέρεη ζα-

θψο κεησηηθή ρξήζε θαη έρεη αληηθαηαζηαζεί ζηα θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ 

ηνλ ελλνηνινγηθά πην νπδέηεξν φξν «παξάηππνο κεηαλάζηεο», θαζψο θαη λα απαιεηθζεί 

ε «δίσμε ιαζξνκεηαλάζηεπζεο» απφ ηελ επσλπκία νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο ΔΛΑ. Σν 

Τπνπξγείν πξνψζεζε ζην πκβνχιην Δπηθξαηείαο ζρέδην Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα 

ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΛΑ, ζην νπνίν ηα Σκήκαηα Γίσμεο Λαζξν-

κεηαλάζηεπζεο κεηνλνκάδνληαη ζε Σκήκαηα Γηαρείξηζεο Μεηαλάζηεπζεο. 
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Κεφάλαιο Τέταρτο: Αξιολόγηςη τησ ςυνειςφοράσ του ΣτΠ ςτο 
πεδίο του προςφυγικού ζητήματοσ 
 

 4.1 Συμπεράςματα 

Ο ηΠ επηηειψληαο ηνλ ζεζκηθφ ηνπ ξφιν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πν-

ιηηψλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο αλέπηπμε 

ηε δξάζε ηνπ θαη ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα. Άιισζηε πέξα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ 

έρεη αλαζέζεη ε Πνιηηεία, σο θνξέα πξνψζεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ γεληθά, είλαη επηθνξηηζκέλνο θαη κε ηε πξνζηαζία εηδηθφηεξσλ δηθαησκάησλ, 

φπσο απηά ηνπ παηδηνχ,  θαη ηελ επίβιεςε ηήξεζεο ηεο λνκηκφηεηαο ζε ζεηξά δηαδηθα-

ζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζθπγηθφ, φπσο νη επηρεηξήζεηο επηζηξνθψλ αιινδαπψλ. 

Ζ Αξρή, φπσο είδακε, είρε αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο θαη είρε πξνβεί ζε επαλεηιεκκέλεο  

επηζεκάλζεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πξψηεο θάζεο εθδήισζεο ηνπ θαηλφκελνπ, πξηλ απηφ γηγαλησζεί. Με εηζεγήζεηο γηα 

ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξάζεηο, παξελέβε πξνθεηκέλνπ ε ρψξα 

λα εηνηκαζηεί θαηά ην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ γηα ηε δηαθαηλφκελε επηδείλσζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. ε πξψηε θάζε φκσο, ιίγεο απφ ηηο παξαηλέζεηο ηεο Αξρήο βξήθαλ επή-

θνα ψηα. Ζ Αξρή εμαθνινχζεζε θαη ζηηο επφκελεο θάζεηο ηεο θξίζεο απηήο λα παξεκ-

βαίλεη κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. 

Ο βαζκφο ηνπ θαηά πφζν ήηαλ επηηπρεκέλε ή φρη ε έσο ηψξα εκπινθή ηεο  Αξρήο ζην 

εμεηαδφκελν δήηεκα  είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ. Ζ απνδνρή πνπ έρεη γελη-

θφηεξα ν ζεζκφο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία  αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηνπο  πξνζθπγηθνχο -

κεηαλαζηεπηηθνχο πιεζπζκνχο είλαη αδηακθηζβήηεηε θαη πξνθχπηεη απφ ηα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα. Υαξαθηεξηζηηθά ηελ πιεηνςεθία ησλ αλαθνξψλ ζηνλ Κχθιν Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ απνηεινχλ πεξηπηψζεηο αιινδαπψλ, αηηνχλησλ άζπιν θαη κεηαλαζηψλ. 

Ζ επηηπρία ηνπ πλεγφξνπ ζηελ θιαζηθή δηακεζνιαβεηηθή ηνπ ιεηηνπξγία θαίλεηαη λα 

θηλείηαη επίζεο ζε πςειά επίπεδα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Δικαίωμα
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Κακοδιοίκηση&action=edit&redlink=1
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Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα φκσο έζεζε ηελ Αξρή πξν θαηλνθαλψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο  ε 

ζπζηεκαηηθή θαη αλαπφθεπθηε σο έλα βαζκφ παξαβίαζε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ 

πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ θαη ε εκπινθή ζε κεγάιν βαζκφ δηεζλψλ  νξγαλψζεσλ θαη 

ΜΚΟ ζηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ. Ο ηΠ θάλεθε έηνηκνο λα αλαιάβεη δξάζε 

ζε φια ηα πεδία  θαη ην εχξνο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ. Μάιηζηα, ήξζε ζε  άκεζε επαθή 

κε ηα πξνβιήκαηα ησλ αλζξψπσλ απηψλ αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ πνπ δνθηκά-

ζηεθαλ θαη απηέο, έζησ θαη κε δηαθνξεηηθή κνξθή απφ ηε πξνζθπγηθή θξίζε. Με πιή-

ζνο επηζθέςεσλ θαη απηνςηψλ αθνπγθξάζηεθε ηα πξνβιήκαηα ησλ πξνζθχγσλ αιιά 

θαη ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ, δελ αξθέζηεθε λα κείλεη ζηνλ θιαζηθφ δηακεζνιαβεηηθφ ηνπ 

ξφιν χζηεξα απφ αλαθνξά δηνηθνχκελνπ. Βεβαίσο φπνπ ρξεηάζηεθε κε αθνξκή ηελ δη-

εξεχλεζε κεκνλσκέλσλ αλαθνξψλ, ήξζε ζε επαθή κε ηελ δηνίθεζε θαη πξνζπάζεζε κε 

φπιν ηελ εζληθή αιιά θαη δηεζλή λνκνζεζία λα δψζεηο ιχζεηο πνπ ζέβνληαη ηελ αξρή 

ηεο λνκηκφηεηαο, ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ζπλεπψο θαηνρπξψλνπλ ην Κξάηνο Γη-

θαίνπ. 

Απφ ηηο  αλαθνξέο πνπ εμεηάζηεθαλ αιιά θαη απφ φζα εθζέηεη ε ίδηα ε Αξρή ζηηο εθζέ-

ζεηο ηεο πξνθχπηεη φηη ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν βξήθε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζεηηθή α-

ληαπφθξηζε θαη κάιηζηα εθεί φπνπ θάπνηνο ίζσο λα κελ ην πεξίκελε, ζηνλ ζθιεξφ ππ-

ξήλα ηνπ θξάηνπο , ηα ζψκαηα αζθαιείαο θαη ηηο έλνπιεο δπλάκεηο. Οη έλνπιεο δπλά-

κεηο θαη ε αζηπλνκία θιήζεθαλ λα δηαρεηξηζηνχλ κεγάιν κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνι-

ιέο θνξέο, εθηφο ησλ θαηνρπξσκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. ε λνκνζεηηθφ επίπεδν αλ 

θαη φπσο αλαθέξακε αξρηθά δελ ππήξμε ε δένπζα ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δηαθπβεπκά-

ησλ, ζηε ζπλέρεηα ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη πξνηάζεηο ηεο Αξρήο βξήθαλ ηελ δένπζα 

αληαπφθξηζε. 

Ζ Αξρή άιισζηε θαη ιφγσ ηεο γλσζηήο αδπλακίαο ηεο δηνίθεζεο, αιιά θαη ηεο δηθαην-

ζχλεο, λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αμίσζε απνλνκήο δηθαηνζχλεο εληφο επιφγνπ ρξφλνπ 

ζηνπο πξφζθπγεο δηαδξακάηηζε θαη ηνλ ξφιν ηεο ‗‗βαιβίδαο εθηφλσζεο‘‘. Κη  απηφ θα-

ζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ιφγσ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηνπ θφζηνπο 

πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγνληαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, απνηέιεζε ην κφλν δηαζέζηκν κέ-

ζν πξνζηαζίαο γη‘ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Δπίζεο, απνηέιεζε κία αθφκα δίνδν πιεξν-

θφξεζεο πξνο ηε δηνίθεζε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αηηνχληεο άζπιν 
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θαη νη παξάηππνη κεηαλάζηεο αιιά νη ηνπηθέο θνηλσλίεο. πληέιεζε, έηζη θαηά ην βαζκφ 

πνπ ηνπ αλαινγεί  ζηνλ λα κελ έρνπλ ηα δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα επξεία θνηλσληθή δηά-

ρπζε. Απηφ κπφξεζε λα ην επηηχρεη  δξψληαο ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ εθηειεζηηθή 

θαη ηε δηθαζηηθή  εμνπζία, θαζψο φληαο Αλεμάξηεηε Αξρή δηαζέηεη νξηζκέλα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλεπξίζθνληαη ζηελ θιαζηθή κνξθή ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο. 

Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά είλαη ε ηαρχηεηα, ν εμεηδηθεπκέλνο λνκηθφο έιεγρνο, ε αηέ-

ιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ε πςειή πνηνηηθή ζηάζκε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Βέβαηα  νη παξεκβάζεηο ηνπ πλεγφξνπ δε κπνξνχλ λα δψζνπλ ιχζε ζε δεηήκαηα πνπ 

έρνπλ ζηελ νπζία πνιηηηθφ ραξαθηήξα, εμαξηψληαη απφ πνιηηηθέο απνθάζεηο ζε εζληθφ 

αιιά θπξίσο ζε επξσπατθφ επίπεδν. Άιισζηε ε Αξρή κπνξεί λα ειέγρεη ηηο πξάμεηο ηεο 

δηνίθεζεο  ζε ζρέζε κε ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην. Σν αλ ην πιαίζην απηφ ζε θαηξνχο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη έμαξζεο ηεο κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ θαζίζηαηαη ιηγφηεξν 

πξνζηαηεπηηθφ  γηα ηα δηθαηψκαηα αιινδαπψλ αιιά θαη εκεδαπψλ εθθεχγεη ηνπ ειέγ-

ρνπ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, παξ‘ φιεο  ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ πλεγφξνπ, είηε ζηα πιαίζηα 

ηεο δηακεζνιαβεηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, είηε ζηα πιαίζηα λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ, ε  

εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ «θαλνληθνπνίεζεο» ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ, ε πξφζβαζε ησλ αλειίθσλ ζε ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη ςπραγσγίαο, ή  ε ελ-

ζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ζε θνηλσληθέο  θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη 

φια δεηήκαηα πνιηηηθά. Όπσο απφ ηελ άιιε πνιηηηθή επηινγή είλαη ε εμαθνινχζεζε 

ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλφκελνπ, κε φξνπο έθηαθηεο αλάγθεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε 

ηέηνηεο ζπλζήθεο νχηε ην θξάηνο δηθαίνπ ππεξεηείηαη, νχηε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

ηπγράλνπλ ηεο δένπζαο πξνζηαζίαο. 

πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ν ζεζκφο ηνπ ηΠ είλαη  απαξαίηεηνο ππιψλαο πξνζηαζίαο 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζθπγηθψλ, κεηαλαζηεπηηθψλ πιεζπζκψλ θαη ηήξεζεο ηεο  

λνκηκφηεηαο ζε κία έλλνκε ηάμε πνπ ζέιεη λα βαζίδεηαη ζηελ θαηαζηαηηθή αξρή ηνπ 

απαξαβίαζηνπ ηεο αλζξψπηλεο αμίαο θαη ζηελ αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Ζ ζεζκνζέ-

ηεζή ηνπ απέξξεπζε απφ ηελ έιιεηςε αλεπηπγκέλνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηελ κε νιν-

θιεξσκέλε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ. Ζ κέρξη ηψξα πνξεία ηνπ θαη 

ζηε λέα απηή πξφθιεζε ηνπ πξνζθπγηθνχ δηθαηψλεη ηηο πξνζδνθίεο. Βέβαηα φπσο ηνλί-

ζακε, ε δηακεζνιαβεηηθή ηνπ ιεηηνπξγία δελ κπνξεί λα απνηειέζεη παλάθεηα. Πφζσ 
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κάιινλ φηαλ ηα δχν βαζηθά φπια πνπ δηαζέηεη ζηελ δξάζε ηνπ είλαη ε άζθεζε πεηζνχο 

θαη ε θχξσζε ηεο δεκνζηφηεηαο ησλ κε ζχλλνκσλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ. ε έλα θξά-

ηνο φπνπ αθφκα θαη νη απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηνπ θξάηνπο 

δελ εθηεινχληαη πάληνηε, θάζε άιιν παξά απηνλφεηε είλαη ε ζπκκφξθσζε ηεο δηνίθε-

ζεο κε ηηο θάζε θνξά πξνηάζεηο ηεο Αξρήο. Παξά ηα ηπρφληα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζε-

ζκνχ, πνπ απνηεινχλ ηελ ίδηα ζηηγκή θαη πιενλεθηήκαηα ηνπ, θαζψο ε ζεζκνζέηεζε 

ηνπ έρεη λφεκα σο νξγάλνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο θαη φρη σο ελφο 

αθφκα δηθαζηηθνχ ζεζκνχ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ βαξαίλνπλ θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν.  

Κιείλνληαο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη κε βάζε ηεο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, φπσο απηέο 

δηακνξθψλνληαη, πξέπεη λα ζεσξείηαη βέβαηα φηη ην πξνζθπγηθφ- κεηαλαζηεπηηθφ δήηε-

κα ήξζε γηα λα κείλεη αλ θαη ίζσο φρη κε ηελ ίδηα έληαζε. ε απηφ ην πιαίζην ε ρψξα 

καο, φπσο θαη γεληθφηεξα ε ΔΔ, ζα απνηειέζνπλ ζεκεία αλαθνξάο γηα ηε δηαρείξηζε 

αλάινγσλ θαηαζηάζεσλ ζην κέιινλ, ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Ζ πξφθιεζε είλαη  

νη πνιηηηθέο θαη νη δξάζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο ην  ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηελ αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, θαη 

ζε απηφ κπνξεί λα ζπκβάιεη κε ηε δηθή ηε ζπλεηζθνξά ηα κέγηζηα ν ηΠ. 

 

4.2 Προτάςεισ   

 

Παξά ηηο ζεηηθέο δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηνπ πλεγφξνπ θαηαιείπνληαη ζε-

καληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Απηή ε βειηίσζε κπνξεί λα ζπκβεί 

είηε κε  εζσηεξηθέο αιιαγέο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ είηε κε ζεζκηθέο, λνκνζεηηθέο 

αιιαγέο πνπ ζα ηνπ εθρσξνχλ κεγαιχηεξεο αξκνδηφηεηεο. 

ε επίπεδν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο θαη δεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ φγθνπ 

ησλ αλαθνξψλ πνπ δέρεηαη, ζα κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί ε δεκηνπξγία μερσξηζηνχ θχ-

θινπ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή ίζσο 

λα κελ είλαη ζε πξψηε θάζε αλαγθαία, θαζψο θαη ζηε παξνχζα κνξθή ηνπ ν ηΠ αληα-

πνθξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά ζηηο απαηηήζεηο. Όκσο, ζε πεξίπησζε πνπ παγησζεί ε 

ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη δεδνκέλεο ηεο απμεκέλεο ζεκαζίαο πνπ έρεη γηα ηνπο κεηα-
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λάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο ε ηαρεία  πξφζβαζε ζε κεραληζκφ πξνζηαζίαο ησλ δηθαησ-

κάησλ ηνπο πνπ δελ εμαζθαιίδεηαη παξά κφλν απφ ηνλ ελδηάκεζν έιεγρν ηεο δηνίθεζεο 

ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ζνβαξά απηφ ην ελδερφκελν. Πφζσ κάιινλ ηελ ζηηγκή πνπ 

ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ηνπ ηΠ ν Κχθινο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ δέρεηαη θα-

ηά πιεηνλφηεηα αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο. 

Δπίζεο, αλ θαη έρεη πξνβιεθζεί  εδψ θαη ιίγα ρξφληα ε δπλαηφηεηα θαηάζεζεο αλαθν-

ξάο ειεθηξνληθά, θαίλεηαη φηη δελ ρξεζηκνπνηείηαη φζν ζα έπξεπε απηή ε δπλαηφηεηα. 

Ζ δπλαηφηεηα απηή ζα πξέπεη λα  πξνβιεζεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ Αξρή, θαζψο εηδηθά 

ζε ζρέζε κε πεξηνξηζκέλα άηνκα, ιφγσ δηνηθεηηθήο θξάηεζεο ή γεσγξαθηθνχ πεξηνξη-

ζκνχ έρεη πνιιά πξφζζεηα νθέιε. 

Ζ άκεζε επαθή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε κε ηνπο πξνζθπγηθνχο πιεζπζκνχο θαη ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ δνθηκάδνληαη ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί θαη κε ηελ ίδξπζε γξα-

θείσλ ζε πεξηνρέο πνπ θηινμελνχλ δνκέο θηινμελίαο πξνζθχγσλ, πξναλαρσξεζηαθά 

θέληξα θιπ, θπξίσο δε ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

βξίζθεηαη πην θνληά ζηε πεγή ησλ πξνβιεκάησλ, ζα εμεηάδεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ζα είλαη πην εχθνιε ε 

πξφζβαζε γηα απηνχο πνπ ζέινπλ λα ππνβάινπλ αλαθνξά. 

ην πιαίζην ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο αλαδείρζεθε κε κεγαιχηεξε έκθαζε  ε επαιιειία 

ηεο Αξρήο κε άιινπο εγρψξηνπο ζεζκνχο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

φπσο ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ. Αλ θαη ε βαζηθή απνζηνιή 

ηεο επηηξνπήο είλαη  ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηελ θπβέξλεζε θαη ηε 

δηνίθεζε γηα ηε ράξαμε ζσζηήο θεληξηθήο πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα θαη φρη ν ελδηάκεζνο έιεγρνο ηεο δηνίθεζεο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πλεγφξνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λνκνζεηηθψλ επηζεκάλζεσλ ε δξάζε ηνπο 

ηαπηίδεηαη. ε απηφ ην πιαίζην ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ε κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ θνξέσλ απηψλ θαη γηαηί φρη ε ζχκπηπμε ηνπο ζε έλα θνξέα.  

Ο ξφινο θαη ε δπλακηθή ησλ ΜΚΟ αλαδείρζεθε κε έκθαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εμεηαδφκελνπ θαηλνκέλνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο, κεηαμχ 

απηψλ θαη απηέο πνπ εμεηάζηεθαλ αλαιπηηθφηεξα πξνέξρνληαη απφ ΜΚΟ. Αλ θαη ζηηο 
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πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ζπλεηζθνξά ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ είλαη πνιχηηκε ζα 

πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ζην κέιινλ ε δπλαηφηεηα ηεο Αξρήο λα ειέγρεη θαη πξάμεηο ησλ 

ΜΚΟ. Καζψο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί θαη νη ίδηεο λα παξαβηάδνπλ ηε 

λνκηκφηεηα θαη λα ππνλνκεχνπλ δηθαηψκαηα αιινδαπψλ θαη εκεδαπψλ. Σε θαηεχζπλζε 

απηή εληζρχεη ην γεγνλφο φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ην ελδερφκελν ηεο δηακεζνιαβεηηθήο αξκνδηφηεηαο ή 

ζπλαξκνδηφηεηαο ηνπ Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή. Δηδηθά ζε δεηήκαηα φπσο ην 

πξνζθπγηθφ φπνπ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πνιηηηθέο θαζνξίδνληαη ζε επίπεδν ΔΔ θαη 

φπνπ ην ελσζηαθφ δίθαην ξπζκίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο έλλνκεο θαηαζηάζεηο θαη ζρέζεηο, 

απηφ ην ελδερφκελν θαζίζηαηαη πην επίθαηξν απφ πνηέ. Πφζν κάιινλ πνπ νη 

πεξηζζφηεξεο παξαβηάζεηο  εθ κέξνπο ησλ εζληθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ αθνξνχλ 

αθξηβψο ην επξσπατθφ δίθαην. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

 ΠΡΧΣΟΓΔΝΔΗ ΠΖΓΔ 

 

Γηεζλείο πκβάζεηο 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (φπσο πηνζεηήζεθε κε ηελ απφ 

10/12/1948 ππ‘ αξηζκ. 217
 
Α(ΗΗΗ) Απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ) 

 

Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα (φπσο πηνζεηήζεθε κε ηελ 

απφ 16/12/1966 ππ‘ αξηζκ. 2200
 
Α(ΥΥΗ) Απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσ-

κέλσλ Δζλψλ) 

 

Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (φπσο πηνζεηήζεθε νµφθσλα απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ ζηηο 20/11/1989) 

 

Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θε-

κειησδψλ Διεπζεξηψλ, ηειηθφ θείκελν, Ρψκε 04/11/1950 

 

χκβαζε ηνπ 1951 γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ, ηειηθφ θείκελν, Γελεχε 

28/07/1951 

 

Δπξωπαϊθή Ννκνζεζία 

Δλνπνηεκέλεο πλζήθεο (πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πλζήθε γηα ηε Λεη-

ηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) 

 

Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2000/C 364/01) 
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Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 604/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 26/06/2013 γηα ηε ζέζπηζε ησλ θξηηεξίσλ θαη κεραληζκψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε αίηεζεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο 

πνπ ππνβάιιεηαη ζε θξάηνο κέινο απφ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ή απφ απάηξηδα (αλαδηα-

ηχπσζε) 

 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 343/2003 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18/02/2003 γηα ηα θξηηήξηα θαη ηνπο 

κεραληζκνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέ-

ηαζε αίηεζεο αζχινπ πνπ έρεη ππνβιεζεί ζε θξάηνο κέινο απφ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο 

 

Οδεγία 2008/115/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

16/12/2008 ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ 

επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

 

Διιεληθή Ννκνζεζία 

χληαγκα ηεο Διιάδνο 1975/1986/2001/2008 

Νφκνο 4485/2017 (ΦΔΚ Α΄ 114/04.08.2017) «γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Νφκνο 4403/2016 (ΦΔΚ Α΄ 125/07/07/2016) «γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λν-

κνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έσο 46 ηεο Οδεγίαο 

2013/34/ΔΔ θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/95/ ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιί-

νπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (Δ.Δ. L 330/1 ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2014) θαη άιιεο δηαηάμεηο 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ» 
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Νφκνο 4375/2016 (ΦΔΚ Α΄ 51/03.04.2016) «γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξε-

ζίαο Αζχινπ, Αξρήο Πξνζθπγψλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ζχζηαζε 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηα-

ηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Kνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

δηαηάμεηο γηα ηελ εξγαζία δηθαηνχρσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

Νφκνο 4399/2016 (ΦΔΚ Α΄ 117/22.06.2016) «γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε ζχζηαζε 

θαζεζηψησλ Δληζρχζεσλ Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο - χζηαζε Αλαπηπμηαθνχ πκβνπιίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Νφκνο 4356/2015 (ΦΔΚ Α΄ 181/24.12.2015) «γηα χκθσλν ζπκβίσζεο, άζθεζε δηθαη-

σκάησλ, πνηληθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Νφκνο 4332/2015 (ΦΔΚ Α΄ 76/09.07.2015) «γηα Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Κψδηθα Δι-

ιεληθήο Ηζαγέλεηαο - Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 4251/2014 γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηηο νδεγίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

2011/98/ΔΔ θαη 2014/36/EE θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

Νφκνο 4251/2014 (ΦΔΚ A΄ 80/01.04.2014) «γηα ηνλ Κψδηθα Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνη-

λσληθήο Έληαμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

Νφκνο 4228/2014 (ΦΔΚ Α΄ 7/10.01.2014) «γηα ηελ θχξσζε ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσην-

θφιινπ ζηε χκβαζε θαηά ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη άιισλ κνξθψλ ζθιεξήο, απάλζξσ-

πεο ή ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ» 

Νφκνο 4048/2012 (ΦΔΚ Α΄ 34/23.02.2012) «γηα ηελ Ρπζκηζηηθή Γηαθπβέξλεζε: Αξρέο, 

Γηαδηθαζίεο θαη Μέζα Καιήο Ννκνζέηεζεο» 

Νφκνο 3907/2011 (ΦΔΚ Α΄ 7/26.01.2011) «γηα ίδξπζε Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη Τπεξε-

ζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2008/115/ΔΚ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 
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