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ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τα ζητήματα προστασίας αιτούντων άσυλο και προσφύγων, έχουν απασχολήσει 
τον Συνήγορο του Πολίτη, ήδη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Εκτός 
από την διερεύνηση ατομικών αναφορών, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διεξάγει 
αυτοψίες ή έχει παρέμβει αυτεπαγγέλτως ,σύμφωνα με το θεσμικό του οπλοστάσιο, 
ενώ συχνά όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει προχωρήσει στην υποβολή 
νομοθετικών και οργανωτικών προτάσεων προς τη Διοίκηση. 

H μακρόχρονη ενασχόληση του Συνηγόρου του Πολίτη με τη διαχείριση από τη 
Διοίκηση και την πολιτική της ηγεσία του μεταναστευτικού φαινομένου, έχει καταδείξει α) 
ότι εκδηλώνονται προβληματικές πρακτικές διαχείρισης της παράτυπης μετανάστευσης, 
από τη στιγμή εισόδου των αλλοδαπών στη χώρα μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έξοδό 
τους, β) ότι οι πρακτικές αυτές, πέραν της αμφισβητούμενης νομιμότητάς τους και του 
κινδύνου παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων, τραυματίζουν βαθύτατα και τον θεσμό 
του ασύλου. 

Είναι γεγονός βέβαια ότι η χώρα μας αποτελεί βασική πύλη εισόδου  για χιλιάδες 
αλλοδαπούς τρίτων χωρών στην Ευρώπη, τις αποκαλούμενες και  μεικτές ροές 
μετανάστευσης (mixed flows), οι οποίες αφορούν  μετακινήσεις ανθρώπων, που 
στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων. Στο εσωτερικό τους συναντώνται τόσο 
αλλοδαποί, οι οποίοι χρήζουν διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τους όρους του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, όσο και  οικονομικοί ή άλλοι  μετανάστες.  

Άλλο τόσο, ωστόσο, είναι γεγονός ότι τόσο η μεταναστευτική πολιτική όσο και η 
πολιτική ασύλου δεν έτυχαν  σοβαρής αντιμετώπισης σε επίπεδο μακροπρόθεσμου 
σχεδιασμού. Τις πρώτες ειδικά δεκαετίες της έντασης του μεταναστευτικού 
φαινομένου, ο νομοθέτης και η διοίκηση προσπαθούσαν να καλύψουν εκ των 
υστέρων τις ανάγκες, που είχαν δημιουργηθεί με την είσοδο και παραμονή 
μεγάλου αριθμού μεταναστών, χωρίς χαρτιά. Οι πολιτικές αποφάσεις για τη 
μετανάστευση μετατοπίζονταν συνεχώς σε μελλοντικό χρόνο χωρίς καμμία 
προετοιμασία σχεδιασμένης κινητοποίησης μηχανισμών, με αποτέλεσμα να 
ανατρέπονται συνεχώς οι υφιστάμενες δομές. ¨ 

Η παραπάνω αποτυχία διαχείρισης του συνόλου των εισερχομένων αλλοδαπών, 
ανάλογα με το προφίλ τους, είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση των διαδικασιών 
ασύλου, αφού η υποβολή αιτήματος ασύλου ήταν η μόνο οδός για μία έστω και 
προσωρινή κανονικότητα στη διαμονή των αλλοδαπών.  



 Οι ελλείψεις στην οργάνωση και λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος 
ασύλου,  αποτυπώνονται ευκρινώς στις εκατοντάδες αναφορές που χειρίσθηκε ο 
Συνήγορος του Πολίτη τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, από την έναρξη δηλαδή 
της λειτουργίας του.   

Α ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 Ανατρέχοντας, λοιπόν στον χρόνο, πριν από την αναμόρφωση της εθνικής 
νομοθεσίας με την ενσωμάτωση των οδηγιών   της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
αφορούν τις συνθήκες υποδοχής (9/2003ΕΚ), την οικογενειακή επανένωση 
(86/2003ΕΚ), την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα (83/2004ΕΚ) και την 
διαδικασία ασύλου (85/2005) ο Συνήγορος του Πολίτη είχε καταλήξει  στην 
διαπίστωση δύο  κατηγοριών προβλημάτων:  

1 . Ζητήματα εσφαλμένης ερμηνείας του υφιστάμενου πλαισίου 

Σημειώθηκε σοβαρή διάσταση απόψεων μεταξύ της Αρχής και της ΕΛΑΣ, ως προς 
την ερμηνεία της Σύμβασης της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων και την 
εθνική νομοθεσία  (ν.1975/1991 και Π.Δ 61/1999), ενώ προβληματικής εφαρμογής 
παρέμενε ο κανονισμός 343/2003 «Δουβλίνο ΙΙ»  Ειδικότερα για το τελευταίο 
πρέπει να σημειωθεί ότι αιτούντες άσυλο, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση στην 
Ελλάδα και αναχώρησαν για άλλο κράτος της ΕΕ, ενόσω εκκρεμούσε η αίτησή 
τους, και οι οποίοι κατ’ εφαρμογήν των κριτηρίων του ανωτέρω Κανονισμού 
μεταφέρθηκαν εκ νέου στην Ελλάδα, επειδή κρίθηκε ότι η συγκεκριμένη χώρα 
οφείλει να εξετάσει το αίτημα ασύλου τους, βρίσκονταν αντιμέτωποι με απόφαση 
διακοπής της εξέτασης του αιτήματός τους συνεπεία των διατάξεων του Π.Δ. 
61/1999 (αρ. 2. παρ. 9). Η απόκλιση της πρακτικής αυτής από το κοινοτικό δίκαιο 
είχε προκαλέσει την αντίδραση μεταξύ άλλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 
αποστολή σχετικής προειδοποιητικής επιστολής προς τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης. 

2. Φαινόμενα αδυναμίας ή και απροθυμίας εφαρμογής των σχετικών 
ρυθμίσεων εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ. 

Πράγματι, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε επισημάνει την αδυναμία αλλά και την 
απροθυμία μερικές φορές των αρμόδιων αρχών να εφαρμόσουν τις διατάξεις για 
την διαδικασία χορήγησης πολιτικού ασύλου ακόμη και όταν αυτές 
διασαφηνίζονταν μέσω εγκυκλίων.  Επανειλημμένα είχαν διαπιστωθεί  
συγκεκριμένες περιπτώσεις άρνησης ή επιλεκτικής παραλαβής αιτημάτων ασύλου, 
χορήγησης υπηρεσιακών σημειωμάτων στους ενδιαφερομένους τα οποία 
ανανεώνονται συνεχώς χωρίς ορισμό από τις αρμόδιες αρχές ημερομηνίας για την 
παραλαβή των αιτημάτων ασύλου και υπέρμετρης καθυστέρησης στην ανανέωση 



δελτίων αιτούντων άσυλο. Πολλά από τα προβλήματα αυτά οφείλονταν όχι μόνον 
σε κακή εφαρμογή του κείμενου  νομοθετικού πλαισίου αλλά, κατ’ εξοχήν, σε σειρά 
οργανωτικών δυσλειτουργιών και ελλειμμάτων, όπως η απουσία επαρκούς και 
εξειδικευμένου προσωπικού.  

Β. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 

1. Γενικές παρατηρήσεις 

Μετά το 2007, αναπτύχθηκε νομοθετικά στη χώρα μας  μία θετική δυναμική 
αναφορικά με την προστασία των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνή 
προστασία.  Η ενσωμάτωση των οδηγιών 2003/9/ΕΚ. 2004/85/ΕΚ και 
2005,85/ΕΚ, οι οποίες είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαικής πολιτικής 
ασύλου και η συνακόλουθη έκδοση των ΠΔ. 220/2007, 96/2008 και 90/2008 
θεσπίζουν  ρυθμίσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και θέτουν ελάχιστες 
προδιαγραφές για τη χορήγηση και το περιεχόμενο του καθεστώτος του πρόσφυγα,  
αλλά και τις σχετικές διαδικασίες.  Η δέσμη αυτή των οδηγιών δημιούργησε ένα 
αρκετά συνεκτικό κοινό κανονιστικό πλαίσιο, οι αποκλίσεις, ωστόσο, στην 
έμπρακτη  εφαρμογή του από χώρα σε χώρα, και ιδιαίτερα στις χώρες του 
ευρωπαικού νότου, οι οποίες παραμένουν κύριες πύλες εισόδου της παράτυπης 
μετανάστευσης στην Ευρώπη, υπήρξαν μεγάλες. 

 Στη χώρα μας, λοιπόν, ενώ πράγματι  έχει παραχθεί πλούσιο νομοθετικό έργο, 
στην πράξη παραμένουν έκδηλες μορφές συστημικών αδυναμιών.  

Οι παράτυπες ή προβληματικές πρακτικές συνεχίζουν να εκδηλώνονται αμείωτα, 
όπως φαίνεται και από τη διερεύνηση των σχετικών αναφορών που υποβάλλονται 
στην Αρχή.  Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία του Συνηγόρου του Πολίτη για το διάστημα 2007-2008, 
υπερδιπλασιάσθηκαν οι αναφορές για ζητήματα ασύλου, που υποβλήθηκαν στην 
Αρχή, σε σχέση με το διάστημα 2005-2006.  

 Η έντονη αύξηση της ροής των εισερχομένων, «χωρίς χαρτιά» αλλοδαπών, κατά 
το διάστημα αυτό, σε συνδυασμό με την αδυναμία των αρμόδιων αρχών να 
ξεχωρίσουν τους απλούς μετανάστες από τα άτομα που έχουν δικαίωμα να 
υπαχθούν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, δημιουργεί εκρηκτικές καταστάσεις 
στη διαδικασία χορήγησης πολιτικού ασύλου και επικουρικής προστασίας. Η 
σωρηδόν υποβολή αιτημάτων από πρόσωπα, τα οποία, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υπαχθούν σε καθεστώς διεθνούς 
προστασίας προκαλεί ασφυκτική πίεση στη διαχείριση του ασύλου στη χώρα. Οσο 
αυξημένη, ωστόσο και εάν είναι η ροή , τα σοβαρότατα προβλήματα που 
παρατηρούνται στις διαδικασίες παραλαβής και εξέτασης των αιτημάτων , ασύλου, 
δεν είναι απλώς το προιόν ενός αιφνιδιαστικού φόρτου των διοικητικών 



μηχανισμών, όσο η συνέπεια της δομικής παθογένειας  του συστήματος υποδοχής 
αιτούντων.  

2.Λειτουργία Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής 

Ο μεγαλύτερος όγκος των αναφορών που είχαν υποβληθεί στην Αρχή  εστιάζουν  
στη λειτουργία της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, η οποία αποτελεί και την 
κύρια πύλη σε όλη τη χώρα, υποδοχής των αιτημάτων ασύλου για μία σειρά από 
λόγους που ανάγονται τόσο στην αποθαρρυντική, στην πράξη, στάση των 
περιφερειακών αστυνομικών αρχών όσο και σε προσωπική επιλογή των ιδίων. 
Περισσότερο αποτρεπτική για την υποβολή αιτημάτων στα σημεία εισόδου στη 
χώρα, είναι η πρακτική της διοίκησης για γενικευμένη επιβολή και διατήρηση της 
προσωρινής κράτησης των αιτούντων άσυλο. Από αυτοψίες που διενήργησε ο 
Συνήγορος του πολίτη διαπίστωσε ότι σχεδόν κανένας αλλοδαπός δεν υποβάλει 
αίτημα ασύλου στα σύνορα χωρίς να είναι κρατούμενος.. Σε περιπτώσεις, μάλιστα, 
ανέφικτης απέλασης, παρατηρήθηκε το φαινόμενο να κρατούνται για μεγαλύτερο  
διάστημα-έως την εξάντληση του ανώτατου χρόνου κράτησης- οι αιτούντες 
αλλοδαποί. Αντίθετα, οι αλλοδαποί που δεν είχαν υποβάλει αίτημα ασύλου 
αφήνονται σύντομα ελεύθεροι. 

 Η  δυσκολία πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, με αποκορύφωμα την παντελή 
αδυναμία πρόσβασης, αφού για κάποιο χρονικό διάστημα του 2009, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες διέκοψαν την παραλαβή αιτημάτων, αποτελεί το αντικείμενο δεκάδων 
αναφορών που υποβάλλονται το χρονικό εκείνο διάστημα στην Αρχή.  Οι 
ατέλειωτες θλιβερές ουρές αλλοδαπών έξω από την Πέτρου Ράλλη αποτελούν τη 
φυσική συνέπεια των προβληματικών πρακτικών. 

Παράλληλα, όσον αφορά τις διαδικασίες εξέτασης των αιτημάτων, η έλλειψη 
ενημέρωσης, διερμηνείας ή νομικής συνδρομής, ο πλημμελής τρόπος διεξαγωγής 
των ατομικών συνεντεύξεων, οι ανεπαρκώς αιτιολογημένες αποφάσεις, η 
γενικευμένη και αδιάκριτη υπαγωγή των αιτημάτων στην ταχύρρυθμη διαδικασία 
εξέτασης, με συνέπεια την εξαιρετικά συντομη προθεσμία για προσφυγή, η 
πρακτική χορήγησης του ειδικού δελτίου ταυτόχρονα με την επίδοση της 
απορριπτικής απόφασης, αποτελούν το αντικείμενο σημαντικού αριθμού 
αναφορών που υποβάλλονται στον Συνήγορο του Πολίτη. 

Επιπλέον, μη αμελητέος αριθμός αναφορών, εστιάζει στις συνθήκες υποδοχής των 
αιτούντων άσυλο και στο επίπεδο παρεχόμενης προστασίας. Η έλλειψη επαρκών 
χώρων υποδοχής, υλικών παροχών, ειδικής κοινωνικής μέριμνας ή αναγνώρισης 
άλλων δικαιωμάτων, όπως εργασίας, αποτελούν τους κύριους λόγους των 
προβλημάτων που εντοπίζονται σε αυτόν τον τομέα. 



Ο Συνήγορος του Πολίτη με σειρά επισκέψεων και εγγράφων παρεμβάσεων 
εξατομικευμένου αλλά και γενικότερου χαρακτήρα, είχε αναδείξει τις 
προβληματικές πτυχές των διαδικασιών δομικού κυρίως χαρακτήρα και είχε 
επιμείνει στην επιτακτική ανάγκη αναδιάταξης και αναμόρφωσης δομών και 
λειτουργιών. 

3. Αναγγελία νέας υπηρεσίας ασύλου (2009) 

Στο τέλος του 2009, αναγγέλλεται η νομοθετική πρωτοβουλία για την αναμόρφωση 
του συστήματος ασύλου και την  ίδρυση νέας υπηρεσίας ασύλου και Αρχής 
Προσφυγών, η οποία ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση του σχετικού νόμου 
(3907/2011). Η έναρξη, ωστόσο, της λειτουργίας της υπηρεσίας ασύλου, έμελε να 
καθυστερήσει για δύο χρόνια ακόμη. 

4.Μεταβατικό στάδιο Π/Δ 114/2010 

Στο ενδιάμεσο, μεταβατικό διάστημα,  από τον Νοέμβριο του 2010, εφαρμόζεται το 
Π.Δ 114/2010.  Η εφαρμογή του, παρά τις αλλαγές που επέφερε, συνοδεύθηκε, 
επίσης, από σοβαρότατα προβλήματα, ιδιαίτερα στη Διεύθυνση Αλλοδαπών 
Αττικής, η λειτουργία της οποία αποτελεί την κύρια πηγή των αναφορών που 
υποβάλλονται στην Αρχή. Το πρόβλημα της πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου, 
οι δυσκολίες στην ανανέωση των ειδικών δελτίων, οι σοβαρές πλημμέλειες στις 
επιδόσεις των αποφάσεων ή των κλήσεων προς συνέντευξη  παραμένουν έντονα. 
Πολλές από τις παραπάνω δυσλειτουργίες, έχουν ως δυσμενή για τους αλλοδαπούς 
συνέπεια, τη διαρκή έκδοση πρακτικών διακοπής της διαδικασίας και την 
αδυναμία τους να υποβάλουν αίτηση θεραπείας, εντός της αποκλειστικής 
προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος από την ημερομηνία της σχετικής πράξης 
διακοπής. 

Οσον αφορά τον δεύτερο βαθμό, κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο, αξίζει να 
αναφερθεί ότι οι υποβληθείσες αναφορές εστιάζουν κυρίως σε οργανωτικής φύσης 
δυσλειτουργίες και έλλειψης συντονισμού μεταξύ επιτροπών, γραμματείας και 
αστυνομικών οργάνων, και όχι σε ζητήματα ποιότητας της διαδικασίας, όπως 
συνεντεύξεις ή αιτιολόγηση των αποφάσεων, η οποία φαίνεται ότι έχει 
αναβαθμισθεί.      

5.Νέα εποχή –Ιούνιος 2013 

Μετά, τον Ιούνιο του 2013, ως γνωστό, ξεκίνησε η λειτουργία του Περιφερειακού 
Γραφείου Αττικής και η εφαρμογή του νέου συστήματος ασύλου, η οποία 
ρυθμίζεται πλέον από τα ΠΔ 113/2013 και 141/2013.  



Η Αστυνομία παραμένει υπεύθυνη για την εξέταση των εκκρεμών αιτημάτων σε 
πρώτο βαθμό, ενώ οι εκκρεμείς προσφυγές εξετάζονται από τις Επιτροπές 
προσφυγών, οι οποίες πλέον ανέρχονται σε 20. 

Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχουν και εφαρμόζονται δύο διαφορετικά 
παράλληλα συστήματα με σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. 

Οσον αφορά την λειτουργία των νέων περιφερειακών γραφείων ασύλου, θα πρέπει 
να σημειώσουμε ότι δεν έχουν  υποβληθεί ακόμη στον Συνήγορο του πολίτη 
ιδιαίτερος αριθμός αναφορών, παρά μόνο για ζητήματα πρόσβασης   

Οσον αφορά, όμως τις διαδικασίες των εκκρεμών αιτημάτων, οι οποίες διεξάγονται 
κυρίως στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, μολονότι τα νέα αιτήματα ασύλου 
υποβάλλονται στη νέα υπηρεσία, τα προβλήματα όχι μόνο  συνεχίζονται, αλλά 
εντείνονται, όπως καταδεικνύεται από τον καταιγισμό αναφορών που δεχθήκαμε 
το τελευταίο διάστημα και οι οποίες εστιάζουν στα ίδια πάντα προβλήματα που 
ανέφερα προηγουμένως, ας μην τα επαναλάβω πάλι. 

Είναι ενδεικτικό, μάλιστα, ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Συνηγόρου, 
μέχρι 9.12.2013, η Αρχή δέχθηκε τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών που είχε δεχθεί 
από συστάσεώς της, κατ΄έτος, σε θέματα ασύλου, με επίκεντρο την λεοτουργία της 
Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής. 

Όπως προέκυψε και από τελευταία αυτοψία της Αρχής, τον Οκτώβριο του 2013, η 
διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτημάτων, εκ των οποίων υπολογίζεται ότι είναι 
ενεργά 25000, δεν μπορεί να υποστηριχθεί προσηκόντως από τον υπάρχοντα 
διοικητικό και υλικό μηχανισμό. Η υποστελέχωση του τμήματος ασύλου, -από τους 
53 αστυνομικούς, που περιλαμβάνονται στο οργανόγραμμα, κωλυόμενοι 
εμφανίζονταν, την ημέρα της αυτοψίας, οι 29 (αποσπασμένοι, άδειες κ.α)- σε 
συνδυασμό με την έλλειψη μηχανοργάνωσης και ενός γιγαντιαίου και χαοτικού 
αρχείου είναι μερικά από τα οργανωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το τμήμα 
ασύλου. Η αναδιοργάνωση των δομών και η στελεχιακή υποστήριξη των 
υπηρεσιών, τονίσθηκε εκ μέρους της Αρχής, ότι πρέπει να τεθεί  ως άμεση 
προτεραιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το γεγονός, ωστόσο, ότι 
επί σειρά ετών, δεν φαίνεται να έχει σημειωθεί βελτίωση στις διαδικασίες προκαλεί 
εύλογα ερωτηματικά τόσο για το σχεδιασμό όσο και για τη σοβαρότητα της 
πρόθεσης προς εξεύρεση λύσεων και ομαλοποίηση των διαδικασιών.   

Τελειώνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι η νέα υπηρεσία ασύλου σηματοδοτεί μία 
νέα εποχή και είναι ένα στοίχημα που για να κερδηθεί πρέπει να υποστηριχθεί 
πολιτικά, διοικητικά, οικονομικά. Όμως η επιτυχία της λειτουργίας της είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την διαχείριση των πληθυσμών των μικτών ροών και την  
οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών υποδοχής. Η οργάνωση των Κέντρων 



Πρώτης Υποδοχής όπου θα γίνεται καταγραφή και διαχωρισμός των αλλοδαπών 
ανάλογα με το προφίλ τους, αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την ομαλοποίηση 
των διαδικασιών ασύλου στη χώρα και την εφαρμογή του σχετικού  κανονιστικού 
πλαισίου, προς όφελος όχι μόνον της δίκαιης και σύμφωνα με τον νόμο 
μεταχείριση των προσφύγων, αλλά και της διαπραγματευτικής ικανότητας της 
χώρας στην ΕΕ, προκειμένου να διεκδικήσει με καλύτερους όρους αλλαγές της 
ευρωπαϊκής πολιτικής. 
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