
Ππόζθαηερ εξελίξειρ ζηο πεδίο ηηρ διοικηηικήρ κπάηηζηρ αλλοδαπών 

 

 Τα κέιε ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Ειιεληθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηνπο 

Πξόζθπγεο πξνζθέξνπλ δσξεάλ λνκηθή ζπλδξνκή ζε πξόζσπα πνπ ρξεηάδνληαη 

δηεζλή πξνζηαζία θαη έρνπλ ζπλερή παξνπζία ζε ρώξνπο θξάηεζεο επί ζεηξά εηώλ. 

Σηηο δξάζεηο καο πεξηιακβάλνληαη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο ελώπηνλ ηεο Δηνίθεζεο, 

ελώπηνλ ησλ εζληθώλ, επξσπατθώλ θαη δηεζλώλ κεραληζκώλ επνπηείαο δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξώπνπ θαη εθπξνζώπεζε πξνζθύγσλ ελώπηνλ εζληθώλ δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ 

ΕπξΔΔΑ. 

 Όπσο δηαπηζηώλνπκε θαζεκεξηλά, νη από 17/2/2015 αλαθνηλώζεηο ησλ 

ζπλαξκόδησλ Αλαπιεξσηώλ Υπνπξγώλ ζρεηηθά κε ην κέηξν ηεο δηνηθεηηθήο 

θξάηεζεο (Δειηίν Τύπνπ ησλ Αλαπιεξσηώλ Υπνπξγώλ Εζσηεξηθώλ θαη Δηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξόηεζεο θ. Γηάλλε Παλνύζε θαη θαο Αλαζηαζίαο Φξηζηνδνπινπνύινπ 

ζρεηηθά κε ηα Κέληξα Κξάηεζεο) δελ εθαξκόδνληαη από ηε Δηνίθεζε
1
. 

 Θα αλαθέξσ ελδεηθηηθά θάπνηεο από ηηο πξόζθαηεο ππνζέζεηο πνπ έρνπκε 

ρεηξηζηεί θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπο από ηε Δηνίθεζε δε ζπλάδεη κε ηηο αλαθνηλώζεηο 

ηνπ Φεβξνπαξίνπ: 

- Άμεζη απόλςζη ηων εςάλωηων πεπιπηώζεων (οικογένειερ, παιδιά, αζςνόδεςηοι 

ανήλικοι, έγκςερ, θύμαηα βαζανιζηηπίων, αζθενείρ, ςπεπήλικερ) με ηην αναγκαία 

παπαπομπή ηοςρ ζε δομέρ θιλοξενίαρ καθώρ και άμεζη απόλςζη ηων αιηούνηων 

άζςλο. 

• Παιδιά, αζςνόδεςηοι ανήλικοι 

 Εμαθνινπζνύκε λα εληνπίδνπκε αλήιηθνπο πνπ έρνπλ εζθαικέλα θαηαγξαθεί 

σο ελήιηθνη. Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα: Καηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο ζην Κέληξν 

Κξάηεζεο Ακπγδαιέδαο ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 επηθνηλσλήζακε κε επηά αλήιηθνπο. 

Κξαηνύληαλ ζηελ ίδηα πηέξπγα κε ελήιηθνπο θαη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ηνπο δελ 

δηαθνξνπνηνύληαλ από απηέο ησλ ελειίθσλ. Σπλεπώο ε θξάηεζή ηνπο ιάκβαλε ρώξα 

ζε ζπλζήθεο ελ γέλεη αθαηάιιειεο θαη θαηά κείδνλα ιόγν αθαηάιιειεο γηα ηελ 

θξάηεζε αλειίθσλ. Αξθεηνί παξέκελαλ κε θαινθαηξηλά ξνύρα θαη ζαγηνλάξεο. 

Παξαπνλέζεθαλ κεηαμύ άιισλ γηα ηελ πνζόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ θαγεηνύ θαη 

ηηο ειιείςεηο ζε είδε αηνκηθήο πγηεηλήο. Επίζεο, ηεξάζηηνη αξνπξαίνη θηλνύληαλ ζην 

ρώξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο καο. Γηα ηξεηο από απηνύο είρακε ήδε δεηήζεη 
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λα κεηαθεξζνύλ ζε δνκή θηινμελίαο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 θαη ηνλ Ιαλνπάξην 

ηνπ 2015 αληίζηνηρα. Είραλ κάιηζηα θαηαγξαθεί σο γελλεζέληεο ηελ 1/1/1997 αιιά 

όπσο καο δήισζαλ, εμαθνινπζνύζαλ λα είλαη αλήιηθνη δηόηη δελ είραλ γελλεζεί ηελ 

1/1 όπσο εζθαικέλα θαηαγξαθόηαλ θαη γηα ηνπο ηξεηο, αιιά ζε κεηαγελέζηεξεο 

εκεξνκελίεο. Επίζεο, ηξεηο από απηνύο καο είπαλ όηη νη ππεύζπλνη θαηαγξαθώλ ηνπ 

Κιηκαθίνπ Αζύινπ Ακπγδαιέδαο ηνπ ΠΓΑ Αηηηθήο αξλήζεθαλ λα θαηαγξάςνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπο ειηθία. Τν ίδην αθξηβώο πεξηζηαηηθό αλέθεξαλ θαη δύν αλήιηθνη 

θξαηνύκελνη ζην Π.ΚΕ.Κ Κνξίλζνπ νη νπνίνη κεηήρζεζαλ γηα θαηαγξαθή ζην ΠΓΑ 

Πάηξαο ηνλ Μάξηην ηνπ 2015. Σύκθσλα κε ην Πξνζθπγηθό Δίθαην, ε αμηνπηζηία ησλ 

ηζρπξηζκώλ ησλ αηηνύλησλ άζπιν αμηνινγείηαη θαηά ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε θαη 

όρη θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ αηηεκάησλ ηνπο. Επνκέλσο, αξκόδηνο λα απνδερζεί σο 

αιεζηλό ή λα απνξξίςεη ην πξαγκαηηθό πεξηζηαηηθό ηεο αλειηθόηεηαο είλαη ν 

ρεηξηζηήο ηεο ππόζεζεο πνπ δηεμάγεη ηελ πξνζσπηθή εμέηαζε θαη όρη ν ππεύζπλνο γηα 

ηελ θαηαγξαθή ηνπ αηηήκαηνο. Εμάιινπ, νη όπνηνη ηζρπξηζκνί θαηαγξάθνληαη θαηά 

δήισζε ησλ αηηνύλησλ σο έρνπλ θαη ελ ζπλερεία γίλνληαη δεθηνί ή απνξξίπηνληαη, ε 

θξίζε δε ππέξ ηεο απόξξηςήο ηνπο σο αλαιεζώλ ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 

έρεη σο ζπλέπεηα ηε κε θαηαγξαθή ηνπο.  

 

 Θύμαηα βαζανιζηηπίων 

  Με εμαίξεζε ηελ Αζηπλνκηθή Δηεύζπλζε Κνξίλζνπ γηα ζύκαηα πνπ έρνπλ ήδε 

ιάβεη πηζηνπνίεζε, δελ αθήλνληαη ειεύζεξνη νύηε παξαπέκπνληαη από ηηο αξρέο ζε 

θέληξα απνθαηάζηαζεο ζύκθσλα κε ην ΠΔ 220/2007. Τα Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία 

Αζύινπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηα αηηήκαηά καο γηα έθδνζε εηζεγήζεσλ ππέξ 

ηεο άξζεο ηεο θξάηεζεο. 

 

• Αζθενείρ 

 Εμαθνινπζνύκε λα εληνπίδνπκε ζνβαξά αζζελείο θξαηνύκελνπο. Η 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο επηδεηλώλεηαη από ηηο ζπλζήθεο ηεο θξάηεζεο, ηελ θαθήο 

πνηόηεηαο θαη ειάρηζηεο πνζόηεηαο δηαηξνθή θαη ηελ ειιηπή πξόζβαζε ζε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο νη παξεκβάζεηο καο γίλνληαη 

πιένλ δεθηέο από ηηο αξρέο. Ελ ησ κεηαμύ όκσο νη αζζελείο έρνπλ θξαηεζεί γηα 

πνιιέο κέξεο ή θαη κήλεο. Επεηδή δε ιακβάλεη ρώξα αηνκηθή αμηνιόγεζε θάζε 

πεξίπησζεο πξηλ επηβιεζεί ην κέηξν ηεο θξάηεζεο θαη επεηδή απνπζηάδνπλ 



θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη ςπρνιόγνη από ηα θέληξα θξάηεζεο νη νπνίνη ζα εληόπηδαλ 

ακέζσο ηέηνηεο πεξηπηώζεηο.  

 

• Οικογένειερ 

 Έρνπκε ζπλδξάκεη νηθνγέλεηεο λενεηζεξρόκελσλ πξνζθύγσλ, θπξίσο Σύξσλ, 

ζηα θξαηεηήξηα ηνπ αεξνδξνκίνπ, κεηέξεο κε βξέθε θαη αλήιηθα παηδηά ζηα 

θξαηεηήξηα Ειιεληθνύ θαη παηεξάδεο ησλ νπνίσλ νη νηθνγέλεηεο βξίζθνληαη ζηελ 

Ειιάδα έρνληαο ήδε θαηαζέζεη ή πξνζπαζώληαο λα θαηαζέζνπλ αίηεκα αζύινπ. 

 

• Αιηούνηερ άζςλο 

 Οη δηαπηζηώζεηο καο ζηα θέληξα θξάηεζεο, καο νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη 

ε πιεηνςεθία ησλ αηηνύλησλ άζπιν δελ αθήλνληαη ειεύζεξνη πξηλ ηε ζπκπιήξσζε 

εμάκελεο δηάξθεηαο θξάηεζεο. Εμαηηίαο κάιηζηα ησλ θαζπζηεξήζεσλ γηα ηελ 

θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ, παξαηεξνύκε όηη ε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε ζε α΄ βαζκό πξαγκαηνπνηείηαη ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ άξζε ηεο θξάηεζεο 

ιόγσ παξέιεπζεο εμακήλνπ ή θαηόπηλ απηήο. Σπλεπώο ε θξάηεζε δελ εμππεξεηεί ηελ 

ηαρεία εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ, αιιά αληίζεηα δπζρεξαίλεη ηε δηαδηθαζία θαζώο 

επηηείλεη ηελ θαθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε 

ρώξα ηνπο ιόγσ θόβνπ δίσμεο, δεκηνπξγεί δπζπηζηία πξνο ηηο ειιεληθέο αξρέο θαη 

ζπλεπάγεηαη πιήζνο πξαθηηθώλ δπζθνιηώλ, π.ρ. αλαδήηεζε λνκηθήο ζπλδξνκήο, 

ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη καξηπξηώλ ζρεηηθώλ κε ην θόβν δίσμεο θ.α. Επηπιένλ, 

δηαπηζηώλνπκε όηη αξθεηνί θξαηνύκελνη δελ ππνβάινπλ αηηήκαηα δηεζλνύο 

πξνζηαζίαο επεηδή ζεσξνύλ όηη ε θξάηεζε ζα δηαξθέζεη θαη πέξαλ ηνπ εμακήλνπ ζε 

πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία εμέηαζεο δελ έρεη νινθιεξσζεί εληόο απηνύ.  

 

- Εξέηαζη, ζε κάθε πεπίπηωζη, ηηρ εθαπμογήρ ηων εναλλακηικών ηηρ κπάηηζηρ 

πεπιοπιζηικών μέηπων, (ςποσπέωζη εμθάνιζηρ ζηο αζηςνομικό ημήμα ηος ηόπος 

καηοικίαρ, δήλωζη ηος ηόπος καηοικίαρ κ.α.). Η ίδια πύθμιζη μποπεί να 

εθαπμοζηεί και για όζοςρ/ερ καηαλαμβάνονηαι ζηο εξήρ να βπίζκονηαι ζηη σώπα 

σωπίρ νομιμοποιηηικά έγγπαθα. 

 Ελαιιαθηηθά ηεο θξάηεζεο κέηξα δελ εμεηάδνληαη θαη δελ εθαξκόδνληαη. Τν 

κέηξν ηεο θξάηεζεο εμαθνινπζεί λα εθαξκόδεηαη αθόκα θαη ζε λενεηζεξρόκελνπο 

πξόζθπγεο ησλ νπνίσλ ε επηζηξνθή ζα ζπληζηνύζε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο κε 

επαλαπξνώζεζεο. Τνλ Μάην ηνπ 2015 δεηήζακε λα αξζεί ε θξάηεζε πξνζθύγσλ πνπ 



δηαζώζεθαλ ζηε ζάιαζζα θνληά ζηελ Εύβνηα θαη θξαηνύληαλ ζην Κέληξν Κξάηεζεο 

Ακπγδαιέδαο. Σηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ πνιίηεο Ιξάθ (πεξίπνπ 50) θαη θάπνηνη 

Σπξίαο, Αθγαληζηάλ θαη Ιξάλ. Ελεκεξσζήθακε κεξηθνύο κήλεο αξγόηεξα, θαηόπηλ 

παξέκβαζεο ηνπ Σπλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε, όηη θάπνηνη από απηνύο αθέζεθαλ 

ειεύζεξνη, άιινη κεηαθέξζεθαλ ζε άιια θξαηεηήξηα θαη θάπνηνη επαλαπαηξίζηεθαλ 

ζην Ιξάθ θαη ζην Αθγαληζηάλ. 

 

- Άμεζη καηάπγηζη ηηρ Υποςπγικήρ Απόθαζηρ με ηην οποία έγινε δεκηή η ςπ' 

απιθμ. 44/2014 Γνωμοδόηηζη ηος Ν.Σ.Κ. και άμεζη απόλςζη όζων ηςσόν 

κπαηούνηαι για σπονικό διάζηημα πέπαν ηων 18 μηνών. 

 Σηηο 12 Ννεκβξίνπ 2015 δεκνζηεύηεθε ε απόθαζε ηνπ ΕπξΔΑΑ 

LOHAR κατά Ελλάδας. Σηε ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε ε ειιεληθή θπβέξλεζε 

παξαδέρηεθε όηη ε παξάηαζε ηεο θξάηεζεο κεηά ηελ παξέιεπζε 18κελνπ ήηαλ 

παξάλνκε θαη πξνζέθεξε ζηνλ πξνζθεύγνληα εμππεξεηνύκελν ηνπ Ειιεληθνύ 

Σπκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξόζθπγεο ρξεκαηηθή απνδεκίσζε ζην πιαίζην θηιηθνύ 

δηαθαλνληζκνύ. Ωζηόζν, ε ΥΑ 4000/4/59 από 28.2.2014 κε ηελ νπνία επηθπξώζεθε ε 

Γλσκνδόηεζε ηνπ ΝΣΚ γηα ηελ επ’αόξηζηνλ θξάηεζε 44/2014 δελ έρεη κέρξη ζήκεξα 

αλαθιεζεί. Η παξαπάλσ ΥΑ δελ έρεη ζέζε ζε έλα θξάηνο δηθαίνπ. Η δηαηήξεζή ηεο, 

αζρέησο πξαθηηθήο εθαξκνγήο, ζπληζηά παξαβίαζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

δηεζλώλ ζπκβάζεσλ πνπ δεζκεύνπλ ηε ρώξα. 

 Παξάλνκε είλαη θαη ε εθ λένπ επηβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο θξάηεζεο ζε 

αιινδαπνύο πνπ είραλ πξόζθαηα θξαηεζεί γηα δηάζηεκα ίζν ή θαη κεγαιύηεξν ησλ 

δεθανθηώ κελώλ κε ηελ ίδηα αθξηβώο αηηηνινγία, δίρσο λα έρνπλ αιιάμεη νη 

αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο πνπ λα θαζηζηνύλ δπλαηή ηελ επηζηξνθή ηνπο θαη ζπλεπώο 

λόκηκε ηελ θξάηεζή ηνπο πξνο εθηέιεζε απηήο. Απηό απνηππώλεηαη εμάιινπ θαη ζε 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο (αληηξξήζεηο θαηά ηεο θξάηεζεο): Δηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν 

Κνξίλζνπ 461/2.12.2014 θαη Δηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Καβάιαο 78/16.12.2014. 

Δπζηπρώο ε πξαθηηθή απηή ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα αιιά ηνπιάρηζηνλ νη αξρέο 

αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηηο παξεκβάζεηο καο θαη δηαηάζζνπλ άξζε ηεο θξάηεζεο 

αιινδαπώλ πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία όηαλ ηνπο εληνπίδνπκε. 

*** 

 Τέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη πξνβιεκαηηθή είλαη θαη ε δηνηθεηηθή θξάηεζε 

πνπ απνθαζίδεηαη γηα ιόγνπο δεκόζηαο ηάμεο ζε πεξηπηώζεηο πνπ έρεη απιά αζθεζεί 

πνηληθή δίσμε ρσξίο λα έρεη εθδνζεί ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, γηα πνηλέο 



πνπ έρνπλ αλαζηαιεί από ηα δηθαζηήξηα ή γηα αιινδαπνύο πνπ έρνπλ ήδε εθηίζεη 

πνηλή. Αλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε θξάηεζε δελ είλαη από ηελ αξρή λόκηκε αθνύ 

δελ εμππεξεηεί θαλέλα ζθνπό π.ρ. κε απειάζηκνη, αλαγλσξηζκέλνη πξόζθπγεο θ.α. 

κπνξνύλ λα θξαηεζνύλ επ’αόξηζηνλ. Ελδηαθέξνλ είλαη όηη ν Πνηληθόο Κώδηθαο 

πξνβιέπεη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηε δηθαζηηθή απέιαζε κέγηζηε δηάξθεηα θξάηεζεο ηξεηο 

(3) κήλεο θαηόπηλ έθηηζεο ηεο πνηλήο. 

 

Κίνδςνοι και ανηζςσίερ για ηο μέλλον 

 Οη πξόζθαηεο πνιηηηθέο απνθάζεηο ζε επίπεδν ΕΕ θαη νη δειώζεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ εκεξώλ είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθέο. Υπάξρεη θίλδπλνο λα εγθισβηζηνύλ 

ζηελ Ειιάδα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πξόζθπγεο πνπ ζα ηίζεληαη ακέζσο ππό θξάηεζε 

κόιηο θαηαγξάθνληαη ζηα hotspots ή ζα ζπιιακβάλνληαη ιίγν αξγόηεξα, αθνύ δε ζα 

είλαη δπλαηό λα εγθαηαιείςνπλ ηελ Ειιάδα εληόο 30 εκεξώλ ή λα θαηαζέζνπλ 

αίηεκα αζύινπ αθνύ ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηηο δηαδηθαζίεο αζύινπ είλαη 

εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. Η θξάηεζε ζα εκπνδίδεη ηελ ελεκέξσζε θαη πξόζβαζή 

ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο αζύινπ θαη ε εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ ππό θξάηεζε ζα 

ζπλεπάγεηαη όια ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθεξα παξαπάλσ. Σε απηό ην πιαίζην είλαη 

ιππεξό είλαη όηη ην ζρέδην πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ην ΠΔ 

113/2013 θαη ζα ελζσκαηώζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/33 ζρεηηθά κε ηελ 

θξάηεζε αηηνύλησλ άζπιν ελζσκαηώλεη θαη πάιη ηελ θξάηεζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε 

ηάμε. Πξνβιέπεη βέβαηα θάπνηεο απμεκέλεο εγγπήζεηο αιιά δελ απαγνξεύεη νύηε θαλ 

ηελ θξάηεζε επάισησλ νκάδσλ. Υπελζπκίδνπκε ινηπόλ όηη ηα θξάηε κέιε δελ είλαη 

ππνρξεσκέλα λα ελζσκαηώλνπλ θαθέο πξαθηηθέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο Οδεγίεο. 

Ιδηαίηεξα δε ηα θξάηε πνπ ππνζηεξίδνπλ θηιηθέο πξνο ηνπο πξόζθπγεο πνιηηηθέο.  

 

 


