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Eισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά στο πιο κρίσιμο 
σταυροδρόμι της διαδρομής της προς την Ολοκλήρωση. Οι 
φωνές κριτικής, έντονες και στο παρελθόν, μετασχηματί-
ζονται σε ευθεία αμφισβήτηση του Ευρωπαϊκού Οικοδομή-
ματος, και εσχάτως και σε τάσεις απόσχισης. Κληθείσα να 
διαχειριστεί τη μεγαλύτερη, από της συστάσεώς της, οικο-
νομική κρίση, η Ένωση αναδεικνύει τις εγγενείς αδυναμίες 
της να προωθήσει και να υλοποιήσει ένα συνεκτικό, ευρω-
παϊκό σχέδιο εξόδου από αυτή, υποχωρώντας μπροστά στα 
συμφέροντα και τους συσχετισμούς δυνάμεων των κρατών 
μελών της. Την ίδια στιγμή, η πολιτική ανεπάρκεια και η πε-
ριορισμένη διορατικότητα, για πολλούς, που επιδεικνύουν 
οι ηγέτες των κρατών μελών στη διαχείριση της μεγαλύτε-
ρης οικονομικής-δημοσιονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με 
την εμφανή απροθυμία τους να επιτρέψουν στην Ένωση να 
αναλάβει την «ιδιοκτησία» ενός ευρωπαϊκού σχεδίου εξό-
δου, οδηγούν τελικά σε έναν φαύλο κύκλο, μιας και θέτουν 
σε ευθεία αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα των κοι-
νών, ενωσιακών θεσμών. Αναμφίβολα, και στο παρελθόν η 
Ένωση καλείτο να ισορροπήσει ανάμεσα σε αντικρουόμενα 
συμφέροντα των κρατών μελών της, να συνθέσει διαμετρι-
κά, συχνά, αντίθετες προτεραιότητες σε ένα κοινό, ευρωπαϊ-
κό αφήγημα ανάπτυξης και προόδου για όλους τους πολίτες 
της, απορροφώντας η ίδια τις κριτικές για ανορθολογική, 
ανισόρροπη, ακόμη και άδικη διαχείριση της ευημερίας που 
δημιουργήθηκε στους κόλπους της. Είναι, ωστόσο, πολύ δι-
αφορετικές οι προκλήσεις για τη διαχείριση της αφθονίας 
από εκείνες για τη διαχείριση της ένδειας.

Και στη δεύτερη, μεγάλη κρίση που καλείται να αντιμετωπί-
σει η Ευρώπη, αυτή τη φορά  ανθρωπιστική, η εικόνα που 
παρουσιάζει είναι ανησυχητικά παρόμοια. Οι ενδείξεις ήταν 
εμφανείς από καιρό, και ο χρόνος επαρκής για τη διαμόρ-
φωση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου αντι-
μετώπισής της. Σε συνέχεια του ανθρωπιστικού εφιάλτη 
που προκάλεσαν οι πόλεμοι στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, η 
λεγόμενη «Αραβική Άνοιξη» που ανέτειλε στην περιφέρεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύοντας στον εκδημοκρατι-
σμό των κοινωνιών, μοιραία οδήγησε στην αποδόμηση των 
παλαιών δομών εξουσίας, σε τέτοιο, μάλιστα, βαθμό που 
εκρίζωσε κάθε θεσμικό υπόβαθρο και οδήγησε σε άγριες 
εμφύλιες συγκρούσεις και φυλετικές διαμάχες. Οι τραγι-
κές εικόνες απόλυτης καταστροφής, μαζικών θανάτων, 
με θύματα πρωτίστως αμάχους, ευάλωτους, ανήλικα παι-
διά συγκλόνισαν και εξακολουθούν να συγκλονίζουν την  

ευρωπαϊκή και τη διεθνή κοινή γνώμη. Η μαζική φυγή αν-
θρώπων από τις εστίες των συρράξεων, με κάθε τρόπο, με 
κάθε μέσο, ήταν η μόνη διαφαινόμενη ελπίδα σωτηρίας.

Αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση, οι ηγέτες των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εν πολλοίς διατηρούν 
το προνόμιο της διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής 
της, επέδειξαν αδικαιολόγητη αμηχανία. Άργησαν να αντιλη-
φθούν το μέγεθος του ζητήματος, και όταν πλέον το αντε-
λήφθησαν, αντέδρασαν αποσπασματικά, αντί να δράσουν 
στο πλαίσιο ενός συνεκτικού σχεδίου. Και πάλι δίστασαν να 
αναθέσουν στους ενωσιακούς θεσμούς την «ιδιοκτησία» 
ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για τη διαχείριση των 
μεικτών ροών προσφύγων και μεταναστών, προκαλώντας 
με τον τρόπο αυτό -πέραν της ανθρωπιστικής κρίσης στα νό-
τια σύνορα της ΕΕ, κυρίως στην Ελλάδα και στην Ιταλία- και 
έξαρση ρατσιστικών και ξενοφοβικών τάσεων μέσα στους 
κόλπους της Ευρώπης. Το ζήτημα κατέστη αντικείμενο πολι-
τικής αντιπαράθεσης μεταξύ κρατών μελών, αλλά και μεταξύ 
πολιτικών και κομματικών συσχετισμών εντός των κρατών 
μελών. Για ακόμη μία φορά μέσα σε μία δεκαετία, η Ευρώπη, 
λειτουργώντας περισσότερο ως ένα διακρατικό μόρφωμα 
παρά ως μία ενιαία, αλληλέγγυα πολιτική οντότητα, έδειξε να 
μην μπορεί να ανταποκριθεί στις μείζονες προκλήσεις.

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές εκφράσεις αυτής της 
υποχώρησης του κοινού, ευρωπαϊκού πολιτικού οικοδομή-
ματος έναντι των επιμέρους προτεραιοτήτων και προταγ-
μάτων των κρατών μελών αποτελεί και η λεγόμενη Κοινή 
Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, η οποία, 
χωρίς να αποτελεί σύμβαση της Ένωσης με τρίτη χώρα, από 
νομικής απόψεως, εισήγαγε πληθώρα αποκλίσεων από 
το ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο. Μολαταύτα, σύμφωνα 
με την αυθεντική ερμηνεία της νομικής υπόστασης της εν 
λόγω δήλωσης από το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, και ανε-
ξαρτήτως εάν αυτή είναι πολιτικό κείμενο με δεσμευτικές 
νομικές συνέπειες, το περιεχόμενό της, και το σπουδαιό-
τερο, οι δεσμεύσεις της, δεν μπορούν να αποδοθούν στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή σε άλλο ενωσιακό όργανο, αλλά 
στους αρχηγούς των κρατών μελών. Η δε αναφορά στην 
ΕΕ, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία που προέταξε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και απεδέχθη το Γενικό Δικαστήριο 
της ΕΕ, έγινε για λόγους «απλοποίησης» της χρησιμοποιού-
μενης ορολογίας από το ευρύ κοινό και θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να ερμηνεύεται με τη «δημοσιογραφική», αγο-
ραία έννοια του όρου, ως αναφερόμενη πραγματικά στους 
ηγέτες των κρατών μελών της Ένωσης και όχι στην Ένωση 
την ίδια…
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Εισαγωγή

Σε αυτό το αντιφατικό πλέγμα πολιτικών συσχετισμών, η δια-
φαινόμενη προτεραιότητα των ηγετών της ΕΕ, όπως εκφρά-
ζεται από τις πρωτοβουλίες και τις δηλώσεις τους και αποτυ-
πώνεται στην Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, είναι η διαμόρφω-
ση ενός πλαισίου διαχείρισης των μεικτών ροών -δηλαδή 
τόσο των οικονομικών μεταναστών όσο και των αιτούντων 
άσυλο, ανεξαιρέτως- το οποίο δημιουργεί κλίμα αφιλόξενο 
για τους ήδη διαμένοντες και αποτρεπτικό για τους επίδο-
ξους νέους εισερχομένους. Πράγματι, με τον γεωγραφικό 
περιορισμό των εισερχόμενων που δέχεται η Ελλάδα στα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μετά τη θέση σε εφαρμογή 
της Κοινής Δήλωσης, και την επακόλουθη συγκέντρωση 
υπερπληθυσμού σε αυτά, οι συνθήκες διαβίωσης και οι όροι 
διοικητικής μεταχείρισης αναπόφευκτα θα υπολείπονταν 
των ελάχιστων αποδεκτών για μία Ένωση που θεμελιώθηκε 
και εξελίχθηκε ως προστάτιδα και υπερασπίστρια των αξιών 
«του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και 
του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβα-
νομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες».

Για τον καλοπροαίρετο παρατηρητή, η Ένωση παρίσταται επι-
εικώς ανακόλουθη: Η διαμόρφωση της εξωτερικής της πολι-
τικής «έχει ως γνώμονα και σχεδιάζεται με στόχο να προωθεί 
στο ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο τις αρχές που έχουν εμπνεύ-
σει τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διεύρυνσή της: τη δημο-
κρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθερι-
ών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της 
ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του 
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς 
δικαίου». Οι δε πολιτικές και οικονομικές της συμμαχίες και 
εταιρικές σχέσεις αναπτύσσονται και διαμορφώνονται με 
χώρες και οργανισμούς που συμμερίζονται τις αρχές αυτές. 
Υπερθεματίζει, μάλιστα, στη λήψη ενεργητικών μέτρων για 
την προαγωγή των αρχών αυτών, με την επιβολή ακόμη και 
ευρέος φάσματος οικονομικών εμπάργκο και αποκλεισμών 
εμπορικών συναλλαγών με χώρες που δεν συμμερίζονται 
και δεν σέβονται τις ανωτέρω αρχές, με δυσμενείς συνέπει-
ες στην καθημερινή ζωή τόσο των πολιτών τρίτων χωρών, 
όσο και των ευρωπαίων πολιτών. Ταυτόχρονα όμως, δείχνει 
πρόθυμη να κάμψει την πιστή και ανυποχώρητη εφαρμογή 
και προσήλωση στις ίδιες αρχές, όταν οι δικές της πολιτικές 
ανθρωπιστικής βοήθειας και ενσωμάτωσης υλοποιούνται 
εντός των χωρικών της συνόρων.

Για έναν υποψιασμένο και ενημερωμένο σχολιαστή, ωστόσο, 

αυτή η φαινομενική αντίφαση ανάμεσα στις διακηρυγμένες, 
και θεμελιώδεις, αρχές της Ένωσης και στους πραγματικούς 
άξονες δράσης της εξηγείται από την προηγούμενη ανάλυση: 
Η Ένωση, μέσω του εκτελεστικού της βραχίονα, της Επιτρο-
πής, αλλά και των επιμέρους οργανισμών της, καλείται να 
συνδράμει και να υποστηρίξει την υλοποίηση ενός σχεδίου, 
παρέχοντας συντονισμό, εισφέροντας τεχνογνωσία, δια-
θέτοντας ανθρώπινους πόρους και χρηματοδότηση -τόσο 
έκτακτη και εξαιρετική όσο και μέσω τακτικών χρηματοδοτι-
κών εργαλείων- την ιδιοκτησία του οποίου ακόμα δεν μπορεί 
να οικειοποιηθεί. Και παράλληλα, δέχεται και απορροφά την 
κριτική για τα ελλείμματα στο επίπεδο προστασίας των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων των πληθυσμών που μετακινούνται, 
καλούμενη να εφαρμόσει τους όρους μίας διακρατικής συμ-
φωνίας που κινείται σε σημαντικό βαθμό εκτός του κανονι-
στικού πλαισίου της ίδιας της ΕΕ, του νομικού και ανθρωπι-
στικού πολιτισμού της.

Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο αμφότερων των κρίσεων 
που δοκιμάζουν τη συνοχή της Ευρώπης, ως οικονομικής και 
πολιτικής οντότητας. Μετά από οκτώ συναπτά έτη ύφεσης, 
συρρίκνωσης των εισοδημάτων, αλλά και των δικαιωμά-
των των πολιτών, η κρίση, από οικονομική-δημοσιονομική, 
έχει μετεξελιχθεί σε ευρύτερα κοινωνική, με χαρακτηριστικά 
πλέον ανθρωπιστικής. Μέσα σε αυτό το αναμφίβολα απρό-
σφορο πλαίσιο, οι κρατικές, διοικητικές και κοινωνικές δο-
μές κλήθηκαν να διαχειριστούν τις ροές μετακίνησης πληθυ-
σμών από τρίτες χώρες με τρόπο που αρμόζει σε ένα κράτος 
δικαίου, το οποίο σέβεται και μεριμνά για τα ανθρώπινα, 
θεμελιώδη δικαιώματα, και να παρέχουν υπηρεσίες σίτισης, 
στέγασης, υγειονομικής φροντίδας, εκπαίδευσης, κοινωνι-
κής ένταξης και πρόσβασης στις διαδικασίες απονομής ασύ-
λου, οι οποίες προσιδιάζουν σε μία σύγχρονη, ευρωπαϊκή 
Πολιτεία.

Όπως και η Ευρώπη στο σύνολό της, έτσι και η Ελλάδα δι-
ήλθε από διαφορετικές φάσεις στην αντιμετώπιση του ζη-
τήματος των μεικτών ροών πληθυσμών τρίτων χωρών. Η 
αρχική απροθυμία αναγνώρισης του ζητήματος και λήψης 
ακόμη και των στοιχειωδέστερων μέτρων προπαρασκευής 
για μία αποτελεσματική διαχείρισή του, έδωσε τη θέση της 
σε μία διάχυτη αμηχανία αντίδρασης, έναν πλήρη, αν και 
αδικαιολόγητο, αιφνιδιασμό, όταν πλέον οι ροές απέκτησαν, 
κατά τη διάρκεια του 2015, ένταση και πυκνότητα. Η έλλειψη 
σχεδιασμού, συνεκτικής πολιτικής και στρατηγικού σχεδίου 
χαρακτήρισε και αυτή τη φάση, σε τέτοιο βαθμό που το βά-
ρος της διαχείρισης των ροών εναποτέθηκε στη διατήρηση 
του λεγόμενου «Βαλκανικού Διαδρόμου» ανοικτού, για την, 



7 

περισσότερο ή λιγότερο, ασφαλή διέλευση των μετακινού-
μενων πληθυσμών. Και, τέλος, η τρίτη διακριτή φάση στην 
εκδήλωση του ζητήματος και στη διαχείριση των μετακινού-
μενων πληθυσμών χαρακτηρίστηκε από την Κοινή Δήλωση 
ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016. Οι ροές, πλέον, είναι 
ελεγχόμενες και ο πληθυσμός μεταναστών και αιτούντων 
άσυλο που διαβιούν στη χώρα μετρήσιμος και περιορισμέ-
νος. Ωστόσο, εξακολουθεί και σήμερα, ένα και πλέον έτος 
από την Κοινή Δήλωση, να ελλείπει ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο διαχείρισης, ένα σαφές, διακηρυγμένο και συνεκτι-
κό αφήγημα, με στόχους και χρονοδιαγράμματα υλοποίη-
σής των που να τηρούνται. Αντ’ αυτού, η ελληνική Διοίκηση 
λειτουργεί ακόμα μέσα σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης που 
συνεπάγεται ad hoc ρυθμίσεις και επιτρέπει διαδικασίες, ιδί-
ως σε ό,τι αφορά την επιλογή αναδόχων για υπηρεσίες και 
αγαθά, κατά παρέκκλιση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, επιτελώντας τον θεσμικό του ρόλο, 
είχε αναλάβει πρωτοβουλίες και είχε προβεί σε επανειλημμέ-
νες, στοχευμένες παρεμβάσεις, επισημάνσεις και προειδοποι-
ήσεις προς τις αρμόδιες αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώ-
της φάσης εκδήλωσης του φαινόμενου, σε χρόνο πρωθύστε-
ρο της έκρηξης των ροών που παρατηρήθηκε το έτος 2015. 
Με εισηγήσεις και προτροπές για θεσμικές ρυθμίσεις και 
προπαρασκευαστικές δράσεις, παρενέβη προκειμένου η δια-
φαινόμενη, ήδη από τότε, αύξηση των ροών των μετακινούμε-
νων πληθυσμών να βρει τη χώρα πιο έτοιμη και διαχειριστικά 
ικανή. Πολύ λίγες, ωστόσο, από τις αγωνιώδεις παραινέσεις 
της Ανεξάρτητης Αρχής έτυχαν ουσιαστικής επεξεργασίας και 
εκτίμησης. Τον θεσμικό της αυτό ρόλο η Αρχή εξακολούθησε 
να επιτελεί και στις επόμενες φάσεις, και θα εξακολουθεί να 
επιτελεί και στο μέλλον, με ευσυνειδησία, αμεροληψία, ανε-
ξαρτησία, θεμελιώνοντας τις επιμέρους εισηγήσεις και παρεμ-
βάσεις της σε τεκμηριωμένες θέσεις και συμπεράσματα.

Στην παρούσα έκθεσή της, η Αρχή αποτυπώνει τα συμπε-
ράσματά της για τη διαχείριση των πληθυσμιακών ροών, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη χρονική περίοδο από την έκρηξη του 
αριθμού των μετακινούμενων πολιτών τρίτων χωρών μέχρι 
και ένα έτος περίπου από τη θέση σε εφαρμογή της Κοινής 
Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, στοχεύοντας να αναδείξει τον βαθμό 
και το επίπεδο ανταπόκρισης των δομών της Διοίκησης στις 
απαιτήσεις του φαινόμενου, τόσο στην πιο ακραία εισέτι εκδή-
λωσή του, όσο και στην παρούσα, πιο προβλέψιμη και ασφα-
λώς διαχειρίσιμη. Κλιμάκια της Αρχής, υπηρετώντας την απο-
στολή του Συνηγόρου του Πολίτη για την προστασία και την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιω-
δών ελευθεριών, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των 

παιδιών και των ευάλωτων ομάδων, προέβησαν σε πλήθος 
αυτοψιών, συνεργάστηκαν με εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές 
και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, συνέλεξαν, 
συνέκριναν και αξιολόγησαν επίσημα στοιχεία, δημόσιες δη-
λώσεις και παρεμβάσεις, εθνικών και ευρωπαϊκών οργάνων 
και ανέλυσαν θεσμικές πρωτοβουλίες και κανονιστικές πρά-
ξεις. Αξιοποιήθηκαν οι ειδικές αρμοδιότητες της Αρχής ως 
Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής και του σεβασμού του Προαιρετικού Πρωτοκόλ-
λου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορ-
φών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή 
Τιμωρίας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ως Φορέα Κατα-
πολέμησης των Διακρίσεων και ως Εξωτερικού Μηχανισμού 
Παρακολούθησης των αναγκαστικών επιστροφών πολιτών 
τρίτων χωρών.  Με τον τρόπο αυτό, αποδόθηκαν τεκμηρι-
ωμένα τα συνολικά πορίσματα της Αρχής για τον ρόλο των 
εθνικών, πρωτίστως, αλλά και των ευρωπαϊκών, οργάνων, 
δομών και υπηρεσιών στη διαχείριση των μεταναστευτικών 
ροών και των προσφυγικών πληθυσμών στη χώρα.

Η έκθεση του Συνηγόρου διαρθρώνεται, στα επιμέρους κε-
φάλαιά της, σε δύο βασικούς άξονες: από τη μία πλευρά, 
στην αποτίμηση των διοικητικών διαδικασιών και του θεσμι-
κού πλαισίου διαχείρισης των μετακινούμενων πληθυσμών. 
Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η σύνολη διαδικασία πρόσβα-
σης στη νομική προστασία του καθεστώτος του πρόσφυγα, 
από την προ-καταγραφή, την καταγραφή και τον εντοπισμό 
προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, μέχρι την 
ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας ασύλου, και στους 
δύο βαθμούς. Επίσης, ερευνάται η εφαρμογή των ρυθμίσεων 
περί διοικητικής κράτησης, καθώς και η διαδικασία επιστρο-
φών και επανεισδοχών, για όσους από τους αλλοδαπούς δεν 
ευδοκιμούν οι αιτήσεις ασύλου τους. Από την άλλη, η έκθεση  
επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών, με γνώμονα την 
εξασφάλιση ανθρώπινων, αποδεκτών όρων διαβίωσης, την 
«κανονικοποίηση» της καθημερινής ζωής των προσφυγι-
κών/μεταναστευτικών πληθυσμών και τη διαμόρφωση των 
προοπτικών για την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωσή τους στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι. Ζητήματα σίτισης, στέγασης, παροχής 
υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, και προβλήματα ασφά-
λειας αποτελούν τις κύριες θεματικές του δεύτερου άξονα. Η 
έκθεση, επίσης, αποτυπώνει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, μέ-
χρι και το τέλος του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, 
και ολοκληρώνεται με την παράθεση, συνολικά, των βασι-
κών πορισμάτων και συμπερασμάτων της Αρχής.

Οι αδυναμίες, οι ελλείψεις, και η εικόνα μιας Διοίκησης 
που αγωνίζεται να ανταποκριθεί σε ανάγκες που μοιάζουν  
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Εισαγωγή

διαρκώς να την ξεπερνούν, στον κάθε έναν από τους τομείς 
που εξετάζει η παρούσα έκθεση, έχουν ως κοινό υπόβαθρο 
την αποτυχία των βασικών παραγόντων, εθνικών και ευρω-
παϊκών, να αντιληφθούν εγκαίρως και να ερμηνεύσουν με 
πολιτικούς όρους την κατάσταση που διαμορφωνόταν στο 
πεδίο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο και πλέον ετών. 
Οι προαναφερόμενες φάσεις, της αρχικής άρνησης ανα-
γνώρισης του ζητήματος, ακολουθούμενης από αμηχανία 
και αιφνιδιασμό, όταν πλέον το φαινόμενο έλαβε εκρηκτικές 
διαστάσεις, και της τρέχουσας διαχείρισης που χαρακτηρί-
ζεται από έμφαση στη διαμόρφωση ενός αποτρεπτικού κλί-
ματος υποδοχής και ταυτόχρονα, ενός ασφυκτικού πλαισίου 
διαβίωσης για τους ήδη εγκατεστημένους, προκειμένου να 
διευκολυνθούν στη λήψη της απόφασης επιστροφής στη 
χώρα καταγωγής τους ή έστω στη χώρα προέλευσής τους, 
είναι διαφορετικές όψεις αυτής της απουσίας πολιτικού σχε-
διασμού που χαρακτήρισε την αντίδραση της ευρωπαϊκής 
και της ελληνικής Διοίκησης. Παραγνωρίζει, βέβαια, ότι οι 
πληθυσμοί που βρέθηκαν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαί-
ου, έφτασαν εκεί μετά από επίπονα, συχνά εξαιρετικά επικίν-
δυνα ταξίδια και υπόγειες διαδρομές, προσπαθώντας –στη 
συντριπτική πλειοψηφία τους- να διαφύγουν από συνθήκες 
ακόμη δυσμενέστερες, συνθήκες πολέμου και εμφύλιων 
συρράξεων ή απόλυτης ένδοιας. Η αντίληψη, ότι η συντή-
ρηση ενός άβολου, χαρακτηριζόμενου από ελλείψεις στην 
παροχή βασικών υπηρεσιών και στερούμενου προοπτικής, 
πλαισίου διαβίωσης στην Ελλάδα, θα επιδράσει θετικά στη 
διαμόρφωση της βούλησης των πληθυσμών αυτών να επι-
στρέψουν –να επιστρέψουν πού;- και στην αποθάρρυνση 
άλλων να εισέλθουν είναι, μάλλον μυωπική, και δεν δείχνει 
να αντιλαμβάνεται, ακόμη και σήμερα, στοιχεία αυτονόητα: 
τα γενεσιουργά αίτια της μετακίνησης των πληθυσμών και 
το αρχέγονο ένστικτο της αυτοσυντήρησης.

Η διάχυση και η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, αφενός 
μεταξύ των υπηρεσιών του ίδιου του –νεοσύστατου, και στε-
ρούμενου της αναμενόμενης διοικητικής υποδομής- Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, αφετέρου μεταξύ αυτού 
του κατεξοχήν αρμόδιου υπουργείου και των άλλων συναρ-
μοδίων υπουργείων και εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων 
και υπηρεσιών, διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ εξακολουθεί 
να δημιουργεί προσκόμματα σε μία συνεκτική, συνολική και 
αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων και δυσχεραί-
νει τη λογοδοσία και τη δίκαιη απόδοση ευθυνών. Ο καλύτε-
ρος συντονισμός των υπηρεσιών και φορέων που δραστηρι-
οποιούνται στις δομές φιλοξενίας και η ουσιαστική εποπτεία 
λειτουργίας τους από τη Γενική Γραμματεία Υποδοχής θα 
πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της Διοίκησης.

Παρά την κανονιστική υπερπαραγωγή, η θεσμική ρύθμιση 
εξακολουθεί να απουσιάζει σε τομείς που είναι αναγκαία, 
όπως ιδίως στον τρόπο λειτουργίας και στην (ανα)κατανομή 
αρμοδιοτήτων και συντονισμού στους χώρους ανοικτής φι-
λοξενίας ή όπου παρατηρείται χωρική συγκέντρωση περισ-
σότερων φορέων. Αλλά και ειδικότερες νομοθετικές ρυθ-
μίσεις, όπως εκείνες που αφορούν την εξέταση αιτημάτων 
ασύλου, υπέστησαν επανειλημμένες τροποποιήσεις, με απο-
τέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση και ανασφάλεια ως προς 
την εφαρμοστέα διαδικασία. Στις τροποποιήσεις που έλαβαν 
χώρα, θα πρέπει να επισημανθεί και να τονιστεί ιδιαιτέρως 
η κατάργηση της πρόβλεψης για υποβολή των εκθέσεων της 
Αρχής Προσφυγών στον Συνήγορο του Πολίτη, προς έλεγχο 
των ακολουθούμενων διαδικασιών.

Εξάλλου, ο σεβασμός των δικαιωμάτων συχνά δεν τυγχά-
νει της οφειλόμενης προσοχής: όταν η ελληνική Πολιτεία 
επεμβαίνει με ειδικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά 
και κατά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, φαίνε-
ται, σε πολλές περιπτώσεις να κυριαρχεί μία δικαιωματική 
αμεριμνησία.  Για παράδειγμα, η συστηματική εφαρμογή της 
κράτησης, αλλά και η πρόσφατα εκπεφρασμένη βούληση 
θεσμοθέτησης επέκτασής της -σε αντίθεση με τον περιορι-
σμένο διακηρυκτικό σκοπό της ως αναγκαίου μόνο μέτρου 
για την απομάκρυνση του αλλοδαπού συνηγορεί- υπέρ της 
παραπάνω παραδοχής.

Ζητήματα διαφάνειας εγείρονται αναφορικά με τον επιλεγέ-
ντα τρόπο διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών, 
με παράλληλη πρόβλεψη απευθείας αναθέσεων, λόγω επεί-
γουσας και έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης και με τη διαδι-
κασία ειδικής χωροθέτησης και χαρακτηρισμού ακινήτων για 
αξιοποίηση ως δομών φιλοξενίας.

Τα προβλήματα στη διαχείριση των πληθυσμιακών ροών 
στην Ελλάδα δεν ήταν, και δεν είναι, όπως καταδεικνύεται 
από την έκθεση, πρωτίστως οικονομικής φύσεως. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή απέδειξε την αποτελεσματικότητά της στη 
διαμόρφωση και διάθεση τόσο έκτακτων ανθρωπιστικών 
κονδυλίων όσο και τακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, 
με επαρκείς πόρους. Υπήρξαν, ωστόσο, και υπάρχουν ακό-
μα, καθυστερήσεις από την ελληνική Διοίκηση στην απορ-
ρόφηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, καθώς και 
ελλείψεις και κενά στους μηχανισμούς και τις διαδικασίες 
ελέγχων και απόδοσης. Ο τρόπος διαχείρισης των χρηματο-
δοτήσεων, ευρωπαϊκών και εθνικών, αποτελεί από μόνο του 
ένα ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο ενδεχομέ-
νως θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής έρευνας.
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Τα όποια προβλήματα ουδέποτε είχαν ευρεία κοινωνική διά-
χυση. Η ελληνική κοινωνία, στο σύνολό της, αλλά και οι το-
πικές κοινότητες που κλήθηκαν να επωμισθούν δυσανάλογο 
βάρος, παρά την οξύτατη οικονομική κρίση με διακριτά και 
σαφή στοιχεία πλέον ανθρωπιστικής κρίσης, έδειξαν άμεσα 
αντανακλαστικά. Η απουσία, ωστόσο, ενός ενιαίου, συγκρο-
τημένου προγράμματος, με ρητές δεσμεύσεις, αυστηρά χρο-
νοδιαγράμματα και παραδοτέα και μετρήσιμα αποτελέσματα, 
οδήγησε σε γενικευμένη απογοήτευση, καχυποψία και κά-
ποιες φορές και σε ανοιχτή ρήξη.

Το ζήτημα για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη ήταν και 
παραμένει πρωτίστως πολιτικό. Η διαμόρφωση ενός τέτοιου 
συνεκτικού πολιτικού πλαισίου, η έγκαιρη εκπόνηση στρατη-
γικού σχεδίου και η επιλογή αποτελεσματικών και ευέλικτων 
εργαλείων θα πολλαπλασίαζαν τις επιχειρησιακές δυνατότη-
τες της Διοίκησης.

Η στέγαση και η σίτιση, για παράδειγμα, δεν είναι ούτε αμι-
γώς τεχνικό ούτε στενά διαχειριστικό ζήτημα. Σήμερα, πλέον, 
το θέμα είναι η ίδια η ύπαρξη των περιφραγμένων δομών 
φιλοξενίας, ο κίνδυνος γκετοποίησης ή ιδρυματοποίησης, ο 
διαχωρισμός, η εξοικείωση της κοινωνίας με ειδικά διαμορ-
φωμένους χώρους. Η εξασφάλιση συνθηκών «κανονικοποί-
ησης» της καθημερινής ζωής των υπηκόων τρίτων χωρών, 
η πρόσβαση των ανηλίκων σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και 
ψυχαγωγίας, η παροχή στους ενήλικες δυνατοτήτων απα-
σχόλησης και η ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων σε κοι-
νωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές δραστηριότητες, είναι 
όλα ζητήματα πολιτικά.

Όπως, από την άλλη, πολιτική επιλογή είναι η εξακολούθηση 
της αντιμετώπισης του φαινόμενου, ακόμη και στη διαχειρί-
σιμη μορφή που έχει λάβει, με όρους έκτακτης ανάγκης. Εί-
ναι γνωστό, ωστόσο, ότι σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, με 
την επιβολή διαδικασιών κατά παρέκκλιση των προβλεπόμε-
νων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ούτε το κράτος δικαίου 
υπηρετείται, ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα τυγχάνουν της 
δέουσας προστασίας. 

Τόσο η Ελλάδα ειδικότερα, όσο και η Ευρώπη γενικότερα 
αποτελούν σημεία αναφοράς για τον τρόπο διαχείρισης των 
πληθυσμιακών ροών τρίτων χωρών. Οι πολιτικές και οι πρα-
κτικές που υιοθετούνται και εφαρμόζονται μπορούν να δι-
αμορφώσουν και να επηρεάσουν, σε σημαντικό βαθμό, το 
μέτρο και τον βαθμό νομικής προστασίας και ανθρωπιστικής 
ανταπόκρισης και μεταχείρισης πληθυσμών που διαφεύγουν 
από περιοχές φυσικών καταστροφών, ανθρωπιστικών κιν-

δύνων και εμπόλεμων συρράξεων διεθνώς. Η πρόκληση για 
την Ελλάδα, όπως και για τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ 
και τα θεσμικά της όργανα παραμένει οι πολιτικές και πρακτι-
κές αυτές να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με σεβασμό 
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στο κράτος δικαίου και στις 
επιταγές του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού νομικού πο-
λιτισμού. 

Ανδρέας Ι. Ποττάκης
Συνήγορος του Πολίτη

Απρίλιος 2017
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Α.  Διοικητικές διαδικασίες  
και προβλήματα 

Οι διοικητικές διαδικασίες που ακολουθούν τη διαδρομή του 
μετανάστη από τη στιγμή που θα περάσει τα σύνορα μέχρι να 
επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του, αν δεν τύχει διεθνούς 
προστασίας στην Ελλάδα, παρουσιάζουν προβλήματα που 
επενεργούν τόσο στο νομικό καθεστώς και τα δικαιώματά 
του όσο και στο σύνολο των στοιχειωδών παροχών 
προσωρινής φιλοξενίας ή ένταξής του στη συνέχεια. Για τον 
λόγο αυτό, στα προβλήματα της διαχείρισης των μεικτών 
προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών τη διετία 2015-
2016 προτάσσονται τα ζητήματα καταγραφής κατά την 
είσοδο και τήρησης στατιστικών στοιχείων, διακρίβωσης της 
ευαλωτότητας των προσώπων που χρήζουν ειδικής μέριμνας 
και της συνολικής μεταχείρισης ειδικά των ασυνόδευτων 
ανηλίκων μεταξύ αυτών, της πρόσβασης στο πολιτικό άσυλο 
όσων επιζητούν διεθνή προστασία από μη επαναπροώθηση 
και της διαδικασίας επιστροφής αλλοδαπών στις χώρες 
καταγωγής τους και απέλασης βάσει επανεισδοχής.

1.  Πλημμέλειες καταγραφής των παράτυπα 
εισερχομένων και ζητήματα αξιοπιστίας 
και αξιολόγησης των στατιστικών 
δεδομένων

Η ένταση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών το 
2015 οδήγησε στην αποδοχή και «επισημοποίηση» του Δι-
αδρόμου των Δυτικών Βαλκανίων. Πρόσωπα εισέρχονταν 
μαζικά στην ελληνική επικράτεια παράνομα, αποχωρούσαν 
από αυτή επίσης παρανόμως και εν συνεχεία, η παράνομη 
αυτή είσοδος και έξοδος γινόταν σε σειρά χωρών, μέχρι 
την παράνομη είσοδο στη χώρα προορισμού. Τούτο σημαί-
νει ότι μέχρι το κλείσιμο των συνόρων και για ένα διάστη-
μα αρκετών μηνών, πολλές χώρες της ΕΕ, αλλά και άλλες, 
αποδέχθηκαν, λόγω των έκτακτων καταστάσεων, την παρα-
βίαση σειράς νομοθετικών προβλέψεων που αφορούσαν 
την είσοδο και παραμονή στην επικράτειά τους υπηκόων τρί-
των χωρών. Σύμφωνα με μία εκτίμηση της FRONTEX, που 
προκύπτει από στοιχεία που συνέλλεξε από τα κράτη και όχι 
από δική της έρευνα, το 2015 στον Διάδρομο των Δυτικών 
Βαλκανίων ανιχνεύθηκαν 764.038 παραβιάσεις. Αυτός ο 
αριθμός συνιστά και το ανώτατο όριο προσώπων, ενώ δεν 
αποκλείει την πιθανότητα η παραβίαση να έγινε δύο φορές 
από το ίδιο άτομο. Για το 2016, οι παραβιάσεις απαριθμού-

νται σε 122.779.1 Σύμφωνα με μία άλλη καταγραφή από 
τη FRONTEX, το 2015 καταγράφηκαν περίπου 2.044.000 
παράνομες διασχίσεις συνόρων -εκτός των ενδοπεριφερει-
ακών παράτυπων μεταναστών- στη διαδρομή Τουρκία-Ελ-
λάδα και Βουλγαρία, στα σύνορα μεταξύ των τριών αυτών 
χωρών και στην περιφέρειά τους.2 Γνωρίζουμε βέβαια ότι 
πρόκειται για πρόσωπα που περνούν παρανόμως διαφορετι-
κά σύνορα και ως εκ τούτου καταγράφονται, συνήθως, πάνω 
από μία φορά. 

Το παραπάνω παράδειγμα αφενός μας εισάγει στο ζήτημα 
του ότι πολλά στοιχεία και εκτιμήσεις χρήζουν καταρχήν πε-
ραιτέρω ανάλυσης ώστε να γίνουν κατανοητά, αφετέρου, 
καταδεικνύει την περιορισμένη αποτύπωση της πραγματι-
κότητας σε τέτοιου τύπου στατιστικές εκτιμήσεις. Για παρά-
δειγμα, η αριθμητική εκτίμηση των εισροών προς την Ελλά-
δα και των εκροών προς τα βόρεια σύνορα το 2015 γίνε-
ται αντιληπτή γραμμικά και δεν αποτυπώνει τη βεβαιωμένη 
έξοδο παράτυπων μεταναστών που διέμεναν ήδη στη χώρα.   

Γιατί όμως μας ενδιαφέρει μία όσο το δυνατόν πιο ακριβής 
αποτύπωση των ροών και του προφίλ των προσώπων που 
μετακινήθηκαν, σε κάποιο βαθμό εξακολουθούν να μετακι-
νούνται ή διαμένουν προσωρινά ή λιγότερο προσωρινά στην 
Ελλάδα και στις συνορεύουσες χώρες;

Το ζήτημα δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο για την 
ιστορική αποτύπωση μίας από τις σημαντικές ροές 
πληθυσμού προς την Ευρώπη και μεταξύ των χωρών της 
μετά το 1990, η οποία αν και δεν είναι ούτε η μεγαλύτερη, 
ούτε η σημαντικότερη, συντελέστηκε απλώς σε μικρό 
χρονικό διάστημα. Ειδικά για τη χώρα μας, παρουσιάζει και 
ειδικό ενδιαφέρον για πολλούς λόγους: Για να αποτυπωθεί 
σε τι βαθμό μπόρεσε να ανταποκριθεί στην καταγραφή όσων 
εισέρχονταν παράνομα, όπως έχει υποχρέωση καταρχήν από 
την εσωτερική νομοθεσία της, όσων εξέρχονταν παράνομα, 
καθώς και πόσων, πού και για πόσο διάστημα διέμεναν στη 
χώρα. Για να αποτυπωθεί επίσης, σε τι βαθμό καταγράφηκαν 
οι εισερχόμενοι με τους όρους και τις διαδικασίες που 
όριζαν οι κείμενες διατάξεις και οι διεθνείς υποχρεώσεις της 
χώρας. Επιπλέον, για να γνωρίζουμε σε τι βαθμό οι διάφορες 
καταγραφές ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, 
για παράδειγμα πόσοι από τους εισερχόμενους (και 
εξερχόμενους) ήταν υπήκοοι Συρίας, Ιράκ, Αφγανιστάν ή 

1  http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-balkan-route/

2  http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_
ARA_2016.pdf, σ. 12. 

 

http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-balkan-route/
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_ARA_2016.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_ARA_2016.pdf
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χωρών των οποίων οι υπήκοοι -σύμφωνα με τις αποδόσεις 
ασύλου- δεν έχουν καταρχήν προσφυγικό προφίλ. 
 
Περαιτέρω, μετά τη δραματική μείωση των ροών την άνοιξη 
του 2016 και τη μικρότερη ή μεγαλύτερη σε διάρκεια 
παραμονή στη χώρα των προσώπων που εισήλθαν 
παρανόμως, η όσο το δυνατόν ακριβέστερη στατιστική 
απεικόνιση εξυπηρετεί σειρά πρακτικών λόγων ευρέος 
φάσματος, όπως η ασφάλεια και η δημόσια τάξη, καθώς και 
η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα πρόσωπα 
αυτά. Για παράδειγμα, η αποτύπωση του πληθυσμού ανά 
ηλικιακές κατηγορίες στους προσωρινούς χώρους διαμονής 
κάθε τύπου, εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολλές ανάγκες της 
Διοίκησης: από την ασφάλεια των πολιτών γενικά, και των 
ίδιων των διαμενόντων σε ένα χώρο φιλοξενίας, μέχρι τον 
προγραμματισμό των εκπαιδευτικών, υγειονομικών ή άλλων 
αναγκών του εν λόγω πληθυσμού.

Βαδίζοντας ήδη στο τρίτο έτος από τότε που παρατηρήθηκε 
η για πρώτη φορά οξεία αύξηση των ροών, θεωρούμε ότι 
τίθενται τέσσερα βασικά ερωτήματα, τα οποία εκ πρώτης 
όψεως σχετίζονται με το παρελθόν και το παρόν, αλλά 
πρωτίστως αφορούν το μέλλον:

1.  Πόσοι καταγράφηκαν από αυτούς που εισήλθαν από τα 
νησιά; Με ποια διαδικασία; Σε τι βαθμό ήταν αξιόπιστη 
η διαδικασία; Υπήρξαν ενδεχομένως σκοπιμότητες με 
βάση τις οποίες κινήθηκαν οι ελληνικές αρχές, π.χ. της 
μη καταγραφής, της πλημμελούς καταγραφής ή της 
αποδοχής των απλών δηλώσεων ονοματεπωνυμικών 
στοιχείων και ιθαγένειας των εισερχομένων;

2.  Ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο οι ελληνικές αρχές δεν 
κατέγραφαν όσους εξέρχονταν από τη χώρα μέσω του 
διαδρόμου των Δυτικών Βαλκανίων;

3.  Έχει πλέον σήμερα σημασία ή υπάρχουν κάποιες 
συνέπειες από τα προβλήματα στις καταγραφές που 
έγιναν στο παρελθόν, με τον τρόπο που έγιναν;

4.  Τι συμβαίνει με όσους διαμένουν σήμερα στη χώρα; Τι 
αξιοπιστία έχουν τα στατιστικά στοιχεία για αυτούς; Και αν 
έχουν μειωμένη, σε τι οφείλεται;

Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά δεν είναι εύκολη και 
καταρχήν δεν εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του 
Συνηγόρου του Πολίτη, πόσο μάλλον όταν περιέχει και 
εκτιμήσεις, μερικές από τις οποίες σχετίζονται με πιθανές 

πολιτικές αποφάσεις. Αναμφισβήτητα όμως, τα ερωτήματα 
αυτά είναι στενά συνδεδεμένα με τον ρόλο της Αρχής 
να ελέγχει τη Διοίκηση στην τήρηση της νομιμότητας, να 
επισημαίνει και να προλαμβάνει περιπτώσεις κακοδιοίκησης 
και να εξασφαλίζει ένα θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο ενός 
σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους δικαίου, το οποίο δεν θα 
επιτρέπει παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
Με αυτή την έννοια, στις επόμενες παραγράφους δεν 
προσπαθούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα, προβαίνουμε 
όμως σε μερικές επισημάνσεις που σχετίζονται με αυτά.

 
1.  Σχετικά με το ζήτημα της ορθής καταγραφής των 

εισερχομένων από τις ελληνικές αρχές, παρατηρούνται τα 
εξής: Αν και γνωρίζουμε ότι ένας μάλλον περιορισμένος 
αριθμός προσώπων αποχώρησε από τα νησιά χωρίς 
να καταγραφεί,3 η σημαντικότερη ποσοτικά έλλειψη 
εμφανίστηκε στη μη ορθή καταγραφή, δηλαδή σύμφωνα 
με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η μη ορθή καταγραφή 
μεγάλου τμήματος όσων εισέρχονταν στη χώρα άρχισε 
να μειώνεται σταδιακά μόνο στο τέλος του 2015. 
Σύμφωνα με μία πηγή, η οποία δεν έχει διαψευστεί από το 
αρμόδιο υπουργείο, από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι 
την 14η Νοεμβρίου 2015, η Ελλάδα είχε καταχωρήσει 
στο σύστημα Εurodac 136.798 νέες εγγραφές από 
τις 575.242 αφίξεις που είχε καταμετρήσει (και) 
η FRONTEX την ίδια περίοδο.4 Τούτο σημαίνει ότι 
καταγράφηκαν με την ορθή και προβλεπόμενη διαδικασία 
και ήταν «ανιχνεύσιμοι» άμεσα από τις αρχές άλλων 
χωρών περίπου ένας στους τέσσερεις εισερχόμενους. 
Πολλοί περισσότεροι είχαν μία απλή καταγραφή, η οποία 
όμως σήμαινε ενδεχομένως τη μη ορθή αποτύπωση του 
προσώπου και της ιθαγένειάς του.5 Οι ελλείψεις αυτές 
απέκτησαν ιδιαίτερη πολιτική σημασία για τη χώρα και 
συζητήθηκαν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.6 
Μάλιστα, σύμφωνα με τη σχετική εξαμηνιαία αξιολόγηση 
Σένγκεν, η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για υποστήριξη 
στην καταγραφή από τα Rapid Border Intervention 
Teams (RABITs) της FRONTEX μόλις στις 3 Δεκεμβρίου 
2015,7 όταν ήδη υπήρχε σημαντική πτώση των ροών. 

3  Χωρίς όμως να μπορούμε να προβούμε σε καμία εκτίμηση. 

4  http://www.kathimerini.gr/849740/article/epikairothta/ellada/h-
aporrhth-ek8esh-twn-empeirognwmonwn-ths-komision-gia-to-prosfygiko 

5  Στην πραγματικότητα αύξανε τις πιθανότητες μη ορθής αποτύπωσης και 
ιδίως συσχέτισης και μελλοντικής ταυτοποίησης των προσώπων αυτών.

6  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αξιολόγηση έκθεσης Σένγκεν για την Ελλάδα 
27.01.2016 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-174_en.htm). 

7  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/
documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/eighth_biannual_

Α.   Διοικητικές  
διαδικασίες  
και προβλήματα

http://www.kathimerini.gr/849740/article/epikairothta/ellada/h-aporrhth-ek8esh-twn-empeirognwmonwn-ths-komision-gia-to-prosfygiko
http://www.kathimerini.gr/849740/article/epikairothta/ellada/h-aporrhth-ek8esh-twn-empeirognwmonwn-ths-komision-gia-to-prosfygiko
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-174_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/eighth_biannual_report_on_the_functioning_of_the_schengen_area_en.pdf
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Η καταγραφή βελτιώνεται έκτοτε και, από τις αρχές του 
2016, σταδιακά καταγράφεται πλέον το σύνολο των 
«εμφανώς» εισερχομένων.8

2.  Από το δεύτερο τρίμηνο του 2016 οι αφίξεις παρά-
νομα εισερχομένων, και κατά συνέπεια οι συλλήψεις 
εμφανίζουν «ιστορικό χαμηλό», ενώ συνολικά για το 
έτος 2016, αν εξαιρεθεί το πρώτο τρίμηνο, οι αφίξεις 
κινούνται αναλογικά κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα.9 
Η εξέταση των συλλήψεων μόνο στα ελληνοτουρκικά 
θαλάσσια και χερσαία σύνορα κατ’ έτος δείχνει επίσης 
ότι το 2016, εκτός του πρώτου τριμήνου, δεν απέκλινε 
από άλλα έτη, με εξαίρεση το 2013.10 Καθώς η ΕΛΑΣ 
δεν εμφανίζει στατιστικά συλλήψεων κατά μήνα παρά 
μόνο μέχρι τον Απρίλιο 2016, τον συγκεκριμένο μήνα 
οι συλλήψεις στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αι-
γαίου ήταν 3.267 και 309, αντιστοίχως.11 Συνολικά, 
από τις 201.176 συλλήψεις μέχρι και τον Νοέμβριο του 
2016, οι 159.292 πραγματοποιήθηκαν το πρώτο τρίμη-
νο.12 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR) καταγράφει για το διάστημα Απρίλιος έως και 
Δεκέμβριος 2016, 22.998 νέες εισόδους («αφίξεις») 
στην Ελλάδα.13 Αντίστοιχα, τα στοιχεία που αντλού-
νται από τις στατιστικές της FRONTEX μας δείχνουν ότι 
ήδη στο δεύτερο τρίμηνο του 2016, οπότε και μειώνο-
νται οι ροές, καταγράφονται 8.818 παράνομες διασχί-
σεις στη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου (Eastern 
Mediterranean  route) συνολικά (χερσαία και θαλάσσια 
σύνορα), εκ των οποίων οι 7.086 στα θαλάσσια σύνο-

report_on_the_functioning_of_the_schengen_area_en.pdf

8 78% τον Ιανουάριο 2016, βλ. European Commission, Managing the 
refugee Crisis, progress report.

9  Οι συλλήψεις για παράνομη είσοδο και παραμονή σύμφωνα με την ΕΛΑΣ 
μέχρι την αρχή της κρίσης: 2006 = 95.239, 2007=112.364,  
2008 =146.337, 2009 =126.145, 2010 = 132.524. Η κατάργηση της βί-
ζας Σένγκεν για υπηκόους Αλβανίας (ελεύθερη είσοδος και παραμονή για ένα 
τρίμηνο και ως έξι μήνες το έτος) και η οικονομική κρίση επιφέρουν μείωση τα 
επόμενα έτη: 2011 = 99.368, 2012 = 76.878, 2013 = 43.002. Το 2014 
επανεμφανίζεται αύξηση, 77.163 συλλήψεις (βλ. τα στατιστικά στοιχεία σε: 
http://www.astynomia.gr/images/stories//2014/statistics14/allod2014/
statistics_all_2014_all&dia_apo2006.JPG). 

10  Συλλήψεις στα ελληνοτουρκικά σύνορα: 2007 = 33.570,  
2008 = 44.610, 2009 = 36472, 2010 = 53292, 2011 = 30.433,  
2012 = 54974, 2013 = 12556, 2014 = 45.421. (βλ. ιστοσελίδα στατιστι-
κών της ΕΛΑΣ τα αντίστοιχα έτη).

11  Βλ. ιστοσελίδα ΕΛΑΣ. Το σύνολο σε όλη τη χώρα κατά τον μήνα Απρίλιο 
ανήλθε σε 5.874 συλλήψεις.

12   Ίδιο.

13  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/55341 

ρα.14 Το τρίτο τρίμηνο υπάρχει περαιτέρω μείωση όπως 
προκύπτει έμμεσα,15 καθώς δεν έχουν δημοσιευθεί ακό-
μη τα στοιχεία. Το 2012, για να υπάρξει μία σύγκριση των 
ροών στα σύνορα, η ΕΛΑΣ και οι Λιμενικές Αρχές είχαν 
συλλάβει στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα 30.498 
άτομα και 3.596 στα νησιά που έχουν εγγύτητα με την 
Τουρκία, ένα σύνολο περίπου 34 χιλιάδων προσώπων.16 
Τα παραπάνω σημαίνουν ότι οι εισροές στην Ελλάδα, και 
ακολούθως οι συλλήψεις το τελευταίο εννιάμηνο του 
2016 είναι από τις χαμηλότερες που γνώρισε η χώρα την 
τελευταία δεκαετία. Μάλιστα, καθώς οι συλλήψεις στην 
ενδοχώρα είναι μειωμένες, το εννιάμηνο αυτό μπορεί 
να χαρακτηρισθεί ότι αποτυπώνει εξαιρετικά χαμηλούς 
αριθμούς παρατύπως διαμενόντων στη χώρα. Οι ροές 
αυτές καθαυτές είναι εμφανές ότι δεν δικαιολογούν ιδι-
αίτερη και εξαιρετική δέσμευση ανθρώπινων πόρων και 
χρηματικών ποσών.

3.  Σχετικά με τις σημαντικές πλημμέλειες της καταγραφής 
η οποία διήρκησε περίπου εννέα μήνες μετά την αύξηση 
των ροών την άνοιξη του 2015 έχουν προταθεί πολλές 
εξηγήσεις, οι οποίες συνήθως εστιάζουν στον ξαφνικό 
και τεράστιο όγκο του εισερχόμενου πληθυσμού, στην 
αργοπορία της ΕΕ να ανταποκριθεί στο μεταναστευτικό/
προσφυγικό ρεύμα συνεισφέροντας με πόρους, τεχνο-
γνωσία και ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στην αδρά-
νεια και τις πλημμέλειες του κρατικού μηχανισμού ή/και 
της πολιτικής εξουσίας. Από το σύνολο των πληροφο-
ριών και των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας, 
είναι μάλλον επισφαλές να προκρίνουμε έναν από τους 
παραπάνω λόγους ως πρωταρχικής σημασίας, παρόλο 
που η σώρευση όλων αυτών των παραγόντων πρέπει 
να θεωρείται δεδομένη. Τα αποτελέσματα των πλημμε-
λών καταγραφών του παρελθόντος, σήμερα περιορίζο-
νται κυρίως στις κατηγορίες που εκφέρουν εναντίον της 
χώρας άλλες αρχές ευρωπαϊκών κρατών, ιδίως της ΕΕ, 
σχετικά με τη μη ορθή αποτύπωση, ή τη μη καταγραφή 
προσώπων που διαμένουν στην επικράτειά τους και ει-
σήλθαν αρχικά στο έδαφος της ΕΕ από την Ελλάδα.

4.  Υπήρξε μία τουλάχιστον σημαντική απόφαση μη κατα-
γραφής εκ μέρους των ελληνικών Αρχών, και αφορούσε 

14  http://frontex.europa.eu/assets/Attachments_News/FRAN_2016_
Q2.pdf  

15  http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_
Q3_2016.pdf http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/
FRAN_2016_Q2.pdf, σ. 6

16  Βλ. ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ.

http://www.astynomia.gr/images/stories//2014/statistics14/allod2014/statistics_all_2014_all&dia_apo2006.JPG
http://www.astynomia.gr/images/stories//2014/statistics14/allod2014/statistics_all_2014_all&dia_apo2006.JPG
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/55341
http://frontex.europa.eu/assets/Attachments_News/FRAN_2016_Q2.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Attachments_News/FRAN_2016_Q2.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_Q3_2016.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_Q3_2016.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN_2016_Q2.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN_2016_Q2.pdf
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όσους εξέρχονταν παρανόμως από τη χώρα από τον 
άτυπο, πλην όμως αποδεκτό, Διάδρομο της Ειδομένης. 
Το ελληνικό κράτος αποφάσισε να απόσχει από οποιαδή-
ποτε καταγραφή των εξερχομένων. Για πολλούς μήνες η 
ελληνική Πολιτεία αγνοούσε τον πληθυσμό που διέμενε, 
έστω και προσωρινά, στο έδαφός της, τόσο από άποψη 
αριθμών, όσο και από πλευράς ταυτότητας των προσώ-
πων. Χαρακτηριστικό είναι ότι η γνώση που έχουμε για 
τους αριθμούς των εξερχομένων από την Ειδομένη προ-
έρχονται από στοιχεία που έδινε η UNHCR της πΓΔΜ στην 
UNHCR της Ελλάδας και αφορούσαν μόνον αριθμούς 
προσώπων που καταγράφονταν κάθε ημέρα, χωρίς τα 
ονοματεπωνυμικά τους στοιχεία, όπως έστω εμφανίζο-
νταν στα έγγραφα καταγραφής των ελληνικών Αρχών, τα 
οποία διέθεταν οι εξερχόμενοι.  

 
5.  Το πρόβλημα εδώ και αρκετούς μήνες, όπως ειπώθηκε, 

κάθε άλλο παρά σημαντικό είναι από άποψη εισροών. 
Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία δείχνουν μία αυξανόμενη 
άφιξη στα νησιά, προσώπων που λόγω χώρας προέλευσης 
καταρχήν δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, σαν σύνολο ο 
πληθυσμός που διαμένει στην Ελλάδα παρανόμως ή υπό 
καθεστώς αιτούντος άσυλο, αναμονής μετεγκατάστασης 
σε χώρα της ΕΕ ή οικογενειακής επανένωσης υπολείπεται 
σαφώς των αριθμών μερικά χρόνια πριν. Ο αριθμός 
των 60 έως 65 περίπου χιλιάδων που περιλαμβάνει 
το θεωρούμενο ως ανώτατο όριο των διαμενόντων στη 
χώρα που προτίμησαν να εισέλθουν παρανόμως μεν 
αλλά «ορατά» από την άνοιξη του 2015 δεν φαίνεται να 
αποκλίνει προς τα πάνω από τις συνολικές παράνομες 
εισροές και διαμονές στη χώρα, ειδικά μετά τη μείωση 
από το 2011 των πάγιων ροών από την Αλβανία, 
αντίθετα μάλλον υπολείπεται. Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται 
τόσο από τη σταθερότητα των συλλήψεων το 2016 
στην ελληνοτουρκική μεθόριο συνολικά, όσο και από τη 
μείωση των συλλήψεων 2015-2016 στην ενδοχώρα.17 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι διαμένοντες παρανόμως στη 
χώρα υπολογίζονταν το μέγιστο σε 350 έως 390 χιλιάδες 
πριν και στην αρχή της οικονομικής κρίσης.18 Παρά το ότι οι 
εκτιμήσεις στελεχών του Συνηγόρου τείνουν σε μικρότερους 
αριθμούς, σε κάθε περίπτωση, όλες οι εκτιμήσεις  συμφωνούν 
ότι μέχρι το 2011, λίγο κάτω από τους μισούς παράτυπους 
μετανάστες ήταν υπήκοοι Αλβανίας. Τόσο η κρίση, όσο και η 
άρση της βίζας σε χώρες Σένγκεν για υπηκόους Αλβανίας, 

17  Βλ. σχετικά στοιχεία στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ.

18  http://irregular-migration.net/index.php?id=176 

οι συνεχείς αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο από το 2011 
και εντεύθεν, αλλά και η διαπιστωμένη έξοδος μέσω 
Ειδομένης προσώπων που είχαν «εγκλωβιστεί», οδήγησαν 
σε σημαντική μείωση των παράτυπων μεταναστών.  Από 
τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΑΣ, καθώς μετά το 2009 δεν 
έχει εκπονηθεί ανάλογη μελέτη,19 όπως για παράδειγμα 
από τη «σταθερότητα» που παρουσιάζουν οι απελάσεις 
αλβανών υπηκόων, μπορούμε να εικάσουμε με σχετική 
βεβαιότητα ότι πέραν των νεοεισελθόντων από το 2015, 
για τους οποίους υπάρχουν αρκετά αξιόπιστοι αριθμοί, οι 
υπόλοιποι παράτυποι μετανάστες παρουσιάζουν μεγάλη 
μείωση. Από αυτή την άποψη, ο συνολικός διοικητικός 
φόρτος που αφορά παράνομα διαμένοντες στη χώρα ή στη 
«γκρίζα ζώνη της νομιμότητας», από το δεύτερο τρίμηνο του 
2016 έως σήμερα παρουσιάζεται εξαιρετικά χαμηλός, ίσως 
από τους χαμηλότερους μετά το 1990. Τούτο δεν αφορά 
μόνο τις αστυνομικές αρχές, αλλά το σύνολο της ελληνικής 
Διοίκησης και των σχετιζόμενων κρατικών δομών, όπως για 
παράδειγμα τους φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, 
εκπαίδευσης κ.λπ. 

Το ζήτημα 
της ιθαγένειας 
των εισερχομένων

Ένα ζήτημα με ιδιαίτερη 
σημασία και με πολιτικές 
παραμέτρους, αφορά το 
ποσοστό των υπηκόων Συρίας 

που ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδρομή. Πέραν από τις 
πιθανές σκέψεις που μπορεί να προκύπτουν για την 
πυροδότηση των ροών και τις σχετικές αιτιολογήσεις, 
ενδιαφέρον έχει σε τι βαθμό η καταγραφή που έγινε 
ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Η εκτίμηση της 
FRONTEX είναι ότι το 2015 οι καταγραφέντες που πέρασαν 
τα σύνορα παράνομα στα Δυτικά Βαλκάνια ήταν 35% 
υπήκοοι Συρίας και 15% υπήκοοι Αφγανιστάν. 
Ακολουθούσαν Ιρακινοί, Πακιστανοί και Ιρανοί. Όλοι αυτοί 
δεν ξεπερνούσαν το 60% των  συνολικών ροών στα Δυτικά 
Βαλκάνια.20 Με βάση τα στοιχεία της FRONTEX, ειδικά το 
δεύτερο εξάμηνο του 2015 περί το 38% καταγράφεται ως 
αγνώστου ιθαγένειας (“not specified”). Ανακύπτει λοιπόν, 
μεταξύ άλλων, το ζήτημα σε τι ποσοστό ανέρχονται αυτοί 
που καταγράφηκαν από τις ελληνικές αρχές ως Σύροι 
υπήκοοι, ενώ δεν ήταν. Ο ακριβής αριθμός είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί. Ενδεικτικά όμως αναφέρουμε ότι το 2015 
σε 173.074 Σύρους υπηκόους που πέρασαν από διαδικασίες 
εντοπισμού και ταυτοποίησης, το 85,8% θεωρήθηκαν 

19  Μόνο μία επικαιροποίηση το 2012 (βλ. παραπάνω υποσημείωση).

20  Οι αποτυπώσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν στοιχεία από το πέρασμα των 
συνόρων από την Τουρκία προς την Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά τη διαδρομή από 
την Ελλάδα και μετά.

Α.   Διοικητικές  
διαδικασίες  
και προβλήματα

http://irregular-migration.net/index.php?id=176
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υπήκοοι Συρίας.21 Σε αυτούς, ως ποσοστό προσώπων που 
δήλωναν ψευδή στοιχεία, θα πρέπει να προστεθεί ένα 
μικρότερο ποσοστό όσων δήλωναν Ιρακινοί ή υπήκοοι 
άλλων χωρών. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 
πόσοι εξ αυτών καταγράφηκαν με εσφαλμένα στοιχεία στην 
Ελλάδα, παρόλο που το σύνολο σχεδόν εξ αυτών ακολούθησε 
τη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου και εν συνεχεία τον 
Διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων.  

Τα στοιχεία της FRONΤEX ανατρέπουν την εικόνα σχετικά με 
τη χώρα ιθαγένειας όσων διέσχισαν τα σύνορα, καθώς οι 
υπήκοοι Συρίας που ακολούθησαν τη διαδρομή της Ανατολι-
κής Μεσογείου δεν υπερβαίνουν το 50% των ροών.22 Οι Σύ-
ροι, ως υπηκοότητα που διασχίζει παρανόμως τα σύνορα στη 
διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου καταγράφονται πλέον 
στη δεύτερη θέση μετά τους Αφγανούς, ήδη από το δεύτερο 
τρίμηνο του 2016 και εξής.23 Την ίδια εικόνα αποκομίζου-
με σχετικά με τις αφίξεις από την Τουρκία προς την Ελλάδα, 
όπως τη δίνει η UNHCR με βάση στοιχεία της ΕΛΑΣ και του 
Λιμενικού Σώματος.24

Σε κάθε περίπτωση όμως, η μεγάλη πλειοψηφία νεοεισερχό-
μενων εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να προέρχεται από τη 
Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ, χώρες δηλαδή με υψηλά 
ποσοστά αναγνώρισης ασύλου. 
 
Η παρούσα κατάσταση 
και τα ζητήματα 
καταγραφής 
και στατιστικής 
αποτύπωσης

Παρά το ότι η χώρα, παραδό-
ξως και σε αντίθεση με τις 
προσλήψεις μας, διανύει μία 
περίοδο, κατά την οποία οι 
αριθμοί των παρανόμως ει-
σελθόντων και διαμενόντων 

είναι πολύ χαμηλοί, τόσο η κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και η 
εκτέλεσή της, οι επιστροφές (απελάσεις) και η μεγάλη αύξη-
ση των αιτήσεων ασύλου δημιουργούν μία ποιοτική διαφο-
ρά. Το μεγαλύτερο μέρος όμως της όλης προσπάθειας σχετί-
ζεται με τη διαχείριση των έως 15 περίπου χιλιάδων προ-
σώπων που διαβιούν στις διάφορες ανοικτές δομές φιλοξε-
νίας, σημαντικό τμήμα των οποίων είναι στη διαδικασία μετε-

21  http://www.statewatch.org/news/2016/jun/eu-frontex-west-balkans-
risk-analysis.pdf, σ. 20

22  http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/
FRAN_2016_Q2.pdf, στατιστικοί πίνακες

23  http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_
Q2_2016.pdf,  http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/
WB_Q3_2016.pdf 

24   Για όλο το 2016 βλ. https://www.ecoi.net/file_
upload/1930_1485858949_greecefactsheetdecember-2016.pdf, σ. 4.

γκατάστασης (relocation) ή οικογενειακής επανένωσης και 
προσώπων που βρίσκονται στα νησιά ή στα προαναχωρησι-
ακά κέντρα υπό διαφορετικά καθεστώτα και δεν ξεπερνούν 
τις 11 χιλιάδες.25 

Θα περίμενε κανείς ότι τόσο η τεχνογνωσία η οποία αποκτή-
θηκε τα προηγούμενα έτη, όσο και το εσωτερικό και διεθνές 
περιβάλλον σε σχέση με το προσφυγικό, θα συνιστούσαν 
εκείνους τους παράγοντες που θα «επέβαλλαν» στη χώρα την 
ορθή αποτύπωση της κατάστασης και εξ αυτής, τη βέλτιστη 
διαχείριση καθώς αυτή αφορά ιδιαίτερα χαμηλούς αριθμούς. 

Σήμερα το ζήτημα των καταγραφών και στατιστικών 
αποτυπώσεων αφορά: α) Πόσοι από τους καταγραμμένους 
συνεχίζουν να βρίσκονται στη χώρα, β) Πώς κατανέμονται 
ανά περιοχή και νομική κατάσταση (πριν ή μετά τη δήλωση 
Τουρκίας-ΕΕ κ.λπ.), γ) Πόσοι κρατούνται, δ) Πώς προχωρά 
η διαδικασία χορήγησης ασύλου, ε) Πόσοι διαμένουν στα 
κέντρα φιλοξενίας εκτός νησιών και στ) Ποια μεθοδολογία 
ακολουθούν ως προς τις καταγραφές οι ελληνικές αρχές, 
δηλαδή τι καταγράφουν, τι δεν καταγράφουν και με ποιο 
τρόπο καταγράφουν. Τέλος ποια εξ αυτών των στοιχείων 
γνωστοποιούν. 

Ο Συνήγορος θεωρεί ότι η όσο το δυνατόν πληρέστερη και 
ποιοτικά υψηλή στατιστική αποτύπωση δεν μπορεί παρά να 
αποβαίνει προς όφελος τόσο του κρατικού μηχανισμού, όσο 
και των διαμενόντων στη χώρα. Παρά το ότι η βελτίωση των 
στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με τη μετανάστευση 
τα τελευταία έτη είναι σε μερικές περιπτώσεις ικανοποιητική, 
σχετίζεται με τομείς όπου η βελτίωση είχε προϋπάρξει της 
αύξησης των ροών. Μέχρι στιγμής, η τρέχουσα αποτύπωση 
εξακολουθεί να προσδιορίζεται από δύο προβληματικά πε-
δία: Το πρώτο αφορά τον ίδιο τον τρόπο που συλλέγονται 
και «ταξινομούνται» τα στοιχεία. Συνήθως πρόκειται για γε-
νικούς υπολογισμούς χωρίς την οποιαδήποτε ποιοτική και 
ποσοτική επεξεργασία, κάτι που συσκοτίζει εντέλει την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων και εμποδίζει τους αρμόδιους 
κρατικούς φορείς να επεξεργαστούν τις περαιτέρω κινήσεις 
της Πολιτείας. Το δεύτερο αφορά την απόκρυψη, τη μη δημο-
σιοποίηση στοιχείων, τα οποία θα επιτρέπουν τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κρατικής παρέμβα-
σης, αλλά και σε αυτή την περίπτωση, τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των πολιτικών από τους αρμόδιους κρατικούς 
φορείς.

25  Βλ. τις εκτιμήσεις της UNHCR για τα τέλη Φεβρουαρίου 2017 (UNHCR’s 
contribution to the Greek Ombudsman’s Special Report, March 2017, σελ. 1). 

http://www.statewatch.org/news/2016/jun/eu-frontex-west-balkans-risk-analysis.pdf
http://www.statewatch.org/news/2016/jun/eu-frontex-west-balkans-risk-analysis.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN_2016_Q2.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN_2016_Q2.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_Q2_2016.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_Q2_2016.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_Q3_2016.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_Q3_2016.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1485858949_greecefactsheetdecember-2016.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1485858949_greecefactsheetdecember-2016.pdf
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Επιλέξαμε να δώσουμε δύο παραδείγματα, ένα από κάθε 
πεδίο, όπως αυτά προκύπτουν από σειρά αυτοψιών που 
διεξήγαγε η Αρχή.

Α.  Ένα σημαντικό ζήτημα αφορά την απόκλιση των 
αριθμών που επισήμως δίνονται από το Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής για όσους διαμένουν στις 
ανοιχτές δομές της ενδοχώρας. Στα τέλη του 2016, με 
βάση τις αυτοψίες που πραγματοποίησε ο Συνήγορος 
το διάστημα από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 μέχρι 
το πρώτο τρίμηνο του 2017, υπολογίζουμε ότι ένα 
ποσοστό τουλάχιστον 25% των προσώπων που 
καταγράφονται να διαμένουν στις δομές, διαβιούν εκτός 
αυτών. Να σημειώσουμε ότι η μη διαμονή, μόνο εν μέρει 
«αποδεσμεύει» την ενασχόληση των εμπλεκομένων με 
τα πρόσωπα αυτά, καθώς οι διαμένοντες εκτός, κάνουν 
μερική χρήση κάποιων υπηρεσιών (π.χ. ασύλου, εν μέρει 
ιατρικών υπηρεσιών κ.λπ.). Από την άλλη πρόκειται για 
μία σαφώς διαφοροποιημένη ομάδα ίσως άνω των 12 
χιλιάδων προσώπων στα τέλη του 2016. Οι ελληνικές 
αρχές επιμένουν να «καταγράφουν» όσους διαμένουν 
με βάση συνήθως τις «μερίδες» σίτισης και όχι τους 
διημερεύοντες και διανυκτερεύοντες στις δομές, ή έστω 
να μη διαχωρίζουν τις δύο ομάδες. 

Β.  Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πόσα παιδιά 
παρακολουθούν την εκπαίδευση, συνήθως αποτελούνται 
από γενικές αποτυπώσεις ποσοστών επί τοις εκατό. 
Ακόμη όμως και αυτά, με βάση τις αυτοψίες που 
πραγματοποιήσαμε, δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. Ένα δύσκολα υπολογίσιμο ποσοστό, 
παρά την αρχική προσέλευσή του, δεν παρακολουθεί το 
ειδικό πρόγραμμα.26 Περαιτέρω, δεν είναι προσβάσιμη 
η ηλικιακή αποτύπωση των ανηλίκων σε κάθε κέντρο 
φιλοξενίας, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα 
σχετικά με το πόσοι παρακολουθούν το τυπικό ή ειδικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα δε στατιστικά στοιχεία να 
μπορούν να αξιοποιηθούν από κάθε εμπλεκόμενο φορέα 
της Διοίκησης (από κεντρικές υπηρεσίες μέχρι τοπικές), 
αλλά και να μπορεί να ελεγχθεί η ορθότητά τους.

Άσυλο: η σχετικοποίηση 
του «βάρους» των 
αιτήσεων 

Η χώρα μας θεωρεί ότι σημα-
ντικό στοιχείο επιβάρυνσής 
της συνιστούν οι ιδιαίτερα αυ-
ξημένες αιτήσεις ασύλου. Η 

26  Δεν αναφερόμαστε σε όσους αναχωρούν από τη χώρα, αλλά σε όσους 
διαμένουν εντός ή εκτός χώρων φιλοξενίας ή πλέον, σε διαμερίσματα.

συγκριτική εξέταση όμως, σχετικοποιεί αυτή την εικόνα:

Η Ουγγαρία το 2014 είχε δεχθεί 41.215 αιτήσεις, ενώ το 
2015 ο αριθμός εκτοξεύτηκε στις 174.400.27 Το 2016 
δέχθηκε 29.432 αιτήσεις (σε 1ο βαθμό), εκ των οποίων 
περί τις 11 χιλιάδες Αφγανών και 4 χιλιάδες Πακιστανών.28 
Αντίστοιχα, η Ελλάδα το 2014 δέχθηκε 9.434 αιτήσεις, 
το 2015 δέχθηκε 13.195 αιτήσεις και το 2016 δέχθηκε 
51.091, εκ των οποίων 26.692 Σύρων, 4.371 Αφγανών 
και 4.695 Πακιστανών.29 Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, 
η Ελλάδα συγκρινόμενη με την Ουγγαρία, χώρα με παρόμοιο 
πληθυσμό, επηρεάστηκε πολύ λιγότερο από τις ροές σε 
σχέση με τις αιτήσεις ασύλου. Συνολικά, παρά το τεράστιο 
βάρος που δέχθηκε η Ελλάδα από τις ροές το 2015 και τις 
αρχές του 2016, δεν αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους 
ευρωπαϊκούς τόπους αιτήσεων ασύλου ως ποσοστό του 
πληθυσμού. Στατιστικά, η χώρα βρισκόταν το 2015 στην 
17η θέση μεταξύ των 30 χωρών της ΕΕ και της ΕΕΕ, με 
1.047 αιτήσεις ασύλου ανά εκατομμύριο κατοίκων, με 
χώρες όπως η Μάλτα να έχουν αντίστοιχα 3.948 και η 
Βουλγαρία 2.800.30 

Σημειώνουμε σε κάθε περίπτωση τη διαφοροποίηση των 
στοιχείων αιτήσεων ασύλου που παρατίθενται στην ιστοσε-
λίδα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με αυτά της 
Eurostat, καθώς του πρώτου οι αριθμοί είναι μεγαλύτεροι 
(περί τις 2 χιλιάδες κατ’ έτος για τη διετία 2014-2015). Πε-
ραιτέρω ανάλυση των στοιχείων, πέραν των απόλυτων αριθ-
μών, μας δείχνει ότι η Ελλάδα δεν δέχθηκε ιδιαίτερες πιέσεις 
με την απότομη αύξηση των ροών του 2015, καθώς σύμ-
φωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία της Eurostat, βρίσκε-
ται στην 16η θέση ανάμεσα στις 30 χώρες στην ποσοστιαία 
μεταβολή 2014-2015 με αύξηση 50%. Συγκριτικά, την ίδια 
περίοδο η Φινλανδία έχει αύξηση 822%, η Πολωνία 83%, 
η Βουλγαρία 87% και η Εσθονία 54%.31 Το γεγονός αυτό, 
καθώς και το διαβλεπόμενο κλείσιμο των συνόρων από τα 
τέλη του 2015 και η αναμενόμενη αύξηση των αιτήσεων, η 
οποία λογικά μπορούσε να προβλεφθεί, καταδεικνύουν ναι 

27 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-
04032016-AP-EN.pdf/

28 http://www.asylumineurope.org/reports/country/hungary/statistics

29 http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/05/Greek_Asylum_
Service_Statistical_Data_GR.pdf

30  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-
04032016-AP-EN.pdf/

31 Ιδιαίτερα διαφωτιστικός για τις διακυμάνσεις των αιτήσεων κατά μήνα και 
κατά χώρα το 2015, είναι ο πίνακας σε http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm.

Α.   Διοικητικές  
διαδικασίες  
και προβλήματα

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/
http://www.asylumineurope.org/reports/country/hungary/statistics
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/02/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/02/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm
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μεν μία πολύ σημαντική μεταβολή το έτος 2016, πλην όμως 
προβλέψιμη και συγκριτικά με άλλες χώρες ομαλή. 

2.  H εφαρμογή του screening32 ευάλωτων 
προσώπων

2.1. Σύντομη 
αναδρομή και 
περιγραφή της 
υφιστάμενης 
κατάστασης

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, 
τα οποία χρήζουν άμεσης και αποτελε-
σματικής λύσης, είναι η μεταχείριση 
και ο εντοπισμός των προσώπων, που 
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,33 ως ευάλωτες 
ομάδες νοούνται: α) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, β) τα άτομα 
που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ή σοβαρή 
ασθένεια, γ) οι υπερήλικες, δ) οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, 
ε) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, στ) τα 
θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής 
ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, 
πρόσωπα με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως 
επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων και ζ) τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων. 
 
Παρά το γεγονός ότι στην υφιστάμενη νομοθεσία υπάρχει 
πρόβλεψη για την παροχή ειδικής μέριμνας για τα πρόσωπα 
αυτά, αποδεικνύεται ότι είναι ιδιαιτέρως δυσχερής η 
εφαρμογή της, λόγω των σημαντικών ελλείψεων στις 
διαδικασίες εντοπισμού και ταυτοποίησής τους, σε 
συνδυασμό με την ανεπάρκεια κατάλληλων δομών για την 
παροχή υπηρεσιών στα άτομα αυτά. 
 
Εκκινώντας από την αποτίμηση της κατάστασης πριν από 
τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις με τις διατάξεις 
του Ν. 4375/2016, πρέπει να αναφερθεί ότι παρά την 
ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου, το οποίο είχε ενσωματώσει 
τη νομοθεσία της ΕΕ (ΠΔ 220/2007) και παρά την 
αναμόρφωση του συστήματος υποδοχής και ασύλου με τον 
Ν. 3907/2011, οι διαδικασίες εντοπισμού και ταυτοποίησης 
των προσώπων, τα οποία χρήζουν ειδικής μέριμνας, ήταν 
ιδιαίτερα προβληματικές. 

32  Διαδικασία εντοπισμού και ταυτοποίησης. 

33 Άρθρο 14, παρ. 8 του Ν. 4375/2016, το οποίο προσέθεσε τα πρόσωπα 
με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως επιζήσαντες και συγγενείς 
θυμάτων ναυαγίων, στους ορισμούς των ευάλωτων στην πρόβλεψη του 
άρθρου 11, παρ. 2 του Ν. 3907/2011.

Οι σημαντικές ελλείψεις και ανεπάρκειες του συστήματος 
υποδοχής και ταυτοποίησης στη χώρα σε συνδυασμό με την 
αύξηση των ροών από το έτος 2015 αποτελούν και τους 
βασικούς λόγους αδυναμίας διαχείρισης του εισερχόμενου 
πληθυσμού από τις αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα, αρκεί να 
αναφερθεί ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3907/2011, 
είχε τεθεί σε λειτουργία ένα μόνο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής, 
στο Φυλάκιο της Ορεστιάδας. Δεδομένου του γεγονότος ότι 
η αύξηση των ροών εισόδου ήδη από τα τέλη του 2014 
εντοπίζεται κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, γίνεται εύκολα 
αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος αναφορικά με την 
ανεπάρκεια κατάλληλων διαδικασιών για τον εντοπισμό 
των ευάλωτων από υποστελεχωμένα Κλιμάκια ή Κινητές 
Μονάδες Πρώτης Υποδοχής, αλλά και με την αδυναμία 
παροχής ειδικής μέριμνας για τα πρόσωπα αυτά.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Κέντρο Πρώτης Υποδο-
χής (ΚΕΠΥ) στη Μόρια της Λέσβου άνοιξε τον Μάρτιο 2015 
με σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του. Στα υπόλοιπα 
νησιά του Αιγαίου (Σάμο, Χίο, Κω και Λέρο), όπου δεν λει-
τουργούσε αντίστοιχη υπηρεσία, από το έτος 2015 μέχρι και 
τη σύσταση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), 
το πρώτο τρίμηνο του 2016, και στα οποία εισέρχονταν κα-
θημερινά χιλιάδες άνθρωποι, ο εντοπισμός και η ταυτοποίη-
ση των ευάλωτων προσώπων, που χρήζουν διεθνούς προ-
στασίας ήταν ακόμη πιο προβληματικός. 

Χαρακτηριστικά, τον Ιούνιο 2015 σε αυτοψία σε Προανα-
χωρησιακό Κέντρο της Β. Ελλάδας (Δράμα), ο Συνήγορος 
βλέπει να κρατούνται μαζί με ενηλίκους, ομάδα νέων που 
είχαν εισέλθει στη Χίο, αλλά χωρίς να καταγραφούν ως ανή-
λικοι (για το ζήτημα της διακρίβωσης της ηλικίας βλ. Κεφά-
λαιο Α3). 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει σημαντικές ελλεί-
ψεις  και στη διαδικασία εντοπισμού και προστασίας προσώ-
πων, τα οποία διώκονται λόγω σεξουαλικού προσανατολι-
σμού ή ταυτότητας φύλου, παρά την ύπαρξη ρητής υποχρέ-
ωσης τόσο από το διεθνές, όσο και από το ενωσιακό δίκαιο. 
Ενδεικτική είναι η υπόθεση ομοφυλόφιλης αιτούσας άσυλο, 
για την οποία ο Συνήγορος παρενέβη προς την υπηρεσία 
Ασύλου και την ΕΛΑΣ, υπενθυμίζοντας την υποχρέωση εξέ-
τασης της προσφυγικής ιδιότητας σε περιπτώσεις ΛΟΑΤ αι-
τούντων και τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη, η διεξαγωγή 
της συνέντευξης να γίνεται σε συνθήκες που διασφαλίζουν 
το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα.34  

34  Αναφορά Φ. 212092/2016.
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Προκειμένου να τύχουν κατάλληλης μεταχείρισης και μέρι-
μνας τα πρόσωπα ΛΟΑΤ, τα οποία αιτούνται διεθνή προστα-
σία, ο Συνήγορος επισήμανε την ανάγκη να περιληφθούν 
στον ορισμό των ευάλωτων προσώπων με ειδικές ανάγκες 
υποδοχής, και οι περιπτώσεις θυμάτων άσκησης βίας λόγω 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύ-
λου στις παρατηρήσεις του στο σχέδιο νόμου για την υπο-
δοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (Οδηγία 2013/33/
ΕΕ, αναδιατύπωση 29.6.2013). Ειδικότερα, πρότεινε στο 
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να υπάρχει ειδική 
μέριμνα υποδοχής των αιτούντων διεθνούς προστασίας που 
διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά με ειδική αναφορά στον 
νόμο, καθώς η ανάγκη αυτή αναδείχθηκε από τη διερεύνηση 
συναφών αναφορών.35  
 
Ανάλογη είναι η κατάσταση και για άλλες κατηγορίες προ-
σώπων, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα 
με αναπηρία, με σημαντικές ελλείψεις σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας από τον εντοπισμό των προσώπων αυτών έως 
τις συνθήκες υποδοχής.36 

Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται 
η υποχρέωση ειδικής μέριμνας για τα ευάλωτα πρόσωπα, σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας από την είσοδό τους στη χώρα, 
συμπεριλαμβανομένης και της καταγραφής και εξέτασης του 
αιτήματος για την παροχή διεθνούς προστασίας. Επίσης, θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι και μετά την Κοινή Δήλωση EE – 
Τουρκίας, οι διατάξεις του Ν. 4375/2016 για τις ειδικές 
διαδικασίες στα σύνορα δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα, 
τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ενώ εξαιρούνται κατ’ 
αρχήν από τις διαδικασίες επανεισδοχής. Συγκεκριμένα στο 
άρθρο 60, παρ. 4, περ. στ’ του Ν. 4375/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπεται ότι από τις ειδικές 
διαδικασίες παραλαβής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς 
προστασίας στα σύνορα εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις 
διατάξεις των άρθρων 8 έως και 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (Κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙΙ»), καθώς και τα 
πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, σύμφωνα με 
την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του Ν. 4375/2016.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 14, παρ. 8 του 
Ν. 4375/2016) προβλέπεται ότι ο Διοικητής του Κέντρου ή 

35 Ετήσια Έκθεση  2016,  σελ . 121 σε  https://www.synigoros.gr/
resources/ee2016-14-diakriseis.pdf

36  Human Rights Watch, Greece: Refugees with Disabilities Overlooked, 
Underserved, January 2017 Identify People with Disabilities;  
Ensure Access to Services.

της Μονάδας, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του 
κλιμακίου ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, 
παραπέμπει τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 
στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης 
ή προστασίας. Αντίγραφο του φακέλου ιατρικού ελέγχου 
και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αποστέλλεται στον 
προϊστάμενο της ανοιχτής Δομής Προσωρινής Υποδοχής 
ή Φιλοξενίας ή στον κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής 
στήριξης ή προστασίας στον οποίο παραπέμπονται. Σε κάθε 
περίπτωση διασφαλίζεται η συνέχεια της θεραπευτικής 
αγωγής στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Τα πρόσωπα 
που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες μπορεί να παραμένουν 
στα ΚΥΤ σε ιδιαίτερους χώρους, μέχρι την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών του άρθρου 9 του Ν. 4375/2016, με την 
επιφύλαξη των προθεσμιών του άρθρου 14 παρ. 2 του ίδιου 
νόμου. Οι υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης λαμβάνουν 
ιδιαίτερη μέριμνα για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών 
και την παραπομπή οικογενειών με παιδιά κάτω των 14 
ετών και ιδίως νηπιακής και βρεφικής ηλικίας.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 4375/ 
2016 προβλέπεται για τα πρόσωπα, τα οποία ανήκουν σε 
ευάλωτες/ευπαθείς ομάδες ότι ο Διοικητής του Κέντρου 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα σύνορα της χώρας, λόγω 
επειγουσών αναγκών εξαιτίας αύξησης αφίξεων ή για την 
προσήκουσα ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, και 
ιδίως σε περίπτωση προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες, μπορεί με απόφασή του να παραπέμπει τον πολίτη 
τρίτης χώρας ή ανιθαγενή σε ΚΥΤ στην ενδοχώρα ή να 
ορίζει την παραμονή σε άλλες κατάλληλες δομές, για τη 
συνέχιση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποδοχής 
και ταυτοποίησης. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι 
λεπτομέρειες της μεταφοράς των πολιτών τρίτων χωρών 
ή ανιθαγενών μεταξύ των Περιφερειακών Υπηρεσιών της 
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. 

2.2. Δράσεις – παρατηρήσεις 
του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του 
Πολίτη είχε επιση-
μάνει την ανάγκη 

για βελτίωση της διαδικασίας εντοπισμού και μέριμνας για 
τις ευπαθείς ομάδες37 με παρατηρήσεις και δημόσια παρέμ-
βασή του για τα προβλήματα στις διαδικασίες πρώτης υπο-
δοχής και εντοπισμού των ευάλωτων ομάδων κατά το έτος 

37 Έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη από 23 Ιουλίου 2015 (αριθμ. πρωτ.: 
202782/28669/2015) με θέμα: Διαπιστώσεις και προτάσεις του Συνη-
γόρου του Πολίτη από την επίσκεψή του σε χώρους κράτησης, υποδοχής και 
αρμόδιες υπηρεσίες για την παράτυπη είσοδο αλλοδαπών στις νήσους Λέσβο, 
Κω και Λέρο το διάστημα 16 - 17.6.2015 και 24-25.6.2015 (http://www.
synigoros.gr/?i=human-rights.el.danews.296571) 

Α.   Διοικητικές  
διαδικασίες  
και προβλήματα

http://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el.danews.296571
http://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el.danews.296571
https://www.synigoros.gr/
https://www.synigoros.gr/
https://www.synigoros.gr/resources/ee2016-14-diakriseis.pdf
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2015, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να λειτουργήσουν 
ΚΕΠΥ με τις διαδικασίες και προδιαγραφές που επέτασσε ο 
νόμος 3907/2011.38

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος θεωρεί ότι σε κάθε περίπτωση η 
Πολιτεία πρέπει να μεριμνά για την ασφάλεια των προσώπων 
και να διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους για πρό-
σβαση στο άσυλο, προσωρινή στέγη, παροχή τροφής, νερού 
και βασικών ειδών ένδυσης, ιατρικής περίθαλψης, ενημέρω-
σης για δικαιώματα και διαδικασίες, καθώς επίσης και για 
την προστασία των προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες, όπως οικογένειες, έγκυοι, ανήλικοι -συνοδευόμενοι 
ή μη-, θύματα εμπορίας ανθρώπων, κακομεταχείρισης ή βα-
σανιστηρίων, υπερήλικες, άτομα με αναπηρία κ.λπ.

Ειδικότερα ο Συνήγορος είχε επισημάνει ότι δεν τηρούνταν 
η τότε ισχύουσα νομοθεσία, η οποία προέβλεπε ότι τα ΚΕΠΥ 
αποτελούν το πρώτο στάδιο από το οποίο περνούν όλοι 
οι παράτυπα εισελθόντες στη χώρα, για την ταυτοποίησή 
τους και τη διαπίστωση αν ανήκουν σε κάποια ευάλωτη 
ομάδα (διαδικασία screening). Αναπληρούμενες εκ των 
ενόντων από όργανα με αστυνομικά καθήκοντα, του 
Λιμενικού ή της ΕΛΑΣ, οι υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής, που 
ανήκαν στην αρμοδιότητα του τότε Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών και νυν του Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, διαπιστώθηκε ότι κινδύνευαν να καταστούν 
γράμμα κενό. Η διασπορά των αρμοδιοτήτων το 2015 
μεταξύ των υπηρεσιών που ανήκουν σε διαφορετικούς 
φορείς (των πρώην Υπουργείων Δημόσιας Τάξης, Ναυτιλίας 
και Εσωτερικών ως προς την αρμοδιότητα Μετανάστευσης) 
φαίνεται ότι δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερο έλλειμμα 
συντονισμού σε τοπικό επίπεδο.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, κατά τους επόμενους μήνες του 
2015, οι είσοδοι στα νησιά προσέλαβαν εκρηκτικές διαστά-
σεις και η Πολιτεία τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έλαβε 
κάποια μέτρα, στην κατεύθυνση και των προτάσεων του Συ-
νηγόρου, εκ των οποίων ως πολύ θετικά βήματα πρέπει να 
επισημανθούν ιδίως, η ενίσχυση, με στελέχη και μηχανήματα, 
της ταυτοποίησης από την αστυνομία στα νησιά τον Σεπτέμ-
βριο, για τη γρήγορη καταγραφή των νεοεισερχομένων και η 
οργάνωση προσωρινού χώρου φιλοξενίας στον Ελαιώνα, σε 
συνεργασία του ΥΠΕΣ-Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής με 
τον Δήμο Αθηναίων. Ωστόσο, δεν ιδρύθηκε μια μόνιμη δομή, 
δηλαδή ένα ΚΕΠΥ, στα νησιά ή στην Αθήνα. Άνοιξε όμως τον 
Μάρτιο 2016, η πτέρυγα ΚΕΠΥ που είχε κατασκευασθεί και 

38 Βλ. επίσης Ετήσια Έκθεση 2015, σελ. 34.

παρέμενε επί μήνες κλειστή στη Μόρια Λέσβου, χωρίς όμως 
να επαρκεί για screening, σύμφωνα με τον Ν. 3907/2011, 
του συνόλου των εισερχομένων στο νησί. Πολλές συνεπώς 
από τις παραπάνω προτάσεις του Συνηγόρου παραμένουν 
επίκαιρες.

Ο Συνήγορος είχε τότε επισημάνει την ανάγκη να διαφυλα-
χθεί η ουσία της πρώτης υποδοχής, δηλαδή η στοιχειώδης 
μέριμνα των βασικών αναγκών (σίτιση, στέγη, ιατρική περί-
θαλψη) των νεοεισερχομένων, η ενημέρωση για τα δικαιώ-
ματά τους και η προστασία αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πλημμελούς καταγρα-
φής αποτελεί και το γεγονός ότι αν και ο αριθμός των νε-
οεισερχομένων στην Ελλάδα υπήρξε σχεδόν έντεκα φορές 
μεγαλύτερος το 2015 σε σύγκριση με το 2014, δεν παρατη-
ρήθηκε αντίστοιχη αύξηση στον αριθμό των αιτημάτων των 
ασυνόδευτων ανηλίκων για στέγαση, γεγονός που αναδει-
κνύει τα προβλήματα ταυτοποίησης και καταγραφής κατά τη 
διάρκεια του 2015.39

Ανάλογη ήταν η αντίδραση του Συνηγόρου του Πολίτη 
με επισημάνσεις για την ανάγκη λήψης μέτρων λόγω του 
περιορισμού ή της ολικής απαγόρευσης της διέλευσης 
στην περιοχή της Ειδομένης.40 Ήδη από τότε η Αρχή είχε 
επισημάνει την ανάγκη συντονισμού από το Κράτος του 
de facto καταυλισμού προσφύγων στην Ειδομένη και 
ετοιμότητας εφαρμογής επιχειρησιακού σχεδίου για την 
περίπτωση περιορισμών στη διέλευση των συνόρων. 
Οι διαπιστώσεις και προτάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής 
προέκυψαν στο πλαίσιο της επίσκεψης κοινού κλιμακίου 
των Συνηγόρων του Πολίτη της Ελλάδας και της πΓΔΜ 
την 17.11.2015 στις προσωρινές εγκαταστάσεις 
προσφύγων στα σύνορα των δύο γειτονικών χωρών, στην 
Ειδομένη και στο Vinojug, με στόχο τη διακρίβωση των 
συνθηκών διαβίωσης και της προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των προσφύγων. 

Ο Συνήγορος είχε και τότε επισημάνει την υποχρέωση της 
Πολιτείας να διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, 
επισήμανε την ανάγκη ειδικής μέριμνας για την προστασία 
των μετακινούμενων πληθυσμών από διακινητές, από 
κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων ή από υπαρκτά φαινόμενα 
οικονομικής εκμετάλλευσης. 

39 Έτσι σε εισαγωγικό σημείωμα σε ΕΚΚΑ, Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων 
Στέγασης Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων http://www.ekka.org.
gr/portal_docs/forceaccount/picture/25_1072.pdf

40 Δελτίο τύπου τον Νοέμβριο 2015 (http://www.synigoros.gr/
resources/151119-dt.pdf) 

http://www.ekka.org.gr/portal_docs/forceaccount/picture/25_1072.pdf
http://www.ekka.org.gr/portal_docs/forceaccount/picture/25_1072.pdf
http://www.synigoros.gr/resources/151119-dt.pdf
http://www.synigoros.gr/resources/151119-dt.pdf
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Στις αρχές του 2016, στηρίζοντας το νομοθετικό εγχείρημα 
για την καλύτερη οργάνωση των διαδικασιών πρώτης 
υποδοχής, ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε παρατηρήσεις 
στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον Ν. 4375/2016, 
σχετικά με τα ζητήματα της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης. Μεταξύ άλλων, ο Συνήγορος είχε επισημάνει 
την ανάγκη ειδικής πρόβλεψης για τις ευάλωτες ομάδες.41

Μετά την ίδρυση των hotspots σε 5 νησιά αιχμής ως Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης42 με τον Ν. 4375/2016 (Λέσβο, 
Χίο, Σάμο, Κω, Λέρο) και την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας 
της 18ης Μαρτίου 2016, παραμένει καίριας σημασίας ο 
εντοπισμός των ευάλωτων προσώπων κατά τις διαδικασίες 
υποδοχής εντός 25 ημερών στα hotspots, ωστόσο η 
καθολική εφαρμογή διαδικασιών πρώτης υποδοχής 
παραμένει το ζητούμενο. Χαρακτηριστικά, σε αυτοψία στις 
26-27.7.2016 στο hotspot Σάμου, διαπιστώνεται ότι δεν 
περνούν όλοι οι νεοεισερχόμενοι, από διαδικασίες ιατρικής 
εξέτασης, όπως επιβάλλει ο νόμος. 

Αυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι η καταγραφή τυχόν 
ευαλωτότητας στην καρτέλα ταυτοποίησης (ταυτοποίηση 
προσώπου και ιθαγένειας) των νεοεισερχομένων, κατά 
την αρχική συνέντευξή τους από την ΕΛΑΣ με τη συνδρομή 
της FRONTEX στο τμήμα ταυτοποίησης του hotspot κατά 
το αρχικό διάστημα κράτησης των τριών ημερών. Παρά το 
γεγονός ότι η καταγραφή αυτή είναι ενδεικτική, (ο Συνήγορος 
έχει ζητήσει να καταγράφεται αυτός ο χαρακηρισμός στην 
καρτέλα της ΕΛΑΣ), παρατηρήθηκε ότι δεν ακολουθούν στην 
πράξη για όλους τους νεοεισερχόμενους οι επιβεβλημένες 
ιατρικές και ψυχοκοινωνικές διαδικασίες της πρώτης 
υποδοχής, ώστε να εντοπιστούν περαιτέρω ευάλωτες 
περιπτώσεις που ενδεχομένως να διέφυγαν της αστυνομικής 
καταγραφής, όπως λ.χ. τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Σε 
περίπτωση που δεν επακολουθήσουν άλλες διαδικασίες 
πρώτης υποδοχής, τα στατιστικά στοιχεία ευάλωτων 
προσώπων στηρίζονται στην αστυνομική καταγραφή του 
τμήματος ταυτοποίησης του hotspot.

Οι μεταφορές αιτούντων άσυλο από τα νησιά στην ενδοχώρα 
επιτρέπονται μόνο αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
καταγραφής ή σε περιπτώσεις ιδιαίτερα ευάλωτων ατόμων. 
Στην καθυστέρηση των μεταφορών έχει συμβάλει ο αργός 

41 Βλ. παρατηρήσεις του Συνηγόρου για την ειδική μέριμνα που πρέπει να 
επιδεικνύεται για οικογένειες με παιδιά σε βρεφική ή νηπιακή ηλικία στο 
έγγραφο από 26 Φεβρουαρίου 2016 (https://www.synigoros.gr/resources/
paratiriseis_gia_sxedio_nomou_tropop_3907_2011.pdf). 

42 Στο εξής, hotspots.

ρυθμός της καταγραφής ή του εντοπισμού των ευάλωτων 
ατόμων και, παλαιότερα, η έλλειψη κατάλληλων χώρων 
στην ενδοχώρα. Μεταξύ άλλων, η καθυστέρηση αυτή έχει 
οδηγήσει στο μεγάλο συνωστισμό των χώρων στα νησιά, οι 
οποίοι δημιουργήθηκαν για πολύ λιγότερους ανθρώπους, 
και στην αύξηση των κινδύνων στον τομέα της προστασίας.43

2.3. Συμπεράσματα Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε 
επισημάνει τον Ιούλιο 2015, 

ήδη στην αρχή της λεγόμενης προσφυγικής κρίσης, την 
ανάγκη να ιδρυθούν ΚΕΠΥ στα νησιά όπως επέβαλλε ο 
νόμος και να περνούν όλοι οι νεοεισερχόμενοι από 
διαδικασίες screening για τη ορθή διάγνωση τυχόν 
ευαλωτότητάς τους.44

 
Ωστόσο, και μετά την ίδρυση των hotspots με τον Ν. 
4375/2016, η ενίσχυση των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής 
με στελέχη και πόρους παραμένει45 κομβικό ζήτημα για την 
ορθολογική διαχείριση των μεικτών ροών και το καθολικό 
screening προς εντοπισμό των προσώπων που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες και χρήζουν ειδικής μέριμνας.

3.  Ελλείψεις στην κατάλληλη μεταχείριση 
των ασυνόδευτων ανηλίκων

3.1. Ο εντοπισμός των 
ασυνόδευτων ανηλίκων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

(UNHCR) υπολογίζεται ότι περίπου το 38% των εισερχόμενων 
αλλοδαπών μόνο για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 
2016 είναι ανήλικοι,46 ενώ τον Μάρτιο 2017 κατά την 
επικαιροποιημένη κατάσταση του ίδιου οργανισμού,47 ο 

43  Βλ. Δελτίο τύπου της UNHCR 5.1.2017

44 Δελτίο τύπου στις 27.7.2015 «Άμεσα μέτρα για την υποδοχή μεταναστών 
και προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη»  
https://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el.danews.296571

45 Για τα ζητήματα στελέχωσης και συντονισμού της Πρώτης Υποδοχής κατά 
το 2016 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2017, βλ. παρακάτω Kεφάλαιο Ε1.

46 Βλ. στατιστικά στοιχεία UNHCR, Mapping of unaccompanied children σε 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/50768. Επίσης σύμφωνα 
με την Εξαμηνιαία Έκθεση Ενεργειών και Διαπιστώσεων Ιούλιος – Δεκέμβριος 
2016 του Μηχανισμού Παρακολούθησης των Δικαιωμάτων των Παιδιών που 
μετακινούνται στην Ελλάδα, που συνέταξε ο Συνήγορος στο πλαίσιο συνεργα-
σίας με τη UNICEF, για το έτος 2016 ο συνολικός αριθμός των αφιχθέντων 
παιδιών εκτιμάται περίπου σε 64.000 και περίπου 37% εκ του συνόλου των 
αφιχθέντων είναι παιδιά ενώ περίπου 17% εκ του συνόλου των αφιχθέντων 
παιδιών είναι ασυνόδευτα. 

47 Επικαιροποιημένη κατάσταση UNHCR σε https://data2.unhcr.org/en/
documents/download/54239

Α.   Διοικητικές  
διαδικασίες  
και προβλήματα

 

https://www.synigoros.gr/resources/paratiriseis_gia_sxedio_nomou_tropop_3907_2011.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/paratiriseis_gia_sxedio_nomou_tropop_3907_2011.pdf
http://www.synigoros.gr/?i=humanrights.el.danews.296571
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/50768
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/54239
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/54239
https://www.synigoros.gr/
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εκτιμώμενος αριθμός των ασυνόδευτων48 ανηλίκων στη χώρα 
ανήρχετο σε 2.100. Η εκτίμηση του αριθμού αυτού στηρίζεται 
στην ανάλυση των παραπομπών σε κέντρα φιλοξενίας του 
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Το 2015 
υπήρξαν συνολικά 2.248 αιτήματα προς το ΕΚΚΑ για 
παραπομπή σε κέντρα φιλοξενίας σε σχέση με 2.390 αιτήματα 
που υπεβλήθησαν το 2014, αν και όπως προαναφέρθηκε, ο 
αριθμός των νεοεισερχομένων στην Ελλάδα υπήρξε σχεδόν 
έντεκα φορές μεγαλύτερος το 2015 σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος.49 Τέλος κατά τους πρώτους μήνες του 
2017, υποστηρίζεται50 ότι υπήρξε σχετική αύξηση αφίξεων 
ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω των χερσαίων συνόρων με την 
Τουρκία.

Το έτος 2014 υπεβλήθησαν συνολικά 451 αιτήματα ασύλου 
από ασυνόδευτους ανηλίκους, τα έτη 2015 και 2016 τα 
αιτήματα ανήρχοντο σε 420 και 2.352 αντίστοιχα ενώ για 
τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2017 είχαν υποβληθεί 
440 αιτήματα ασύλου από ασυνόδευτους ανηλίκους.51 
 
Εκτός από τα προβλήματα που αναφέρονται κατωτέρω 
σχετικά με την πρόσβαση στο άσυλο και την οικογενειακή 
επανένωση του γενικού πληθυσμού, ειδικά για τους 
ασυνόδευτους ανηλίκους, η απουσία επιτρόπου αποτελεί 
έναν πρόσθετο παράγοντα δυσκολίας, καθώς στερούνται της 
απαραίτητης φροντίδας και καθοδήγησης.
 
Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι διαβιούν:52 α) εντός των ΚΥΤ, σε 
καθεστώς πλήρους ελευθερίας (ΒΙΑΛ της Χίου, Πυλί της 
Κω, Λέρο και Σάμο) ή περιορισμού της ελευθερίας με ή 
χωρίς δυνατότητα καθημερινής εξόδου (Μόρια Λέσβου και 
Φυλάκιο Έβρου), με σκοπό την καταγραφή και ταυτοποίησή 
τους, αλλά και την προστασία τους μέχρι την παραπομπή 
τους σε Κέντρα Φιλοξενίας ή χώρους προσωρινής και 
εποπτευόμενης φιλοξενίας (safe spaces), β) σε Ανοικτές 
Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας του άρθρου 10, παρ. 5 του 
Ν. 4375/2016,53 γ) σε Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

48 Ως ασυνόδευτοι ανήλικοι θεωρούνται και οι ανήλικοι που συνοδεύονται όχι 
από τους γονείς τους ή έχοντες τη γονική τους μέριμνα, αλλά από οικείους τους 
(separated).

49  Έτσι σε εισαγωγικό σημείωμα του ΕΚΚΑ, Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων 
Στέγασης Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων, που αποδίδει το 
γεγονός στα προβλήματα της καταγραφής, που παρουσιάστηκαν κατά το 2015 
http://www.ekka.org.gr/portal_docs/forceaccount/picture/25_1072.pdf. 

50 Βλ. ό.π. Εξαμηνιαία Έκθεση. 

51 Βλ. Στατιστικά στοιχεία Υπηρεσίας Ασύλου (από 7.6.2013 – 28.2.2017). 

52 Οι περιπτώσεις διοικητικής κράτησης εξετάζονται κατωτέρω.

53 Βλ. αυτοψία Συνηγόρου στις 9.1.2017 στην Ανοιχτή Δομή Προσωρινής 

Ανηλίκων54 και δ) σε safe spaces εντός των Ανοικτών 
Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας. 

Το ζήτημα της 
διακρίβωσης 
της ηλικίας 

Είναι γνωστό, ότι η πλειονότητα των αλ-
λοδαπών, που εισέρχονται στη χώρα από 
τα ανατολικά κυρίως σύνορά της, στερεί-
ται νομιμοποιητικών εγγράφων και τούτο 

δημιουργεί εξαιρετικά προβλήματα μεταξύ άλλων και στον 
εντοπισμό των ασυνόδευτων ανηλίκων. Σήμερα μετά την 
εφαρμογή της ΚΥΑ 1982/2016 (ΦΕΚ Β’ 335/16-2-2016) 
και της YΑ Υ1.Γ.Π. οικ. 92490/2013 (ΦΕΚ Β’ 2745/29-
10-2013), που θέσπισαν προγράμματα ιατρικού ελέγχου 
ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και υποστήριξης των εισερχομέ-
νων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα αλλοδαπών σε δομές 
πρώτης υποδοχής η πρώτη, και αιτούντων άσυλο, η δεύτερη, 
η καταγραφή της ηλικίας των ασυνόδευτων γίνεται μέσα από 
μία διαδικασία τριών φάσεων. Η κατάφαση της ανηλικότητας 
στο πρώτο στάδιο αποκλείει το δεύτερο και ούτω καθεξής, 
καθιστώντας την ιατρική εξέταση ως το τελευταίο στάδιο της 
διαδικασίας. Κατά τη συγγραφή της παρούσας η διαπίστωση 
της ηλικίας φαίνεται να εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως 
στην ιατρική εκτίμηση, η οποία διενεργείται στα νοσοκομεία 
και με ένα τυποποιημένο τρόπο, που περιλαμβάνει ακτινο-
γραφία και οδοντιατρική εξέταση χωρίς να καταγράφεται η 
μέθοδος που ακολουθήθηκε ή άλλα στοιχεία, ενώ απουσιά-
ζει ή εφαρμόζεται περιορισμένα η κλινική εκτίμηση των σω-
ματομετρικών στοιχείων και η ψυχοκοινωνική εκτίμηση. Τού-
το έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής ο περαιτέρω 
έλεγχος της επιστημονικής ορθότητας των γνωματεύσεων.55 
Ειδικά δε για την περίοδο μετά τη θέση σε ισχύ της Κοινής 
Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας υποστηρίζεται56 ότι, οι ιδιαίτερες  
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στα κέντρα υποδοχής και 
ταυτοποίησης, δεν συντελούν στην διαμόρφωση κατάλληλου 
περιβάλλοντος για τη διεξαγωγή εξειδικευμένων ιατρικών εξε-
τάσεων όπως αυτές του προσδιορισμού της ηλικίας. Παράλλη-

Φιλοξενίας στον Σκαραμαγκά, όπου υπήρχαν 110 ασυνόδευτοι ανήλικοι 
μεταξύ των οποίων 40 separated.

54 Χρησιμοποιείται ο όρος Κέντρα Φιλοξενίας καθώς τούτος μνημονεύεται 
από το ΕΚΚΑ για τις τοποθετήσεις ανηλίκων σε χώρους φιλοξενίας σε αντιδια-
στολή του όρου Ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας που αναφέρεται στις 
δομές του άρθρου 10, παρ. 4, 5 του Ν. 4375/2016. Εδώ υπάγονται και οι 
ξενώνες φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων της UNHCR. 

55 Βλ. αναφορά Φ. 221878/2016 προς τον Συνήγορο για την περίπτω-
ση ανηλίκου για τον οποίο εκδίδεται πράξη προσδιορισμού ηλικίας από την 
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης στηριζόμενη σε ιατρικό έγγραφο χωρίς 
προηγούμενη ψυχοκοινωνική εκτίμηση.

56 Βλ. σχετικές διαπιστώσεις της οργάνωσης ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σε, Η 
διαπίστωση της ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων αλλοδαπών. Σ. Που-
λαράκης, Αύγουστος 2016 http://mdmgreece.gr/diapistosi-tis-anilikotitas-
anilikon-allodapon-skepsis-ke-provlimatismi/

http://www.ekka.org.gr/portal_docs/forceaccount/picture/25_1072.pdf
http://mdmgreece.gr/diapistosi-tis-anilikotitas-anilikon-allodapon-skepsis-ke-provlimatismi/
http://mdmgreece.gr/diapistosi-tis-anilikotitas-anilikon-allodapon-skepsis-ke-provlimatismi/
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λα, επιτείνουν τους στρεσογόνους παράγοντες στον προσφυγι-
κό και μεταναστευτικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα το εκάστοτε 
άτομο να μην είναι σε θέση να δώσει τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες που χρειάζονται για την εκτίμηση της ηλικίας. Το πρόβλημα 
καθίσταται οξύτερο από την απουσία κατάλληλου ιατρικού 
προσωπικού, αλλά κυρίως διερμηνέων.

Αν και η προβλεπόμενη διαδικασία των ανωτέρω υπουργικών 
αποφάσεων αποτελεί εξαιρετική πρόοδο σε σχέση με το παλαι-
ότερο καθεστώς, όπου η διαπίστωση της ανηλικότητας εξαρτά-
το από την κρίση του αστυνομικού οργάνου με μόνο κριτήριο 
τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του αλλοδαπού, ωστόσο 
και σήμερα υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την ορθή και 
συστηματική εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών,57 
καθώς διαπιστώνεται μία εμμονή στο αποτέλεσμα της ιατρικής 
εξέτασης ακόμα και όταν ο ανήλικος προσκομίζει αντίγραφα 
εγγράφων από τη χώρα καταγωγής του, που προσδιορίζουν 
την ηλικία του. Εν κατακλείδι, θα μπορούσε κανείς να ισχυρι-
στεί ότι η εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος διακρίβω-
σης της ηλικίας με την υιοθέτηση συγκεκριμένων εγγυήσεων 
αποτελεί ακόμα ζητούμενο. 

Το τεκμήριο 
της ανηλικότητας 

Στην πράξη παρατηρείται το φαινόμενο 
αλλοδαποί καταγεγραμμένοι ως ενήλι-
κες να προβάλλουν τον ισχυρισμό περί 

ανηλικότητας σε μεταγενέστερο χρόνο από την αρχική τους 
καταγραφή.58 Σε μία τέτοια περίπτωση παραπέμπονται σε 
τμήματα δημόσιων νοσοκομείων για να διενεργηθούν ιατρι-
κές εξετάσεις, όπως ανωτέρω, αλλά και μετά την προβολή 
του ισχυρισμού περί ανηλικότητας, συνεχίζουν να αντιμετω-
πίζονται ως ενήλικες παραμένοντας στους ίδιους με αυτούς 
χώρους κράτησης.59 Επίσης, ακόμα και αν διαθέτουν έγγρα-
φα, που αποδεικνύουν την ηλικία τους, αυτά δεν λαμβάνο-
νται υπόψη όταν στερούνται επικύρωσης από αρμόδια αρχή 
της χώρας έκδοσής τους. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι 
στις περιπτώσεις που παραπέμπονται για ιατρικές εξετάσεις, 
σημειώνονται συχνά πολύ μεγάλες καθυστερήσεις από την 
προβολή του ισχυρισμού μέχρι τη διενέργεια των εξετάσε-
ων, ώστε στο μεσοδιάστημα επέρχεται η ενηλικίωσή τους.60

57  Βλ. ό.π. αναφορά Φ. 221878/2016. 

58  Βλ. σχετικές αναφορές Φ. 223925 και 223926/2017.

59  Βλ. σχετική αναφορά Φ. 223926/2017.

60  Έτσι Πόρισμα του Συνηγόρου με τίτλο: Το ζήτημα της διαπίστωσης της 
ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων, Οκτώβριος 2014 σε https://www.
synigoros.gr/resources/porisma_diapistosi-anilikotitas-asynodefton-anilikon.
pdf αλλά και πρόσφατα, αναφορά Φ. 223926/2017, όπου αναφέρονται 
μεγάλες καθυστερήσεις στην καταγραφή στα ΚΥΤ από την οργάνωση Ελληνικό 
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

3.2. Η διοικητική 
κράτηση  των 
ασυνόδευτων 
ανηλίκων 

Διοικητική κράτηση 
και προστατευτική 
φύλαξη 

Αν και το ζήτημα της διοικητικής 
κράτησης των ανηλίκων έχει 
απασχολήσει τον Συνήγορο του 
Πολίτη ήδη από την έναρξη της 
λειτουργίας του, μέχρι σήμερα 
δεν έχει καταστεί δυνατό η 
κράτηση να αποτελεί την έσχατη 
πραγματικά επιλογή, τουλάχιστον 
κατά την είσοδό τους στη χώρα. Η 

διάρκεια βέβαια και οι συνθήκες αυτής διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τον αριθμό των εισερχομένων αλλά και με τις 
ασκούμενες πολιτικές, με αποτέλεσμα ανάλογα με τη χρονική 
συγκυρία άλλοτε να έχουμε πληθωριστική εφαρμογή του 
μέτρου και άλλοτε όχι (π.χ. τον Σεπτέμβριο 2016 μετά από 
τις συμπλοκές στο ΚΥΤ της Μόριας, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι 
μαζικά μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές στην ενδοχώρα).61 
Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι τη διετία 2015-2016 
υπήρξε μείωση του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων 
που βρίσκονταν υπό κράτηση και αντίθετα προσπάθεια 
αύξησης των κέντρων φιλοξενίας.62 
 
Τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες, ρυθμίζουν παράλληλα τη 
διοικητικής φύσης στέρηση της ελευθερίας των ανηλίκων: α) 
ο πρόσφατος νόμος 4375/2016, ο οποίος στο άρθρο 14, 
παρ. 2 προβλέπει τον περιορισμό της ελευθερίας όλων των 
παράτυπα εισερχόμενων αλλοδαπών συμπεριλαμβανομέ-
νων και των ασυνόδευτων ανηλίκων στα ΚΥΤ μέχρι 25 ημέ-
ρες και στο άρθρο 46, παρ. 10 την κράτηση των αιτούντων 
ασυνόδευτων ανηλίκων έως 45 ημέρες και μέχρι να παρα-
πεμφθούν σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας, δυνατότητα που 
πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση, β) ο νόμος 3386/2005, 
όπου στο άρθρο 76, παρ. 3, όπως ισχύει, επιτρέπεται η διοι-
κητική κράτηση για τις περιπτώσεις των ασυνόδευτων ανη-
λίκων, που συλλαμβάνονται στα σύνορα της χώρας και για 
τις οποίες είναι δυνατή η απέλαση και γ) ο Ν. 3907/2011, 
άρθρο 30, όπου επιτρέπεται η διοικητική κράτηση των ασυ-
νόδευτων ανηλίκων, που συλλαμβάνονται στην ενδοχώρα 
και για τους οποίους είναι δυνατή η επιστροφή σύμφωνα με 
το άρθρο 25 του ίδιου νόμου. Στις σημαντικές καινοτομίες 

61  Βλ. σχετικό δημοσίευμα http://www.emprosnet.gr/article/87078-sto-
pikpa-ta-asynodeyta-prosfygopoyla

62  Η σχετική διαπίστωση περιλαμβάνεται στην 207835/2175/2016 
επιστολή του Συνηγόρου προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και 
στηρίζεται σε ενεργηθείσα αυτοψία στις 16.11.2015 στους χώρους κράτησης 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, αλλά και σε μετέπειτα διε-
νεργηθείσες αυτοψίες: στην από 11.4.2016 αυτοψία στο ΕΧΠΑ Αμυγδαλέζας 
Αττικής και στις 23.8.2016 στα ΑΤ Λητής και Κιλκίς. Βέβαια στη διενεργηθείσα 
αυτοψία στις 27-30.7.2016 στα ΚΥΤ Λέσβου- Χίου βρέθηκαν 129 ασυνόδευ-
τοι ανήλικοι.

Α.   Διοικητικές  
διαδικασίες  
και προβλήματα

https://www.synigoros.gr/resources/porisma_diapistosi-anilikotitas-asynodefton-anilikon.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/porisma_diapistosi-anilikotitas-asynodefton-anilikon.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/porisma_diapistosi-anilikotitas-asynodefton-anilikon.pdf
http://www.emprosnet.gr/article/87078-sto-pikpa-ta-asynodeyta-prosfygopoyla
http://www.emprosnet.gr/article/87078-sto-pikpa-ta-asynodeyta-prosfygopoyla


23 

του Ν. 3907/2011 εντάσσονται δύο προβλέψεις, αυτή του 
άρθρου 20, που καθιερώνει το βέλτιστο συμφέρον του παι-
διού ως έναν ευρύτερης εμβέλειας ερμηνευτικό οδηγό για 
όλες τις αποφάσεις, που το αφορούν και του άρθρου 25, 
που επιβάλλει για την απομάκρυνση ανηλίκου από τη χώρα 
την προηγούμενη εξακρίβωση από τις ελληνικές αρχές, ότι 
θα επιστραφεί σε μέλος της οικογένειάς του, σε ορισθέντα 
κηδεμόνα ή σε κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής στο 
κράτος επιστροφής. Καθώς το ζήτημα της επιστροφής των 
ασυνόδευτων ανηλίκων συνέχεται με το ζήτημα της κράτη-
σης, είναι προφανές ότι στον βαθμό που η πρώτη είναι ανέ-
φικτη καθίσταται απρόσφορη και η δεύτερη.

Ως προς τη χρονική διάρκεια της κράτησης, είναι δύσκολο να 
αποτυπωθεί επακριβώς ο μέσος χρόνος αυτής, καθώς δεν 
υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία στο πεδίο αυτό. Κατά τη 
διενεργηθείσα αυτοψία κλιμακίου του Συνηγόρου στο ΕΧΠΑ 
Αμυγδαλέζας τον Απρίλιο 2016, ο μέσος χρόνος παραμονής 
ήταν οι 40 ημέρες, ενώ κατά τη διενεργηθείσα αυτοψία στο 
ΚΥΤ Λέσβου στις 27.8.2016 ο χρόνος αυτός ξεπερνούσε 
τους δύο με τρεις μήνες, και μάλιστα εκ του λόγου αυτού 
γίνονταν προσπάθειες να πραγματοποιούνται έξοδοι με τη 
συνδρομή ΜΚΟ. Υπήρχαν επίσης περίοδοι, όπου η κράτηση 
στα αστυνομικά τμήματα ακόμα και υπό τη μορφή της 
προστατευτικής φύλαξης είχε διαρκέσει έως και 45 ημέρες.63 

Τέλος,  μέχρι σήμερα το ζήτημα της βελτίωσης των συνθηκών,64 
ειδικά για τους ανηλίκους, εξακολουθεί να παραμένει ανοικτό 
και σε κάποιες περιπτώσεις οδηγεί στη δημιουργία έκρυθμων 
καταστάσεων65 με δυσμενείς συνέπειες, κυρίως για τους 
ίδιους. Στα διαχρονικά προβλήματα καταγράφονται και η 
ελάχιστη πρόσβαση των ανηλίκων σε ενημέρωση για τα 
δικαιώματά τους,66 η απουσία εξατομικευμένης φροντίδας 

63 Human Rights Watch. Why are you keeping me here. September 2016 
σε: https://www.hrw.org/report/2016/09/08/why-are-you-keeping-me-
here/unaccompanied-children-detained-greece

64 «…Σε ορισμένες περιστάσεις, τα παιδιά ανέφεραν ότι αναγκάστηκαν να 
ζουν και να κοιμούνται σε υπερπλήρη, βρώμικα κελιά, γεμάτα έντομα και 
τρωκτικά, μερικές φορές χωρίς στρώματα και ότι στερούνταν την πρόσβαση 
σε εγκαταστάσεις υγιεινής, την αναγκαία ατομική καθαριότητα και τον ιδιωτικό 
χώρο. Όλα τα παιδιά που παραχώρησαν συνέντευξη σε αστυνομικά τμήματα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν κρατηθεί για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο του ενός μηνός, είπαν ότι δεν τους επιτρεπόταν να βγουν από το 
κελί τους». Έτσι Έκθεση της Human RightsWatch 9.9.2016 ό.π. https://www.
hrw.org/el/report/2016/09/09/293876

65 Βλ. δημοσίευμα στις 12.9.2016 για συγκρούσεις μεταξύ ανηλίκων 
στο ΚΥΤ στη Μόρια Λέσβου http://www.kathimerini.gr/874351/article/
epikairothta/ellada/3574-asynodeytoi-anhlikoi

66  Επισημαίνεται ωστόσο ότι νομική βοήθεια παρασχέθηκε σε 357 ασυ-
νόδευτους ανηλίκους αιτούντες άσυλο σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της 
UNHCR προς τον Συνήγορο του Πολίτη τον Μάρτιο 2017.

και η ελλιπής εκπροσώπησή τους.67 Παράλληλα, εντοπίζονται 
και προβλήματα στην καθημερινότητά τους, όπως η έλλειψη 
σε είδη υγιεινής, η απουσία προγραμμάτων ψυχαγωγίας σε 
συστηματική βάση, η κατά καιρούς έλλειψη ψυχολόγων, 
κοινωνικών λειτουργών και μεταφραστών – διερμηνέων και 
η ελλιπέστατη φαρμακευτική κάλυψη.68 Ακόμα και κατά τη 
διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης, οι ανήλικοι φάνηκε 
ότι δεν ενημερώνονται, με τη βοήθεια μεταφραστή, για τα 
δικαιώματά τους και για τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις 
ασύλου, μετεγκατάστασης και οικογενειακής συνένωσης.69 
Από τα παραπάνω θα μπορούσε να συναχθεί η παρατήρηση 
ότι στον βαθμό που οι συνθήκες υλοποίησης του μέτρου της 
προστατευτικής φύλαξης δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις για 
ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση, ο περιορισμός της 
ελευθερίας έστω και υπό την έννοια της προστασίας συνιστά 
κράτηση και μάλιστα επαχθή.

Η έννοια της
προστατευτικής
φύλαξης 

Κατά τη συγγραφή της παρούσας η 
πλειονότητα των ασυνόδευτων ανη-
λίκων κρατούνταν υπό το καθεστώς 
της προστατευτικής φύλαξης μέχρι 

την παραπομπή τους σε ξενώνα φιλοξενίας ανεξάρτητα από 
την υποβολή ή μη αιτήματος ασύλου.70 Ο χρόνος αναμονής 
ταυτίζεται με τον χρόνο κράτησης και καθορίζεται, όπως και 
ο τελευταίος, αφενός από τον πληθυσμό των ανηλίκων και 
αφετέρου από τη διαθεσιμότητα των αντίστοιχων χώρων φι-
λοξενίας. Για το έτος 2015 ο χρόνος αυτός ανήρχετο σε 32 
ημέρες. Μετά το κλείσιμο του Βαλκανικού Διαδρόμου και την 
Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, στον συνολικό αριθμό των προ-
σφύγων που εγκλωβίστηκαν στη χώρα υπήρχαν και ασυνό-
δευτοι ανήλικοι. Έτσι όμως, αυξήθηκε ο χρόνος αναμονής71 
για τα κέντρα φιλοξενίας, καθώς οι ήδη παραμένοντες σε 
αυτά δεν τα εγκατέλειπαν για να ταξιδέψουν στη Βόρεια Ευ-
ρώπη. Το γεγονός αυτό οδήγησε αναπόφευκτα στην παράτα-
ση της κράτησης των ανηλίκων υπό τη μορφή της προστα-
τευτικής φύλαξης, τόσο στα ΚΥΤ όσο και στους Ειδικούς 

67 Διαπιστώσεις από τη διενεργηθείσα αυτοψία του Συνηγόρου στις 
11.4.2016 στο ΕΧΠΑ Αμυγδαλέζας.

68 Βλ. αποστολή ΕΣΠ στη Λέσβο Νοέμβριος 2016 σε http://www gcr.gr/
index.php/el/action και διαπιστώσεις του Δήμου Αθηναίων για το ΕΧΠΑ Αμυ-
γδαλέζας σε http://www.tovima.gr/society/article/?aid=667592

69 Βλ. υποσ. 62.

70 Βλ. ανωτέρω μνημονευθείσα αυτοψία Συνηγόρου στις 23.8.2016 στα ΑΤ 
Λητής και Κιλκίς.

71 Βλ. Στατιστικά έτους 2015 της Υπηρεσίας Διαχείρισης αιτημάτων στέγασης 
Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΚΚΑ  (http://www.
ekka.org.gr/portal_docs/forceaccount/picture/25_1072.pdf) και Δελτίο 
Τύπου Συνηγόρου 30.3.2016 (https://www.synigoros.gr/resources/dt-
asynodeytoi-anilikoi-3032016.pdf)

https://www.hrw.org/report/2016/09/08/why-are-you-keeping-me-here/unaccompanied-children-detained-greece
https://www.hrw.org/report/2016/09/08/why-are-you-keeping-me-here/unaccompanied-children-detained-greece
https://www.hrw.org/el/report/2016/09/09/293876
https://www.hrw.org/el/report/2016/09/09/293876
http://www.kathimerini.gr/874351/article/epikairothta/ellada/3574-asynodeytoi-anhlikoi
http://www.kathimerini.gr/874351/article/epikairothta/ellada/3574-asynodeytoi-anhlikoi
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=667592
http://www.ekka.org.gr/portal_docs/forceaccount/picture/25_1072.pdf
http://www.ekka.org.gr/portal_docs/forceaccount/picture/25_1072.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/dt-asynodeytoi-anilikoi-3032016.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/dt-asynodeytoi-anilikoi-3032016.pdf
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Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα, αλλά 
ακόμα και στα αστυνομικά τμήματα.72 Απόρροια αυτής της 
πρακτικής ήταν και το γεγονός ότι οι αιτούντες άσυλο ασυνό-
δευτοι ανήλικοι, που βρίσκονταν σε περιορισμό της ελευθε-
ρίας σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 10 του Ν. 4375/2016, 
συνέχισαν να κρατούνται και μετά την παρέλευση του χρονι-
κού διαστήματος των 45 ημερών, που προβλέπεται από το 
παραπάνω άρθρο. Η κράτηση αυτή, παρόλο ότι είχε την έν-
νοια της προστατευτικής φύλαξης, στηριζόταν πλέον στις 
διατάξεις περί κράτησης του Ν. 3386/2005. 

Αν και η έννοια της προστατευτικής φύλαξης, εκτός της 
διάταξης του άρθρου 46, παρ. 10 του Ν. 4375/2016, 
δεν προσδιορίζεται επακριβώς στους οικείους νόμους 
περί κράτησης, η Διοίκηση την επικαλείτο και παλαιότερα 
για να αιτιολογήσει τον περιορισμό της ελευθερίας των 
ασυνόδευτων ανηλίκων.73 Η προστατευτική φύλαξη 
προβλέπεται στο άρθρο 118, παρ. 2α του ΠΔ 141/1991, 
που τίθενται μεταξύ άλλων και οι ανήλικοι, οι οποίοι εκούσια 
ή ακούσια έχουν εξαφανισθεί μέχρι να παραδοθούν στους 
οικείους τους. Επισημαίνεται ότι στις παρ. 3 και 4 προβλέπεται 
ότι η προστατευτική φύλαξη δεν θεωρείται σύλληψη υπαγόμενη 
στις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Τα πρόσωπα 
που τίθενται σε προστατευτική φύλαξη δεν κλείνονται στο 
κρατητήριο, εκτός αν δεν μπορεί να αποτραπούν με άλλο τρόπο 
οι κίνδυνοι που προκαλούν στον εαυτό τους ή τους άλλους. 
Σταδιακά προς το δεύτερο εξάμηνο του 2016 ξεκίνησε 
η μείωση του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων που 
παρέμεναν υπό προστατευτική φύλαξη.74

 

Το ειδικότερο 
ζήτημα της 
αστυνομικής 
μεταχείρισης 

Ένα ειδικότερο ζήτημα που αναδεικνύει 
κατά τη γνώμη μας την αμηχανία των 
αστυνομικών αρχών να λειτουργήσουν 
με όρους προστασίας αντί καταστολής, 
αποτέλεσε και η μεταφορά των ασυνό-

δευτων ανηλίκων από προαναχωρησιακά κέντρα σε κέντρα 
φιλοξενίας. Αν και η συγκεκριμένη δράση είχε κατά βάση 
ανατεθεί σε ΜΚΟ, όταν σταμάτησε η χρηματοδότησή της, τη 
μεταφορά τους από τα σύνορα σε δομές στην ενδοχώρα, 
ανέλαβε η ΕΛΑΣ, η οποία προχώρησε σε χειροπέδηση των 
ανηλίκων δίνοντας στη συνοδεία τα χαρακτηριστικά της με-
ταγωγής. Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε ότι οι ασυνό-

72 Π.χ. τον Σεπτέμβριο 2016 κρατούνταν 39 ασυνόδευτοι ανήλικοι σε ΑΤ 
κυρίως της Βόρειας Ελλάδας.

73 Έτσι Συνήγορος του Πολίτη, Ειδική Έκθεση: Διοικητική Κράτηση και Απέλα-
ση Ανηλίκων Αλλοδαπών, 2005.

74  Στην εξαμηνιαία έκθεση ό.π. προσδιορίζεται η μείωση να ξεκινά από τον 
Ιούλιο του 2016 και αποδίδεται και στην αύξηση των χώρων φιλοξενίας.

δευτοι ανήλικοι που μεταφέρονται σε δομές φιλοξενίας δεν 
είναι κρατούμενοι και ως εκ τούτου δεν μετάγονται αλλά συ-
νοδεύονται από αστυνομικούς για λόγους προστασίας.75

3.3. Η μεταχείριση των 
ασυνόδευτων ανηλίκων  
σε καθεστώς ελευθερίας 
 
Ασφαλείς και ελεγχόμενοι 
χώροι φιλοξενίας 
ασυνόδευτων ανηλίκων 
εντός των Ανοικτών Δομών 
Προσωρινής Φιλοξενίας 
Προσφύγων 
και Μεταναστών

Οι ακατάλληλες συνθήκες 
υλοποίησης του μέτρου της 
προστατευτικής φύλαξης  
στα αστυνομικά τμήματα 
οδήγησαν στην οργάνωση 
safe spaces, που δημιουρ-
γούνται μέσα στις Ανοικτές 
Δομές Προσωρινής Φιλοξε-
νίας Προσφύγων και Μετα-
ναστών. Ο Συνήγορος του 
Πολίτη πραγματοποίησε επί-
σκεψη στις αρχές Απριλίου 

2016 με την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο Κέντρο Φι-
λοξενίας Διαβατών, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατό-
τητα ασφαλούς προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανη-
λίκων, που κρατούνταν σε αστυνομικά τμήματα του νομού 
Κιλκίς.76 Ακολούθως, στις 7.6.2016 με την με αριθμ. 4375 
εγκύκλιό της, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου απευθυνόμενη 
προς τις Εισαγγελίες της χώρας ζήτησε την τοποθέτηση των 
ασυνόδευτων ανηλίκων, που βρίσκονταν κρατούμενοι στα 
αστυνομικά τμήματα, σε ασφαλείς ζώνες των Ανοικτών Δο-
μών Προσωρινής Φιλοξενίας και ο Συνήγορος αναγνώρισε 
ως θετική την εξέλιξη αυτή.77 Το 2016 λειτούργησαν πιλοτι-
κά τέτοιες ζώνες σε τρεις Δομές συνολικής χωρητικότητας 
110 θέσεων στα Διαβατά, στα Λαγκαδίκια και στην Αλεξάν-
δρεια της Ημαθίας, στη συνέχεια όμως έκλεισαν οι χώροι 
στα Λαγκαδίκια και στην Ημαθία, ενώ κατά την εκπνοή του 
2016 άνοιξε ένας νέος χώρος στον Ελαιώνα Αττικής. Πα-
ράλληλα προβλέπεται78 να λειτουργήσουν τέτοιοι χώροι σε 
25 με 30 Δομές σε όλη τη χώρα για 800 έως 900 ασυνό-
δευτους ανηλίκους. Ωστόσο, επισημαίνεται εμφατικά ότι το 
μέτρο αυτό δεν μπορεί παρά να επιβάλλεται με όρους προ-
σωρινότητας και μέχρι τη μεταφορά τους σε κέντρα φιλοξενί-
ας εντός εύλογου χρόνου, καθώς οι χώροι αυτοί στερούνται 

75 Βλ. παλαιότερο έγγραφο του Συνηγόρου για την υπόθεση  
Φ. 164738/2013. 

76  Βλ. http://www.0-18.gr/gia-megaloys/nea/episkepseis-synigoroy-toy-
paidioy-se-choroys-ypodochis-kratisis-kai-filoksenias-asynodeyton-anilikon

77  Βλ. σχετική επιστολή προς Γενικό Γραμματέα Υποδοχής σε http://www.0-
18.gr/downloads/Epistoli-safe%20spaces.pdf

78 Βλ. τη σχετική δήλωση ειδικού συνεργάτη του Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής σε ημερίδα των Γιατρών του Κόσμου στο Ίδρυμα Θεοχαράκη με θέμα 
«Η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα», βλ. σε δημοσίευμα 
της ΕφΣυν Ειδικές ζώνες για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα http://www.
efsyn.gr/arthro/eidikes-zones-gia-ta-asynodeyta-prosfygopoyla
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http://www.efsyn.gr/arthro/eidikes-zones-gia-ta-asynodeyta-prosfygopoyla
http://www.efsyn.gr/arthro/eidikes-zones-gia-ta-asynodeyta-prosfygopoyla
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των απαραίτητων προδιαγραφών για τη μακροχρόνια παρα-
μονή ανηλίκων, ιδίως όταν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
για την ασφαλή διαβίωσή τους. Αν και δεν υπάρχει τεκμηρι-
ωμένη μελέτη για το κόστος λειτουργίας αυτών των χώρων, 
σύμφωνα με εκπρόσωπο της UNICEF στην Ελλάδα δεν υπο-
λείπεται του κόστους λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας.79 

Η παραμονή στα 
ΚΥΤ, σε Ανοικτές 
Δομές Προσωρινής 
Φιλοξενίας και σε 
Κέντρα Φιλοξενίας 

Η παραμονή στα ΚΥΤ και τις δομές 
γίνεται με σκοπό την καταγραφή 
και ταυτοποίηση των ανηλίκων, 
αλλά και την προστασία τους μέχρι 
την παραπομπή τους σε Κέντρα 
Φιλοξενίας ή πρόσφατα σε safe 

spaces. Παράλληλα με τον περιορισμό της ελευθερίας, που 
εφαρμόζεται μόνο στα ΚΥΤ της Λέσβου (με δυνατότητα 
εξόδου) και του Έβρου, στα υπόλοιπα ΚΥΤ της χώρας οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι διαβιούν σε καθεστώς μερικής ή 
πλήρους ελευθερίας εντός αυτών. Δεν κατέστη δυνατό να 
διακριβωθεί εάν η διαφοροποιημένη αυτή μεταχείριση 
οφείλεται σε λόγους που αφορούν το πρόσωπο του ανηλίκου 
ή εξαρτάται από τους όρους λειτουργίας εκάστου κέντρου. 
Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να επισημανθεί ότι αφενός 
βρίσκονται άνευ επιτήρησης και αφετέρου δεν υπάρχουν 
κανόνες λειτουργίας προς τους οποίους απαιτείται να 
συμμορφώνονται. Η πρακτική αυτή, που βρίσκεται στον 
αντίποδα της πολυήμερης κράτησης, είναι εξίσου 
προβληματική με την κράτηση στον βαθμό που δεν υπάρχει 
καμία ιδιαίτερη πρόνοια για την ευάλωτη αυτή ομάδα, καθώς 
επιτρέπει την ανάπτυξη έκνομων καταστάσεων και 
φαινομένων εκμετάλλευσης. 

Από την άλλη πλευρά ασυνόδευτοι ανήλικοι σε καθεστώς 
ελευθερίας βρίσκονται εκτός από τα safe spaces των Ανοι-
κτών Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας, που αναπτύχθηκαν 
ανωτέρω και σε Κέντρα Φιλοξενίας μετά από την παραπο-
μπή τους από τον αρμόδιο Εισαγγελέα μέσω του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα Κέντρα αυτά, που 
ανέρχονταν τον Νοέμβριο 2016 σε 46, ήταν συνολικής 
δυναμικότητας 1.191 ατόμων και φιλοξενούσαν 861 ασυ-
νόδευτους ανηλίκους, Τον Μάρτιο 2017 καταγράφονται 53 
(μακράς και βραχείας παραμονής),80 βρίσκονται διάσπαρτα 
σε όλη την επικράτεια, είναι στην πλειονότητά τους ιδιωτι-
κά και λειτουργούν υπό την ευθύνη διαφορετικών φορέων, 
όπως ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα, (π.χ. το ΙΝΕ-

79 Βλ. ό.π. δημοσίευμα στην ΕφΣυν.

80 Έτσι Επικαιροποιημένη κατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων UNHCR 
(https://data2.unhcr.org/en/documents/download/54239)

ΔΙΒΜ), αλλά κυρίως υπό την ευθύνη ΜΚΟ. Η λειτουργία 
τους διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Δομών 
Φιλοξενίας Υπηκόων Τρίτων Χωρών που λειτουργούν με μέ-
ριμνα της Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (ΦΕΚ Β' 3295/9-12-
2014) και από τον Κανονισμό προδιαγραφών ποιότητας και 
ασφάλειας φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών προς διεκπε-
ραίωση επιμέρους διαδικασιών υποδοχής σε Ανοιχτές Δομές 
Φιλοξενίας που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας 
Πρώτης Υποδοχής (ΦΕΚ Β' 1261/28-4-2016). Ωστόσο, ει-
δικές προδιαγραφές για τους ξενώνες που φιλοξενούν ασυ-
νόδευτους ανηλίκους δεν υπάρχουν.

Επιτροπεία των 
ασυνόδευτων 
ανηλίκων

Οι ελλείψεις του ελληνικού συστήματος 
προστασίας των ασυνόδευτων ανήλικων 
καταγράφονται, εκτός των παραπάνω, και 
στο σημαντικό ζήτημα της επιτροπείας. 

Μέχρι σήμερα χρέη προσωρινού επιτρόπου του ανηλίκου 
ασκεί κυρίως ο αρμόδιος Εισαγγελέας του τόπου, όπου έχει 
εντοπιστεί, καθώς και πρόσωπα από τους χώρους φιλοξενίας 
μετά από ανάθεση είτε με διάταξη του εισαγγελέα είτε με 
δικαστική απόφαση. Σήμερα, σχετική πρόβλεψη υπάρχει στο 
άρθρο 19, παρ. 1 του ΠΔ 220/2007, όπου αναφέρεται ότι οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν αμέσως τα κατάλληλα μέτρα, ώστε 
να εξασφαλίζεται η αναγκαία εκπροσώπηση των ασυνόδευτων 
ανηλίκων και προς τούτο οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον 
Εισαγγελέα Ανηλίκων και, όπου δεν υπάρχει, τον κατά τόπον 
αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος ενεργεί ως 
προσωρινός επίτροπος και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες 
για το διορισμό επιτρόπου του ανηλίκου. Πρέπει όμως να 
επισημανθεί ότι η διάταξη ερμηνεύεται στενά από ορισμένες 
εισαγγελικές αρχές, ενώ καταγράφεται και ουσιαστική 
αδυναμία των εισαγγελέων να ασκήσουν τα καθήκοντα του 
επιτρόπου.81 Στην πράξη, ο μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων 
ανήλικων καθιστά αδύνατη την άσκηση των καθηκόντων του 
προσωρινού επιτρόπου από τον κατά τόπο αρμόδιο 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ενώ η ανάθεση της επιτροπείας σε 
μέλη των κέντρων φιλοξενίας, όπου διαβιούν οι ανήλικοι, 
ενέχει τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ αυτών 
και των προσώπων που έχουν την καθημερινή τους φροντίδα. 

Ωστόσο, η απουσία συστήματος επιτροπείας έχει αναδειχθεί 
τόσο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στην από 5.4.2011 απόφασή του στην 
υπόθεση Rahimi κατά Ελλάδας, όσο και σε Έκθεση του 
Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα 

81 Έτσι Ι. Παπαγεωργίου Ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα 
ΕΕΕυρΔ 2:2009, σελ. 164.

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/54239
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του Ανθρώπου,82 στην οποία αφενός επισημαίνεται η 
δυσλειτουργία του θεσμού και αφετέρου παροτρύνονται οι 
ελληνικές αρχές να επανεξετάσουν τη σχετική νομοθεσία. 
Προς τον σκοπό αυτό εκκρεμεί, στο Υπουργείο Εργασίας 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ασφάλισης 
σχέδιο νόμου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία προς ψήφισή του. 

3.4. Συμπερασματικές 
παρατηρήσεις -  
Προτάσεις 

Ο εντοπισμός της ευάλωτης 
ομάδας των ασυνόδευτων ανη-
λίκων αποτελεί κομβικής σημα-
σίας ζήτημα καθώς, από αυτό 

εξαρτάται η μετέπειτα πορεία του ανηλίκου και η ενεργοποίη-
ση του συστήματος προστασίας του. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να τηρούνται με πληρότητα και τα τρία στάδια της προβλεπό-
μενης διαδικασίας τόσο από τα ΚΥΤ όσο και από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες κατά την εξέταση του αιτήματος διεθνούς προστα-
σίας. Παράλληλα, να τηρείται ο σεβασμός του τεκμηρίου υπέρ 
του ανηλίκου κάθε φορά που υπάρχει αμφιβολία ως προς την 
ηλικία του. Επίσης, ο Συνήγορος προτείνει:

•   Η ανεπαρκής ενημέρωση των ασυνόδευτων ανηλίκων σε 
γλώσσα που κατανοούν για τα δικαιώματά τους καθιστά 
αναγκαία την υλοποίηση αυτής από αρμόδιες και συναφείς 
με το έργο αυτό υπηρεσίες ή, δυνητικά, από άλλους επο-
πτευόμενους ή πιστοποιημένους μη κυβερνητικούς φορείς, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Οδηγίας 81/2004/
ΕΚ, και όχι αποκλειστικά από τις αστυνομικές αρχές.

 
•   Όπως έχει επισημανθεί παραπάνω, μετά τη θέσπιση του Ν. 

4375/2016, καταγράφεται το φαινόμενο να συνεχίζεται 
η κράτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων και μετά την 
εξάντληση του χρόνου περιορισμού της ελευθερίας 
των άρθρων 14 και 46, παρ. 10, με την εφαρμογή των 
διατάξεων περί κράτησης του Ν. 3386/2005, κάθε φορά 
που δεν ανευρίσκεται κατάλληλος χώρος φιλοξενίας. Ως 
εκ τούτου, προτείνεται ο περιορισμός της κράτησης των 
ασυνόδευτων ανηλίκων για προστατευτικούς λόγους στον 
ελάχιστο χρόνο και, ταυτόχρονα, η ανάληψη νομοθετικής 
πρωτοβουλίας σχετικά με την υλοποίηση του μέτρου, 
σε μία προσπάθεια να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο η 
κράτηση να γίνεται σε ακατάλληλους για την προστασία 
του ανηλίκου χώρους, όπως κρατητήρια αστυνομικών 
τμημάτων κ.ά.

•   Η εύρυθμη αλλά και ασφαλής λειτουργία των χώρων 

82 CommDH [2013]6, para 146-148 και 153.

που διαβιούν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν μπορεί να δι-
ασφαλιστεί χωρίς την ύπαρξη κατάλληλων προδιαγρα-
φών λειτουργίας τόσο για τις ασφαλείς ζώνες εντός των 
Ανοικτών Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας όσο και για 
τους υπόλοιπους χώρους που φιλοξενούν ασυνόδευτους 
ανηλίκους. Επιτακτική επίσης ανάγκη είναι και η δημιουρ-
γία εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας, ούτως ώστε να 
υπάρχει ομοιόμορφη αλλά και αντίστοιχη με τις ιδιαίτερες 
ανάγκες του ανηλίκου μεταχείριση καθώς και ενός αξιόπι-
στου συστήματος εποπτείας του. 

•   Τέλος, εγγυητικό ρόλο στη διασφάλιση της προστασίας 
των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων αποτελεί 
ο διορισμός οριστικού επιτρόπου. Η εκπροσώπηση του 
ανηλίκου αλλά και η διαχείριση των προβλημάτων της κα-
θημερινότητας είναι αδύνατη χωρίς την ύπαρξη του προ-
σώπου, που, τηρουμένων των ιδιαίτερων συνθηκών, ου-
σιαστικά ασκεί την κηδεμονία του. Σημαντικά δικαιώματα 
για τη ζωή των ανηλίκων, όπως πρόσβαση στην εκπαίδευ-
ση, την υγεία αλλά και γενικότερα ζητήματα κοινωνικής 
ένταξής τους καθίστανται κενό γράμμα χωρίς την ύπαρξη 
αυτού.

4.  Προσκόμματα και καθυστερήσεις 
πρόσβασης στο άσυλο

4.1. Το πρόβλημα Το 2015 τα σύνορα της Ευρώ-
πης δοκιμάζονται στα θαλάσσια 

σύνορα της Ελλάδας. Από μια άλλη οπτική γωνία, το διακύ-
βευμα είναι η επιβίωση του πολιτικού ασύλου στην Ευρώπη. 
Το δικαίωμα πρόσβασης στη διεθνή προστασία απειλείται 
από τη μαζική είσοδο πληθυσμών, μεταναστευτικών αλλά 
και σε μεγάλο βαθμό εν δυνάμει προσφυγικών, στα ελληνικά 
νησιά. 

Πρόκειται για πρόκληση δυσανάλογου μεγέθους για τον 
διοικητικό μηχανισμό, η οποία, ωστόσο, μέχρι τον Νοέμβριο 
2015, δεν εντοπίζεται στις διαδικασίες ασύλου, αλλά 
στις διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από την 
αστυνομία, και επίσης υποδοχής των νεοεισερχομένων σε 
κατάλληλες συνθήκες, από το ΥΠΕΣ-Τομέα Μεταναστευτικής 
Πολιτικής. Οι νεοεισερχόμενοι, μετά τις διαδικασίες στα 
νησιά, εξασφαλίζουν υπηρεσιακό σημείωμα απομάκρυνσης 
από τη χώρα (οι περισσότερες εθνικότητες) ή βεβαίωση 
μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους (Σύροι 
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κ.ά.)83 και κινούνται μέσω μη αναγνωρισμένου σημείου 
εξόδου (Ειδομένη) προς την πΓΔΜ και γειτονικές χώρες, 
στον λεγόμενο Διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων. Ως 
αποτέλεσμα, εμφανίζεται το φαινομενικό παράδοξο των 
ελάχιστων ποσοστών αιτημάτων ασύλου το 201584 σε 
σχέση με τον μεγάλο αριθμό εισερχομένων στα νησιά,85 
ιδίως στο β΄εξάμηνο του έτους.

Με το κλείσιμο των συνόρων στα τέλη Νοεμβρίου 2015, 
η συνοχή της ΕΕ φαίνεται να απειλείται όχι μόνον από τις 
μονομερείς ενέργειες διαφύλαξης των συνόρων, αλλά 
και από τη μειωμένη ανταπόκριση των κρατών μελών 
σε αιτήματα μετεγκατάστασης (relocation) αιτούντων 
άσυλο.86 Η ανοχή της Ένωσης μοιάζει επίσης να εξαντλείται 
απέναντι στην καθυστέρηση κατασκευής και λειτουργίας 
κομβικών σημείων υποδοχής (hotspots) σε 5 νησιά που 
αντιμετωπίζουν τον κύριο όγκο των εισερχομένων: Λέσβος, 
Χίος, Κως, Σάμος, Λέρος.

Από πλευράς της ελληνικής Πολιτείας, το κέντρο βάρους της 
διαχείρισης μετατοπίζεται εκτός από τα hotspots και προς 
την πλευρά της Υπηρεσίας Ασύλου, η οποία αντιμετωπίζει 
πλέον το 2016 μια διπλή πρόκληση: να διασφαλίσει την 
πρόσβαση στο άσυλο, αφενός στους πληθυσμούς που 
εγκλωβίστηκαν μετά το κλείσιμο των συνόρων και διαβιούν 
σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας στην ενδοχώρα, και 
αφετέρου στους νεοεισερχόμενους στα Kέντρα Yποδοχής 
και Tαυτοποίησης (ΚΥΤ) όπως ονομάζονται τα hotspots 
ως διοικητικές μονάδες του ΥΠΕΣ-Τομέα Μεταναστευτικής 
Πολιτικής87που ιδρύονται με νόμο88 στα 5 νησιά αμέσως μετά 
την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016. 
Ο νόμος ειδικά για τα σύνορα συντέμνει τις προθεσμίες 
άσκησης προσφυγής και θεσπίζει τη δυνατότητα συνδρομής 
του EASO89 στα Γραφεία Ασύλου που λειτουργούν μέσα στα 

83 Με εγκύκλιο της ΕΛΑΣ (1604/15/1423412/10-8-2015) διευκρινίστη-
κε ότι η βεβαίωση αυτή καταλαμβάνει νεοεισερχόμενους πολίτες από τη Συρία, 
την Υεμένη, το Νότιο Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Ερυθραία, τη Σομαλία. 

84 13.917 αιτήσεις ασύλου το 2015, οι 3.495 εκ των οποίων από πολίτες 
Συριακής καταγωγής http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/01/
Greek-Asylum-Service-statistical-data-2015_gr.pdf

85 Σύμφωνα με τα στοιχεία της UNHCR (www.unhcr.gr, statistics, 14-1-
2016) σημειώνονται 851.319 αφίξεις από θαλάσσης στην Ελλάδα το 2015. 

86 Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Σεπτέμβριο 2015 
προβλέπει  την υποδοχή και μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο από τη Συρία, το 
Ιράκ και την Ερυθραία. 

87 Από τον Νοέμβριο 2016 αυτοτελές Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

88 Ν. 4375/2016. 

89 European Asylum Support Office - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για 
το Άσυλο.

hotspots. Παράλληλα, η Κοινή Δήλωση καθιστά υποχρεωτική 
την εξέταση του παραδεκτού αιτημάτων σε σχέση με την 
έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας, εναποθέτοντας στην 
Υπηρεσία Ασύλου το τεράστιο βάρος για την ουσιαστική 
εφαρμογή των συμφωνηθέντων από την ΕΕ ως προς 
την επανεισδοχή στην Τουρκία Σύρων αλλά και πολιτών 
άλλων χωρών. Η ταχεία εκκαθάριση των αιτημάτων σε 
δεύτερο βαθμό από την Αρχή Προσφυγών προκειμένου να 
εφαρμοστούν διαδικασίες απέλασης/επανεισδοχής αποτελεί 
το ζητούμενο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2016 
έως σήμερα. Το βασικό πρόβλημα πρόσβασης στο άσυλο το 
2016 εντοπίζεται συνεπώς στην αδυναμία της Υπηρεσίας 
Ασύλου να ανταποκριθεί με ταχείες διαδικασίες στις αιτήσεις 
όχι μόνον στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας στην 
ενδοχώρα, αλλά και στα hotspots, όπου αιτούντες άσυλο 
(ή μη), υφίστανται περιορισμό της ελευθερίας. Ερωτηματικά 
ως προς την κατ΄ουσίαν πρόσβαση στη διεθνή προστασία 
εγείρουν τόσο οι μικροί αριθμοί απόδοσης ασύλου στα 
νησιά όσο και το περιεχόμενο και ο τρόπος εφαρμογής της 
Κοινής Δήλωσης, ζήτημα το οποίο έχει αχθεί ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) το 2016, όπως εξάλλου 
και το ζήτημα της επανασυγκρότησης των Επιτροπών της 
Αρχής Προσφυγών τον Ιούνιο 2016 (Ν. 4399/2016) με 
διοικητικούς δικαστές κατά τα 2/3. 
 
Τα παραπάνω λειτουργούν σωρευτικά με το πάγιο πρόβλημα 
της μειωμένης πρόσβασης στο άσυλο όσων διαβιούν 
ελεύθερα στη χώρα. 

4.2. Ιστορική 
αναδρομή 
 
Το σύστημα απόδοσης 
διεθνούς προστασίας 
στην Ελλάδα πριν 
το 2015 

Το πρόβλημα της πρόσβασης στο 
άσυλο και της διαδικασίας 
εξέτασης και αναγνώρισης των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
των εισερχομένων χωρίς τις 
νόμιμες διατυπώσεις στην 
ελληνική επικράτεια κατά την 
τελευταία διετία, βρίσκεται σε 

άμεση συνάρτηση με την παθολογία του συστήματος αυτού 
τα προηγούμενα χρόνια. Οι υπέρμετρες καθυστερήσεις κατά 
την παραλαβή και εξέταση των αιτημάτων ασύλου σε 1ο και 
2ο βαθμό αποτελούσαν χρόνιο ζήτημα που πρακτικά 
ισοδυναμούσε με αδυναμία διαχείρισης του μεγάλου όγκου 
των συσσωρευμένων αιτημάτων από την πλευρά των 
αρμόδιων αρχών, ήδη από το έτος 200390. Παρά τις 
αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις,91 μέχρι το 2015 δεν 

90 Βλ. σχετικές παρεμβάσεις Συνηγόρου 2003 κ.ε.

91 ΠΔ 61/1999, ΠΔ 90/2008, ΠΔ 81/2009, ΠΔ 114/2010, Ν. 

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/01/Greek-Asylum-Service-statistical-data-2015_gr.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/01/Greek-Asylum-Service-statistical-data-2015_gr.pdf
http://www.unhcr.gr
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είχε καταστεί δυνατός ο εξορθολογισμός και η 
αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ασύλου της 
χώρας, με αποτέλεσμα η ήδη προβληματική κατάσταση να 
επιδεινωθεί περαιτέρω από τη ραγδαία αύξηση των 
νεοεισερχομένων αιτούντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 
6.9.2016 εκκρεμούσαν ακόμη ενώπιον των Επιτροπών 
Προσφυγών της ΕΛΑΣ, 7.920 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί 
κατά τη διάρκεια ισχύος του ΠΔ 114/2010 και των 
προγενέστερων αυτού. Σύμφωνα με την εμπειρία του 
Συνηγόρου από τον χειρισμό σχετικών αναφορών, πρόκειται 
για αιτήματα που είχαν αρχικά κατατεθεί μέχρι και 10 χρόνια 
πριν. Επιπλέον, την ίδια ημερομηνία, εκκρεμούσε η εξέταση 
σε 2ο βαθμό άλλων 3.000 αιτημάτων ασύλου από τις 
Επιτροπές της Αρχής Προσφυγών, εφόσον αυτές είχαν 
διακόψει τη λειτουργία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Το πρόβλημα της 
πρόσβασης 
στην υπηρεσία 
ασύλου στην 
Αθήνα

Ο Συνήγορος έχει κατ’ επανάληψη 
επισημάνει ως ιδιαίτερα θετική 
εξέλιξη από πλευράς ποιότητας των 
διαδικασιών και τήρησης των 
εγγυήσεων της νομοθεσίας, τη 
σύσταση μη αστυνομικής υπηρεσίας, 

δηλαδή της νέας Υπηρεσίας Ασύλου που άρχισε να λειτουργεί 
τον Ιούνιο του 201392 και αντιλαμβάνεται τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται για την ορθή και αποτελεσματική 
λειτουργία της. Έπειτα ωστόσο, από δύο χρόνια λειτουργίας 
της, το 2015 θα έπρεπε να διασφαλίζεται στην πράξη 
διαρκώς και απρόσκοπτα το δικαίωμα υποβολής αιτήματος 
ασύλου όσων επιθυμούν να τους χορηγηθεί κάποια μορφή 
διεθνούς προστασίας. Αυτό δεν συνέβαινε ούτε στην Αττική, 
λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου αριθμού προσώπων που 
επιχειρούσαν ματαίως να προσεγγίσουν την υπηρεσία για να 
υποβάλουν αυτοπροσώπως, όπως απαιτεί ο νόμος, αίτημα 
ασύλου, δεδομένου ότι το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου 
(ΠΓΑ) Αττικής δεχόταν να μπουν κάτω των 20 προσώπων 
την ημέρα, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι να επανέρχονται 
καθημερινά. Διότι στην Ελλάδα υπήρχαν πρόσφυγες από τη 
Συρία –και όχι μόνον- και πριν το 2015. Με καθιστική 
διαμαρτυρία στην πλατεία Συντάγματος τον Δεκέμβριο 2014, 
οι Σύροι προβάλλουν δυναμικά το αίτημα να εισακουσθούν, 
με θετικό αποτέλεσμα να εγκαινιασθεί ειδική ταχύρρυθμη 
διαδικασία γι’αυτούς. Ωστόσο, μεμονωμένοι αιτούντες 
συνεχίζουν να μην μπορούν να προσεγγίσουν το ΠΓΑ Αττικής. 

3907/2011.

92 Στις 7.6.2013,ως πολιτική υπηρεσία υπαγόμενη στον υπουργό Δημόσιας 
Τάξης και από τον Ιανουάριο 2015 στον Αναπληρωτή Υπουργό και νυν Υπουρ-
γό Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Ο  Συνήγορος επισημαίνει ότι δεν πρέπει να καταλείπονται 
περιθώρια εντυπώσεων ότι πρέπει κάποιος, ακόμη και Σύ-
ρος, να κάνει καθιστική διαμαρτυρία στο Σύνταγμα για να 
μπορέσει να προσεγγίσει την υπηρεσία ασύλου (υπόθεση 
Φ. 195734/2014). Οι ουρές ενδιαφερομένων για να υπο-
βάλουν αίτημα ασύλου, μεταξύ των οποίων και σημαντικός 
αριθμός Σύρων ή άλλων ευάλωτων περιπτώσεων, αποτε-
λούν συχνό φαινόμενο έξω από τη νέα Υπηρεσία Ασύλου 
έως και το πρώτο εξάμηνο του 2015, θυμίζοντας αντίστοι-
χες εικόνες από το παρελθόν στην Αστυνομική Διεύθυνση 
Αλλοδαπών Αττικής.93 

Η κατάσταση των 
πραγμάτων το 2015

Ο Συνήγορος είχε επισημάνει την 
έντονα αυξητική τάση της εισόδου 
μεταναστών και προσφύγων ήδη 

από το 2014 και είχε ζητήσει να αντιμετωπιστεί άμεσα η 
υπολειτουργία των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, στις 
οποίες θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται και Γραφεία 
Ασύλου με επαρκή στελέχωση.94 Η μαζική εισροή μεταναστών 
και προσφύγων από τα θαλάσσια σύνορα της χώρας 
κορυφώθηκε το καλοκαίρι του 2015 δημιουργώντας 
ασφυκτικές πιέσεις στις τοπικές αρχές και καταδεικνύοντας 
τα κενά στην οργάνωση και λειτουργία της πρώτης υποδοχής95 
που ήταν και παραμένει ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας στη 
διαχείριση μεικτών πληθυσμών, λόγω της αρμοδιότητας 
εντοπισμού και διακρίβωσης των ευάλωτων περιπτώσεων 
και κυρίως των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του Ν. 3907/2011. 

Ο Συνήγορος, με δημόσια παρέμβασή του μετά την επίσκεψή 
του τον Ιούνιο 2015 στα νησιά της Λέσβου, Κω και Λέρου, 
πρότεινε, μεταξύ άλλων ζητημάτων (όπως ο συντονισμός 
των συναρμόδιων υπηρεσιών σε κεντρικό και τοπικό 
επίπεδο με σχέδια διαχείρισης για κάθε νησί και σχέδια 

93 Ετήσια Έκθεση 2015, σελ.37.

94  Ετήσια Έκθεση 2014, σ. 152 επ.

95 Τον Ιούνιο 2015 κλιμάκια του Συνηγόρου επισκέφθηκαν τη Λέσβο, την 
Κω και τη Λέρο, νησιά πρώτης γραμμής σε ρυθμούς εισόδου, και διαπίστω-
σαν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες για την υποδοχή και διαχείριση των παράτυπα 
εισερχομένων από τα θαλάσσια σύνορα της χώρας, στην καλύτερη περίπτωση 
αδυνατούσαν να αντεπεξέλθουν εγκαίρως στις ροές που δέχονταν και εφάρμο-
ζαν ένα μικρό μόνο μέρος από τις διαδικασίες, ενώ Κέντρα Πρώτης Υποδοχής 
δεν υφίσταντο στα νησιά ακόμη και στη Λέσβο όπου σχετική πτέρυγα είχε 
κατασκευαστεί και παρέμενε κλειδωμένη. Αναπληρούμενες εκ των ενόντων 
από όργανα με αστυνομικά καθήκοντα, του Λιμενικού ή της ΕΛΑΣ, οι υπηρεσίες 
Πρώτης Υποδοχής, που ανήκαν στην αρμοδιότητα του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών, διαπιστώθηκε ότι κινδύνευαν να καταστούν γράμμα κενό. Η δια-
σπορά των αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών που ανήκουν σε διαφορετι-
κούς φορείς (των πρώην Υπουργείων Δημόσιας Τάξης, Ναυτιλίας, Εσωτερικών 
ως προς την αρμοδιότητα Μετανάστευσης) φαίνεται ότι δημιούργησε ακόμη 
μεγαλύτερο έλλειμμα συντονισμού σε τοπικό επίπεδο.

Α.   Διοικητικές  
διαδικασίες  
και προβλήματα



29 

αποσυμφόρησης των υπηρεσιών αιχμής), τη λειτουργία 
Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) με τις διαδικασίες και 
προδιαγραφές που επιτάσσει ο νόμος. 

Τους επόμενους μήνες οι είσοδοι στα νησιά προσέλαβαν 
εκρηκτικές διαστάσεις και η Πολιτεία τον Αύγουστο και τον 
Σεπτέμβριο έλαβε κάποια μέτρα, στην κατεύθυνση και των 
προτάσεων του Συνηγόρου, λ.χ. άνοιξε η κλειστή πτέρυγα 
ΚΕΠΥ στη Μόρια Λέσβου, χωρίς όμως να επαρκεί για 
screening, σύμφωνα με τον Ν. 3907/2011, του συνόλου 
των εισερχομένων στο νησί. Οι παραπάνω προτάσεις του 
Συνηγόρου παρέμειναν επίκαιρες και τα περιφερειακά 
γραφεία ή μάλλον κλιμάκια ασύλου στα νησιά το 2015 
παραμένουν υποστελεχωμένα, ενώ κάποια αποφεύγουν 
(Λέσβος, 2015 και 2016) να δώσουν στοιχεία επί της 
ουσίας στον Συνήγορο, παραπέμποντας στην κεντρική 
υπηρεσία.

Έσωζε την κατάσταση το γεγονός ότι οι αριθμοί των 
αιτήσεων σε σχέση με τον αριθμό των εισερχομένων ήταν 
χαμηλοί, όπως προαναφέρθηκε (13.917 αιτήσεις ασύλου 
το 2015 και παράλληλα 851.319 αφίξεις από τα θαλάσσια 
σύνορα,96 λόγος 1/61) όσο ήταν ανοιχτές οι δίοδοι προς 
τον διάδρομο των Δ. Βαλκανίων, καθώς  επίσης και η 
αναβολή απομάκρυνσης, που προέβλεπε ο νόμος στις 
περιπτώσεις που η επιστροφή στη χώρα καταγωγής δεν 
είναι εφικτή, ερμηνεία που υιοθέτησε η ΕΛΑΣ με εγκύκλιο 
για τους Σύρους πολίτες, 3 χρόνια ωστόσο μετά τη θέση 
σε ισχύ του Ν.3907/2011 και με συνεχείς συστάσεις του 
ΟΗΕ για τη μη επαναπροώθηση στη Συρία. Ο Συνήγορος το 
2015 προτείνει επανειλημμένα97 την ανάλογη εφαρμογή 
του νόμου και για τους Ιρακινούς πολίτες,98 σύσταση που 
επανέλαβε σε πολλές υποθέσεις μέχρι τελικώς το ζήτημα 
να επιλυθεί τον Νοέμβριο 2015 με σχετική εγκύκλιο 
διαταγή της ΕΛΑΣ99 περί υπαγωγής των Ιρακινών στο 
καθεστώς μη επαναπροώθησης του νέου άρθρου 78Α του 
Ν. 3386/2005. Θα ήταν βεβαίως υπερβολικό να αποδοθεί 

96 Βλ. υποσ. 84 και 85. 

97 Υποθέσεις Φ 197333, 199117, 201627 και 204275/2015.

98 Ο Συνήγορος, με βάση και τη θέση της UNHCR όσον αφορά τη μη κράτηση 
και το ανέφικτο της επιστροφής υπηκόων Ιράκ (Σύσταση ΟΗΕ Οκτωβρίου 
2014 http://www.refworld.org/docid/544e4b3c4.html,) επισήμανε ότι 
στην περίπτωσή τους η διοικητική κράτηση παύει να επιτελεί τον σκοπό της, 
καθίσταται ασυμβίβαστη με το άρθρο 24, παρ. 4 του Ν. 3907/2011, αλλά 
και αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας των στερητικών της ελευθερίας 
μέτρων (άρθρο 5, παρ. 3 Συντάγματος, άρθρο 5 ΕΣΔΑ (απόφαση του ΕΔΔΑ, 
Tabesh κατά Ελλάδος, προσφυγή 8256/07, (2009), καταδικαστική της χώρας 
μας για κράτηση λόγω ανέφικτης απέλασης). 

99 Εγκύκλιος 1604/15/2189144/30-11-2015.

η αλλαγή ερμηνείας του νόμου αποκλειστικά στην επιμονή 
του Συνηγόρου του Πολίτη: η σχετική διαταγή της ΕΛΑΣ 
λαμβάνει υπόψη και τη συμπερίληψη πλέον των αιτούντων 
άσυλο πολιτών ιρακινής καταγωγής στο πρόγραμμα 
μετεγκατάστασης (relocation) σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. 

Τι αλλάζει όμως στη μεταχείριση των εισερχομένων εν δυ-
νάμει προσφυγικών πληθυσμών τον Ιούλιο 2015; Όταν συ-
ντρέχουν οι όροι της αρχής της μη επαναπροώθησης δεν εκ-
δίδεται πλέον απόφαση απέλασης και στη συνέχεια αναβολή 
απομάκρυνσης, αλλά χορηγείται εξ αρχής βεβαίωση μη απο-
μάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους. Η ρύθμιση αυτή του 
νέου άρθρου 78Α του Ν.3386/2005, η οποία επήλθε με 
το άρθρο18 του Ν. 4332/2015, αποτελεί μια πολύ θετική 
εξέλιξη, σε ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών προς 
την UNHCR και προς τον Συνήγορο του Πολίτη, και βεβαίως 
θεσπίζεται σε μια περίοδο που το ζητούμενο είναι η απλο-
ποίηση των διαδικασιών και η ταχύτητα επεξεργασίας των 
περιπτώσεων των μαζικώς εισερχομένων. Με εγκύκλιο της 
ΕΛΑΣ τον Αύγουστο 2015100 διευκρινίστηκε ότι η βεβαίωση 
αυτή καταλαμβάνει νεοεισερχόμενους πολίτες από τη Συρία, 
την Υεμένη, το Νότιο Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Ερυθραία, 
τη Σομαλία, και τον Νοέμβριο, όπως προαναφέρθηκε, και 
από το Ιράκ. 

Το skype από 
τεχνική επίλυσης  
σε μέρος του 
προβλήματος  
πρόσβασης στο 
άσυλο

Η Υπηρεσία Ασύλου εγκαινίασε 
το 2015 σύστημα προγραμμα-
τισμού, μέσω skype, των ραντε-
βού για καταγραφή αιτημάτων 
ασύλου, το οποίο εφαρμόζει 
ακόμη σήμερα.

Ο Συνήγορος το 2015 υπέβαλε δύο σχετικές παρατηρήσεις: 
α) Το παραπάνω περιοριστικό σύστημα παραλαβής αιτημά-
των ασύλου φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την αρχή 
της καθολικής, συνεχούς και απρόσκοπτης πρόσβασης στη 
διαδικασία ασύλου στο μέτρο που το σύστημα καταγραφής 
μέσω skype δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγάλο αριθμό 
κλήσεων. β) Εγκυμονεί κινδύνους για θεμελιώδη ζητήματα 
διότι κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ του προγραμματισμού 
της καταγραφής μέσω της εφαρμογής skype και της τελικής 
υποβολής του αιτήματος ασύλου είναι υπαρκτός ο κίνδυνος 
για τη σύλληψη, κράτηση και επιστροφή των «εν δυνάμει αι-
τούντων άσυλο». Και τα δύο αυτά ζητήματα έχουν αυξημένη 
επικαιρότητα και κατά το 2016, αφού το κυρίαρχο πρόβλημα 
για τους εν ελευθερία αιτούντες ήταν και παραμένει η δυ-

100 Εγκύκλιος 1604/15/1423412/10-8-2015.

http://www.refworld.org/docid/544e4b3c4.html
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σκολία πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου, ιδιαίτερα στο 
ΠΓΑ Αττικής (το 2016 επίσης και στο ΠΓΑ Θεσσαλονίκης).101 

Είναι κατανοητό ότι το κέντρο βάρους της Υπηρεσίας Ασύ-
λου το 2016 μετατοπίζεται πλέον στα πεδία των χώρων 
προσωρινής φιλοξενίας στην ενδοχώρα και στην εξέταση 
των αιτημάτων στα hotspots. Ωστόσο, η παράπλευρη απώ-
λεια φαίνεται να είναι τα αιτήματα από τον λοιπό πληθυσμό, 
σε συνδυασμό με το σύστημα παραλαβής αιτημάτων ασύ-
λου μόνο μέσω skype. Ο Συνήγορος πρότεινε και προτείνει 
την ευελιξία του συστήματος για ευάλωτες ή επείγουσες 
περιπτώσεις,102 αλλά και την αποτροπή της σύλληψης όσων 
έχουν κλείσει ραντεβού μέσω skype, με καταγραφή στο ηλε-
κτρονικό αρχείο Χαρτογράφησης Αλλοδαπών, όπως γίνεται 
και στην προκαταγραφή αιτημάτων ασύλου. 

4.3. Το 2016 μια 
διπλή πρόκληση 
για το άσυλο στην 
Ελλάδα: χώροι 
προσωρινής φιλοξενίας 
στην ενδοχώρα  
και στα hotspots  
μετά τις 20.3.2016

Μετά την έξαρση των προ-
σφυγικών – μεταναστευτι-
κών ροών της προηγούμε-
νης χρονιάς,103 το 2016 η 
ελληνική Διοίκηση βρέθηκε 
αντιμέτωπη με δύο μεγάλες 
προκλήσεις: αφενός το κλεί-
σιμο των συνόρων στον λε-
γόμενο «Διάδρομο των Δυ-

τικών Βαλκανίων», που είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό 
μεικτών, προσφυγικών και μεταναστευτικών, πληθυσμών 
στην ελληνική ενδοχώρα, αφετέρου την Κοινή δήλωση ΕΕ-
Τουρκίας της 18ης Μαρτίου, σε συνέχεια της οποίας οι υπη-
ρεσίες των hotspots στα πέντε νησιά επωμίστηκαν το βάρος 
της κράτησης όλων των νεοεισερχομένων παράτυπα στα 
θαλάσσια σύνορα, με σκοπό την ταχεία επανεισδοχή στην 
Τουρκία μετά την ταυτοποίησή τους.
 
Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί των διοικητικών προβλημάτων: 
στα μέσα Νοεμβρίου 2016 υπάρχουν 26.000 περίπου άτομα 
σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας στην ενδοχώρα και 
16.000 περίπου άτομα, που διήλθαν τα θαλάσσια σύνορα, 
στα hotspots, στο διπλάσιο σχεδόν της χωρητικότητάς 
τους συνολικά. Επιπλέον αυτών, περίπου 5.700 διαμένουν 
σε διαμερίσματα με το πρόγραμμα ενοικίασης στέγης της 

101  Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι προέβησαν σε επίδοση 
αιτήματος με δικαστικό επιμελητή, ισχυριζόμενοι ανωτέρα βία από την ανεπάρ-
κεια της υπηρεσίας να ανταποκριθεί στη σύνδεση μέσω skype (υποθέσεις Φ. 
219555, 219556/2016 κ.ά.).

102  Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν καλύπτονται καν από τις γλώσσες 
επικοινωνίας του skype (υπόθεση Φ. 215904/2016).

103  Βλ. Ετήσια Έκθεση 2015, σελ.35 επ.

UNHCR και άλλοι 5.000 σε άλλους χώρους της Ύπατης 
Αρμοστείας (ξενοδοχεία, ξενώνες κλ.π). Σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία του Κεντρικού Επιχειρησιακού Οργάνου 
Μετανάστευσης, 9.000 άτομα εκτιμάται ότι βρίσκονται εκτός 
δομών φιλοξενίας δηλ. δεν ανευρίσκονται πουθενά. Για την 
τελευταία κατηγορία υφίσταται το ενδεχόμενο να έχουν 
φύγει χωρίς να ακολουθήσουν νόμιμες οδούς διέλευσης 
των συνόρων.

Καθυστέρηση 
πρόσβασης στο 
άσυλο στους 
χώρους 
προσωρινής 
φιλοξενίας

Το βασικό πρόβλημα που αναδείχθηκε 
από αναφορές στον Συνήγορο ήταν η επί 
μήνες έλλειψη πρόσβασης αυτών που δι-
έμεναν σε χώρους προσωρινής φιλοξε-
νίας της ηπειρωτικής χώρας στη διαδικα-
σία ασύλου (υποθέσεις Φ. 214896, 
215349, 215823/2016 κ.ά.). Η προ-

καταγραφή των αιτημάτων ασύλου ήταν το πρώτο και σημα-
ντικό βήμα για να εξατομικευθούν οι ανάγκες των ανθρώ-
πων αυτών και επιτεύχθηκε με την ουσιαστική συνδρομή της 
UNHCR και της EASO τον Ιούνιο και Ιούλιο 2016. Η προκα-
ταγραφή 25.692 ανθρώπων είχε ως αποτέλεσμα τη χορή-
γηση αντίστοιχης κάρτας διάρκειας ενός έτους, που αποτελεί 
νόμιμο τίτλο διαμονής στη χώρα, χωρίς ωστόσο αυτό να συ-
νεπάγεται τα πλήρη δικαιώματα του αιτούντος άσυλο (εργα-
σία), με σοβαρή καθυστέρηση ειδικά για όσους επιθυμούν 
να ενταχθούν σε διαδικασίες οικογενειακής συνένωσης 
(υπόθεση Φ. 218556/2016). Αποτελεί πάντως δείγμα 
υπεύθυνης Διοίκησης η ενημέρωση της Υπηρεσίας Ασύλου 
με δημόσια ανακοίνωση για το χρονοδιάγραμμα οριστικής 
καταγραφής έως τον Ιανουάριο και στη συνέχεια τον Φε-
βρουάριο 2017 (δελτίο τύπου στις 21-1-2017).

Διαδικασίες ασύλου 
στα θαλάσσια σύνορα 
μετά την Κοινή Δήλωση 
ΕΕ-Τουρκίας 

Βασική προτεραιότητα της με-
ταναστευτικής πολιτικής ανα-
δείχθηκε η ταχεία εξέταση 
των αιτημάτων ασύλου όσων 
πέρασαν τα θαλάσσια σύνορα 

μετά τις 20 Μαρτίου και κρατούνταν στα hotspots προς επα-
νεισδοχή στην Τουρκία. Τα γραφεία ασύλου ωστόσο στα 
hotspots διέθεταν ελάχιστα άτομα και δεν επαρκούσαν για 
να ανταπεξέλθουν στον όγκο μαζικών αιτημάτων που δέχθη-
καν, ενώ η ενίσχυση σε προσωπικό από την EASO ήρθε στα-
διακά και με πολύ λιγότερα άτομα από τα αιτηθέντα. Οι καθυ-
στερήσεις και προτεραιοποιήσεις ορισμένων εθνικών ομά-
δων ή ευάλωτων προσώπων (λ.χ. οικογενειών) από τα Γρα-
φεία Ασύλου που λειτουργούν μέσα στα hotspots, προκα-
λούν τη δυσαρέσκεια όσων περιμένουν επί μήνες την εξέτα-
ση του αιτήματος ή και την απλή υποβολή του (ενδεικτικά 

Α.   Διοικητικές  
διαδικασίες  
και προβλήματα
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υποθέσεις Φ. 213698, 218420, 218700/2016), δημι-
ουργώντας προστριβές και εξεγέρσεις μέσα στα hotspots 
και αλυσιδωτά προβλήματα στην κοινωνική ειρήνη και συμ-
βίωση με τους κατοίκους των νησιών.

Για τον Συνήγορο προέχει η στελέχωση των κατά τόπους 
υπηρεσιών ασύλου και δη των hotspots και η συστηματική 
λειτουργία τους με στρατηγική προτεραιοποίηση που δεν 
θα αφήνει ωστόσο, εκτεθειμένες σε επί μήνες κράτηση 
λόγω αναμονής κατάθεσης αιτήματος, ολόκληρες ομάδες 
πληθυσμού δημιουργώντας εντυπώσεις αποκλεισμού τους 
από τη διεθνή προστασία χάριν μιας προσυμπεφωνημένης 
μεταναστευτικής πολιτικής.

Η αυξανόμενη 
συνδρομή της 
EASO στα σύνορα 

Ο ρόλος της EASO στη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων στα hotspots δημι-
ούργησε εύλογα ερωτηματικά δεδο-
μένου ότι ο Ν. 4375/2016 προέ-

βλεψε μεν (άρθρο 3) τη δυνατότητα διεκπεραίωσης επιμέ-
ρους διαδικασιών του Γραφείου Ασύλου των ΚΥΤ από την 
ευρωπαϊκή υπηρεσία, αλλά με την επιφύλαξη άσκησης δημό-
σιας εξουσίας (υπόθεση Φ. 215914/2016). Ωστόσο, ανα-
φορές αναδεικνύουν τη διεξαγωγή συνεντεύξεων αποκλει-
στικά από προσωπικό EASO, πρακτική που καλύπτεται με 
τροποποίηση του νόμου στο τέλος Ιουνίου (Ν. 4399/2016). 
Στον Συνήγορο αναφέρθηκε ότι σε συνεντεύξεις ασύλου σε 
1ο βαθμό που διενήργησε προσωπικό της EASO δεν ελή-
φθησαν υπόψη στοιχεία ευαλωτότητας (σοβαρός τραυματι-
σμός, βασανιστήρια) που είχαν καταγραφεί από τις υπηρεσί-
ες υποδοχής. Το θέμα αυτό ωστόσο, ανάγεται στην εφαρμο-
γή ενιαίων κανόνων και κριτηρίων από την Υπηρεσία Ασύ-
λου, στην οποία ανήκει η τελική απόφαση, και επίσης στην 
ανάγκη ύπαρξης κοινής βάσης δεδομένων μεταξύ Πρώτης 
Υποδοχής και Υπηρεσίας Ασύλου, υπηρεσιών που ανήκουν 
και οι δύο στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Για τον 
Συνήγορο, το ζητούμενο είναι η όποια συνδρομή ευρωπαϊ-
κής υπηρεσίας να ακολουθεί τις προβλεπόμενες από τη νο-
μοθεσία εγγυήσεις (η οποία είναι εν πολλοίς ευρωπαϊκή νο-
μοθεσία ασύλου) και τα ίδια ουσιαστικά και διαφανή κριτή-
ρια ως προς τη διακρίβωση της ανάγκης διεθνούς προστασί-
ας. Η έλλειψη κοινής βάσης στο τέλος του 2016 δημιουργεί 
ερωτηματικά για τον επαρκή συντονισμό των υπηρεσιών 
που δραστηριοποιούνται στα hotspots και για τη διασφάλιση 
των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων (υποθέσεις Φ. 218041, 
218667/2016).

Οι ασφαλείς 
εγγυήσεις 
της τρίτης 
χώρας

Η εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρ-
κίας της 18ης Μαρτίου μεταφέρει στις υπη-
ρεσίες ασύλου σε 1ο βαθμό, και στη συνέ-
χεια στην Αρχή Προσφυγών, σε 2ο βαθμό, 
την ευθύνη να κρίνει την επανεισδοχή στην 

Τουρκία, ως ασφαλή τρίτη χώρα υποβολής αιτήματος ασύ-
λου, τόσο των σύρων πολιτών με απόρριψη ως απαράδε-
κτων των αιτημάτων ασύλου στην Ελλάδα, όσο και υπηκόων 
άλλων τρίτων χωρών.104 Επί της διαδικασίας, η πίεση είναι 
μεγάλη για την αποτελεσματική εφαρμογή της Κοινής Δήλω-
σης ΕΕ-Τουρκίας ως προς την ταχεία εκκαθάριση σε 2ο βαθ-
μό των αιτημάτων ασύλου από τα hotspots. Η πίεση αυτή 
εκφράζεται και με έγγραφο στις 5.5.2016, του επικεφαλής 
της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής προς το τότε Υπουργείο Εσωτερικών για τις ασφα-
λείς εγγυήσεις που παρέχει το νομικό πλαίσιο της Τουρκίας 
για την προστασία Σύρων και υπηκόων τρίτων χωρών σε 
σχέση με τη Συνθήκη της Γενεύης για τους Πρόσφυγες. Ο Συ-
νήγορος επισήμανε σχετικά τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (απόφαση της 
4.11.2014, Tarakhel κατά Ελβετίας), σύμφωνα με την οποία 
πρέπει να υπάρχει εξατομικευμένη κρίση και παροχή συγκε-
κριμένων και λεπτομερών εγγυήσεων για τις συνθήκες υπο-
δοχής/φιλοξενίας και τη διατήρηση της οικογενειακής ενότη-
τας στην τρίτη χώρα (υπόθεση Φ. 215182/2016). 

Ωστόσο, 2.000 υποθέσεις, από τις 3.4.2016 μέχρι τις 
20.7.2016, είχαν υποβληθεί στις Επιτροπές Προσφυγών του 
ΠΔ 114/2010 (επιπλέον των 8.000 περίπου εκκρεμών από 
παλιά υποθέσεων και 1.500 στη νέα Αρχή Προσφυγών από τις 
21.7.2016 έως το τέλος Σεπτεμβρίου, μετά την αναμόρφωση 
της Αρχής με τροπολογία στον Ν. 4399/2016 που συνεπέφερε 
την αλλαγή συγκρότησης των Επιτροπών Προσφυγών. Η 
συγκρότησή τους κατά τα δύο τρίτα με εν ενεργεία διοικητικούς 
δικαστές με το άρθρο 86 του Ν. 4399/2016, προκάλεσε 
ακυρωτική διαφορά ενώπιον του ΣτΕ. 

Ως προς την απόδοση προσφυγικού καθεστώτος, από τα 
παρασχεθέντα στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου σημειώνεται 
πάντως, η τάση μείωσης από το 2015 στο 2016:

Αποφάσεις ουσίας 1ου βαθμού
6.977 το 2016 και 8.430 το 2015, εκ των οποίων:
Προσφυγικό  
1.501 το 2016 (22%) και 3.647 το 2015 (43%)

104  Βλ. τις κριτικές παρατηρήσεις της UNHCR  http://www.refworld.org/cgi-
in/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=56f3ee3f4&skip=0&query=l 
egal%20considerations&coi=GRC

http://www.refworld.org/cgi-in/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=56f3ee3f4&skip=0&query=legal considerations&coi=GRC
http://www.refworld.org/cgi-in/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=56f3ee3f4&skip=0&query=legal considerations&coi=GRC
http://www.refworld.org/cgi-in/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=56f3ee3f4&skip=0&query=legal considerations&coi=GRC
http://www.refworld.org/
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Απορριπτικές  
5.263 το 2016 (75%) και 4.435 το 2015 (53%)
Επικουρική  
213 το 2016 (3%) και  348 το 2015  (4%)

Αντίστοιχα, οι αποφάσεις ουσίας 1ου βαθμού από τα νησιά 
το διάστημα Απρίλιος - 31.12.2016 καταδεικνύουν χαμηλά 
ποσοστά αναγνώρισης και υψηλά ποσοστά απαραδέκτου:

1.704 αποφάσεις απαραδέκτου
148 αναγνώριση προσφυγικού καθεστώτος
15 επικουρικό καθεστώς

Τα αντίστοιχα στοιχεία αποφάσεων σε 2ο βαθμό επί της ου-
σίας επί προσφυγών από τα νησιά δείχνουν ακόμη μεγαλύ-
τερο άνοιγμα ψαλίδας: 533 απορρίψεις των Επιτροπών της 
Αρχής Προσφυγών το διάστημα 20.7 – 20.12.2016 και  2 
μόνον θετικές αποφάσεις το διάστημα αυτό (91 θετικές των 
παλαιών Επιτροπών Προσφυγών έως 20.7.2016 και 21 
αρνητικές αποφάσεις). 

4.4. Πρόσβαση στο 
άσυλο σημαίνει 
ουσιαστικές 
προϋποθέσεις 
για την άσκηση  
του δικαιώματος

Η ουσιαστική άσκηση του δικαιώ-
ματος πρόσβασης στη διεθνή προ-
στασία προϋποθέτει αφενός την 
έγκαιρη ενημέρωση των νεοεισερ-
χομένων που κρατούνται προς επι-
στροφή, απέλαση ή επανεισδοχή 
για το δικαίωμα να ζητήσουν διεθνή 

προστασία σε γλώσσα που κατανοούν, και αφετέρου εγγυή-
σεις της οικογενειακής συνοχής, της πλήρους ενημέρωσης, 
και εγγράφως, στη γλώσσα τους και με παρουσία του δικηγό-
ρου τους σε τυχόν περίπτωση υπαναχώρησης. Το ζήτημα 
αυτό τέθηκε από τον Συνήγορο στην περίπτωση έξι ιρακινών 
γυναικών που κρατούνταν χωριστά από άρρενα μέλη της οι-
κογένειάς τους στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, ενώ 
επέκειτο η επανεισδοχή τους (υπόθεση Φ. 220665/2016). 
Οι διευκρινίσεις της ύπαρξης έγγραφης ενημέρωσης, διερ-
μηνέα κ.ά., που ζητήθηκαν από την ΕΛΑΣ στις 7 Νοεμβρίου 
2016, δεν κατέστη δυνατό να απαντηθούν μέχρι την ολο-
κλήρωση της παρούσας έκθεσης. Αναπάντητα παρέμειναν 
και τα σχετικά ερωτήματα για την υπόθεση της επανεισδοχής 
στην Τουρκία στις 20.10.2016, σύρων πολιτών που υπο-
στήριξαν ότι είχαν υποβάλει δήλωση βούλησης υποβολής 
αιτήματος ασύλου στη Λέρο (υπόθεση Φ. 220930/2016).

Ειδικά ως προς τις εγγυήσεις για την πρόσβαση στο άσυλο 
των κρατουμένων, με το άρθρο 46 του Ν. 4375/2016, 
με το οποίο εναρμονίσθηκε το εσωτερικό μας δίκαιο με το 

σχετικό άρθρο 8 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ, υιοθετήθηκαν 
αρκετές προτάσεις που είχε υποβάλει ο Συνήγορος,105 
όπως η κράτηση να παραμείνει κατ’ εξαίρεσιν μέτρο κατά 
αυτών που υποβάλλουν αίτημα διεθνούς προστασίας ενόσω 
ήδη κρατούνται, να προϋποθέτει αιτιολογημένη κρίση, η 
σχετική απόφαση να λαμβάνεται κατόπιν εξατομικευμένης 
αξιολόγησης για τη μη δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών 
μέτρων, η παράτασή της να τελεί υπό δικαστικό έλεγχο, να 
θεσπιστεί απώτατο χρονικό όριο κράτησης των ανηλίκων κ.ά.

Τέλος, ο Συνήγορος υπέβαλε τον Οκτώβριο αναλυτική 
γνώμη στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά 
με το σχέδιο νόμου για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή 
προστασία κατά την Οδηγία 2013/33/ΕΕ (αναδιατύπωση 
29.6.2013), με προτάσεις βελτίωσης της προστασίας. 
Συγκεκριμένα πρότεινε να υπάρχει μια σαφής προτροπή ώστε 
να περιληφθούν στον ορισμό των ευάλωτων προσώπων με 
ειδικές ανάγκες υποδοχής που χρήζουν διεθνή προστασία 
και οι περιπτώσεις θυμάτων άσκησης βίας λόγω φύλου, 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, με 
παραπομπή στις έννοιες του άρθρου 10 του ΠΔ 141/2013.

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι είναι πολύ θετικό ότι η 
Υπηρεσία Ασύλου τηρεί στοιχεία για θύματα βασανιστηρίων, 
βιασμού ή άλλης μορφής σεξουαλικής βίας, κάτι που θα 
διευκολύνει την ειδική μεταχείρισή τους, σε αντίθεση με 
άλλα κράτη μέλη.106 

Επισημάνθηκε ακόμη από την Αρχή ότι η υποχρέωση της 
χώρας μας, προς θέσπιση μηχανισμών παρακολούθησης 
και ελέγχου του επιπέδου των συνθηκών υποδοχής 
αιτούντων άσυλο και προς ενημέρωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, θα ήταν σκόπιμο να συμπεριλάβει τον Συνήγορο 
ως τον κατ’ εξοχήν ανεξάρτητο συνταγματικό θεσμό, του 
οποίου η αρμοδιότητα ήδη καταλαμβάνει την εξωτερική 
παρακολούθηση των συνθηκών υποδοχής.

105  Ετήσια Έκθεση 2014, σελ. 177-178.

106  Το 2016, καταγράφηκαν ως θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή σεξουα-
λικής βίας 577 αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, από τους οποίους 190 ήταν γυ-
ναίκες. Σύμφωνα με το FRA, μόνον η Ελλάδα τηρεί σχετικά στοιχεία σε αντίθε-
ση με άλλα 13 κράτη μέλη στα οποία αναφέρεται η σχετική έκθεσή του Current 
migration situation in the EU: Torture, trauma and its possible impact on 
drug use, FRA, February 2017 http://fra.europa.eu/en/publication/2017/
february-monthly-migration-focus-torture

Α.   Διοικητικές 
διαδικασίες  
και προβλήματα

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/february-monthly-migration-focus-torture
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/february-monthly-migration-focus-torture
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4.5. Μετεγκατάσταση 
αιτούντων άσυλο 
σε άλλα κράτη μέλη

Βασική πρόβλεψη της Κοινής 
Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας107 ήταν 
η επανεγκατάσταση (resettle-
ment) ενός Σύρου από την 
Τουρκία στην ΕΕ για κάθε Σύρο 

που θα επέστρεφε από την Ελλάδα στην Τουρκία μετά τις 
20-3-2016.108 Η ρήτρα αυτή στηριζόταν στην τήρηση των 
δεσμεύσεων των κρατών μελών στις 20-7-2015 να δε-
χθούν τη μετεγκατάσταση (relocation) αιτούντων άσυλο από 
την Ελλάδα και την Ιταλία, δεσμεύσεις που αντιστοιχούσαν 
την 18η Μαρτίου 2016 σε υπόλοιπο 18.000 θέσεων, κα-
θώς και στην επιπρόσθετη κατανομή 54.000 νέων θέσεων 
μετεγκατάστασης.109 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτιμώντας 
την επανεγκατάσταση 2.761 Σύρων από την Τουρκία το 
2016 σε οκτώ κράτη μέλη,110 θεωρεί ότι υπάρχει θετικός 
ρυθμός που πρέπει να συνεχιστεί.111 Ωστόσο, ο Συνήγορος 
παρατηρεί ότι 13.450 αιτήματα κρατών μελών για επανε-
γκατάσταση από την Τουρκία το 2016 και 2017112 δεν μπο-
ρούν να θεωρηθούν αρκετά με βάση τις προαναφερθείσες 
δεσμεύσεις, αλλά και τον αριθμό των Σύρων που επιζητούν 
διεθνή προστασία. 

Ως προς τα αιτήματα μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο από 
την Ελλάδα,113 τα στοιχεία για το 2016114 καταδεικνύουν ση-

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

108  801 άτομα επέστρεψαν από την Ελλάδα με τη διαδικασία επανεισδοχής 
ΕΕ-Τουρκίας το 2016, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/
files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/
state_of_play_-_eu-turkey_en.pdf

109  Με την απόφαση του Συμβουλίου στις 29.9.2016 (EU) 2016/1754, 
επετράπη στα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους από την 
απόφαση (EU) 2015/1601 ως προς τις 54.000 θέσεις με επιλογή της επα-
νεγκατάστασης Σύρων αιτούντων διεθνή προστασία από την Τουρκία αντί της 
μετεγκατάστασης αιτούντων από την Ιταλία ή την Ελλάδα. 

110  Έως τις 5.12.2016 σε Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Σουηδία. 

111  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/
files/20161208-4th_report_on_the_progress_made_in_the_
implementation_of_the_eu-turkey_statement_en_0.pdf
Θα μπορούσε να παρατηρηθεί ότι ο αριθμός αυτός είναι πράγματι υπερ-
τριπλάσιος του αριθμού των 801 επιστραφέντων στην Τουρκία το 2016. 
Υπολείπεται βεβαίως σημαντικά του συνολικού αριθμού των 54.000 θέσεων 
και εξακολουθεί να είναι μικρότερος του αριθμού των εκκρεμών αιτημάτων, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας έκθεσης της Επιτροπής.

112  Έως 20.12.2016, σύμφωνα με το εσωτερικό Πληροφοριακό δελτίο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τη μεταναστευτική κρίση». 

113  Οι οποίοι είχαν εισέλθει πριν τις 20.3.2016.

114  Έως τις 20.12.2016, ibid. 13.384 θέσεις (pledges) από κράτη μέλη, 
20.827 αιτήσεις υποβλήθηκαν στην Ελλάδα, 12.929 αιτήματα έστειλε η 
Ελλάδα, 10.061 έγιναν δεκτά, 7.062 υλοποιήθηκαν από την Ελλάδα (141 
ασυνόδευτοι, πηγή ΔΟΜ) και 121 προγραμματίσθηκαν μεταξύ 23.12.2016 – 
15.1.2017.

μαντική απόκλιση (3:2) μεταξύ αιτημάτων που υποβλήθηκαν 
στην Ελλάδα (20.827) και θέσεων που άνοιξαν τα κράτη 
μέλη (13.384). Επίσης σημαντικός αριθμός (3.000 περίπου 
από τα 12.929) αιτημάτων που απέστειλε η Ελλάδα δεν έγι-
ναν δεκτά από τα κράτη μέλη.115

Η Υπηρεσία Ασύλου ανακοινώνει ότι μόλις το 5% 
των αιτημάτων που υποβάλλει απαντώνται εντός του 
προβλεπομένου διαστήματος των 10 ημερών από τα κράτη 
μέλη, που στην πράξη μπορεί να φθάσει και τις 40 ημέρες, 
ενώ στη συνέχεια ο μέσος χρόνος αναμονής από την αποδοχή 
μέχρι την υλοποίηση της μετεγκατάστασης είναι 58 ημέρες. Η 
αρμόδια υπηρεσία στη συνέχεια σημειώνει: Οι καθυστερήσεις 
αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την αργή αποσυμφόρηση των 
δομών φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, τη διάχυτη 
απογοήτευση μεταξύ των αιτούντων άσυλο και, τελικά, την 
απώλεια αξιοπιστίας του προγράμματος μετεγκατάστασης.116 
Ειδικά για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, ο χαμηλός 
αριθμός αποδοχών των αιτημάτων για μετεγκατάσταση,117σε 
συνδυασμό με την ανεπάρκεια της χώρας σε κατάλληλες 
δομές φιλοξενίας, οδήγησε στη δημόσια έκκληση του 
European Network of Ombudspersons for Children (ENOC), 
απευθυνόμενη μεταξύ άλλων προς τους Προέδρους του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητώντας να υπάρξει πρόσθετη 
πρόβλεψη για την άμεση μετεγκατάσταση μεγάλου αριθμού 
ασυνόδευτων προς τις χώρες της Ευρώπης.118

Ο Συνήγορος παρατηρεί ότι οι καθυστερήσεις και τα 
διαδικαστικά προσκόμματα στην υλοποίηση των ανωτέρω 
δεσμεύσεων, αλλά και ο μικρός αριθμός των χωρών που 
δέχτηκαν το 2016 τη μετεγκατάσταση ανθρώπων που 
ζήτησαν διεθνή προστασία στην Ελλάδα ως πρώτη χώρα 
εισόδου στην ΕΕ, συνιστούν ενδείξεις της ουσιαστικής 
αντίδρασης ορισμένων κρατών μελών να τηρήσουν το 
πρόγραμμα κατανομής αιτούντων άσυλο στην ΕΕ, αλλά και 
της αδυναμίας του ευρωπαϊκού θεσμικού οικοδομήματος να 
περιφρουρήσει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. 

115  Βλ.και στατιστικά στοιχεία έως τον Μάρτιο 2017 http://asylo.gov.gr/
wp-content/uploads/2017/03/Relocation-procedures-up-to-19-03-17_
gr.pdf

116  http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/02/DT-Proodou.
Metegkatastasis-.pdf

117  Δελτίο Τύπου Υπηρεσίας Ασύλου, Νοέμβριος 2016 (http://asylo.gov.
gr/wp-content/uploads/2016).

118  Βλ. σχετ. http://enoc.eu/wp-content/uploads/2016/04/ENOC-Letter-
5-April-2016-Sofia.pdf

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_eu-turkey_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_eu-turkey_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_eu-turkey_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20161208-4th_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20161208-4th_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20161208-4th_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en_0.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/03/Relocation-procedures-up-to-19-03-17_gr.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/03/Relocation-procedures-up-to-19-03-17_gr.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/03/Relocation-procedures-up-to-19-03-17_gr.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/02/DT-Proodou.Metegkatastasis-.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2017/02/DT-Proodou.Metegkatastasis-.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2016/04/ENOC-Letter-5-April-2016-Sofia.pdf
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2016/04/ENOC-Letter-5-April-2016-Sofia.pdf


34 

5.  Επιστροφές και ζητήματα διαφάνειας 
διαδικασιών

Ο Συνήγορος έχει ειδική αρμοδιότητα119 να ελέγχει όλα 
τα στάδια της διαδικασίας αναγκαστικών επιστροφών 
αλλοδαπών, οι οποίοι συχνά κρατούνται, στις χώρες 
καταγωγής τους, από την έκδοση της απόφασης επιστροφής 
τους, μέχρι και την υλοποίησή της με χερσαία, θαλάσσια 
ή αεροπορική μεταφορά στη χώρα τους. Με βάση 
δειγματοληπτικό έλεγχο σε προαναχωρησιακά κέντρα 
κράτησης και επιχειρήσεις επιστροφής αλλοδαπών της ΕΛΑΣ, 
ο Συνήγορος στην Ετήσια Έκθεση που δημοσιεύει ειδικά για 
τις Επιστροφές, αναδεικνύει τα προβληματικά σημεία της 
διαδικασίας σε σχέση με τις επιταγές του ευρωπαϊκού ή 
εσωτερικού δικαίου και προτείνει οργανωτικά και άλλα μέτρα 
για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που 
εμπλέκονται στη διαδικασία αναγκαστικής απομάκρυνσης. 
Ο εξωτερικός έλεγχος (monitoring) από ανεξάρτητη αρχή 
και η διαφάνεια των αστυνομικών επιχειρήσεων αποτελούν 
την αναγκαία εγγύηση του κράτους δικαίου απέναντι στους 
κινδύνους που ενέχει για τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε 
διαδικασία περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας. 
Για τον λόγο αυτό, ο εξωτερικός έλεγχος και οι σχετικές 
κατευθυντήριες Οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 
νομολογίας του ΔΕΕ κ.ά. αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 
εγχειριδίου Επιστροφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015) 
και του Κώδικα Δεοντολογίας της FRONTEX (2014), αλλά 
και του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/1624 για 
τη μετατροπή της FRONTEX σε Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή-
Συνοριοφυλακή. Ο Κανονισμός αυτός υιοθετήθηκε 
τον Σεπτέμβριο και προβλέπει ευρωπαϊκή δεξαμενή 
παρατηρητών από τα κράτη μέλη (άρθρο 29), προκειμένου 
καμία ευρωπαϊκή επιχείρηση επιστροφής να μη διεξάγεται 
χωρίς εξωτερικό έλεγχο  (άρθρο 28). 

5.1. Τα συνήθη 
προβλήματα των 
αναγκαστικών 
επιστροφών 

Στα τέλη του 2014,120 ο Συνήγορος 
θεωρούσε ότι το κυρίαρχο πρόβλη-
μα ήταν η εκτεταμένη κράτηση σε 
κακές συνθήκες διαβίωσης, πέραν 
των ορίων της Οδηγίας Επιστρο-
φών, και ο συνακόλουθος υπερ-

πληθυσμός των Προαναχωρησιακών Κέντρων, αλλά και των 
αστυνομικών τμημάτων. Επίσης, οι ελλιπείς υπηρεσίες πρώ-

119  Οδηγία 2008/115/ΕΚ άρθρο 8, παρ. 6, Ν. 3907/2011 άρθρο 23, 
παρ. 6 και ΚΥΑ για την οργάνωση συστήματος εξωτερικού ελέγχου (ΦΕΚ 
Β΄2870/24-10-2014). Για την αρμοδιότητα του Συνηγόρου βλ. το σχετικό 
νομικό πλαίσιο στην ετήσια έκθεση 2016, ενότητα Επιστροφών, σελ.134.

120  Ετήσια Έκθεση 2014, σελ.151 επ.

της υποδοχής που συνεπάγονταν την κράτηση σε Προανα-
χωρησιακά Κέντρα και ευάλωτων ατόμων όπως οι ανήλικοι. 
Τον Ιούνιο 2015 ενεργοποιείται η υποχρέωση της ΕΛΑΣ να 
παρέχει στατιστικά στοιχεία για την εκτέλεση επιστροφών 
και να ενημερώνει τον Συνήγορο για τον προγραμματισμό 
τον σχετικών επιχειρήσεων απομάκρυνσης από τις αστυνο-
μικές διευθύνσεις της χώρας. Ο Συνήγορος θεωρεί ότι ήδη η 
τακτική υποβολή στοιχείων από όλη τη χώρα στην ανεξάρτη-
τη αρχή, αλλά και η δημοσίευση στατιστικών στοιχείων από 
την ΕΛΑΣ για θέματα παράτυπων μεταναστών (συλλήψεις, 
απελάσεις κ.ά.) μέσω της ιστοσελίδας της, αποτελούν σημα-
ντικά βήματα διαφάνειας της διοικητικής δράσης. 

Τα παρεχόμενα στοιχεία ωστόσο κατέδειξαν ότι οι 7 στους 
10 επιστρεφόμενους το 2015 ήταν πολίτες Αλβανίας και ο 
Συνήγορος τη χρονιά αυτή προγραμμάτισε δειγματοληπτικούς 
ελέγχους σε επιχειρήσεις χερσαίας απομάκρυνσης που 
παρουσίαζαν στοιχεία μαζικότητας προς την Αλβανία. 
Επιμέρους προτάσεις (λ.χ. προμήθεια ΚΙΤ πρώτων βοηθειών) 
έγιναν δεκτές από την ΕΛΑΣ, άλλες ωστόσο ακόμη 
εκκρεμούν διότι απαιτούν τον επανασχεδιασμό των οδικών 
μεταγωγών. Βασικό πρόβλημα είναι ότι χρησιμοποιούνται 
οχήματα μεταγωγής διαμορφωμένα σε χώρους-κελιά, τα 
οποία είναι ιδιαίτερα στενά, σκοτεινά και με καθίσματα 
ακατάλληλα για πολύωρη μετακίνηση (λ.χ. από την Αθήνα 
προς τα αλβανικά σύνορα ή προς τον Έβρο). Η πρόταση του 
Συνηγόρου είναι να εξετασθεί από επιχειρησιακής πλευράς η 
χρήση τουριστικών λεωφορείων, ώστε να διεξάγεται η οδική 
επιχείρηση επιστροφής με όχημα κατάλληλο για ταξίδια 
μακράς διάρκειας.

Ο Συνήγορος σημειώνει τη διοικητική αδυναμία της Πολι-
τείας να ολοκληρώσει τον διαγωνισμό ναύλωσης πτήσεων 
τσάρτερ, αλλά και γενικότερα να χρηματοδοτήσει το σύστη-
μα αναγκαστικών επιστροφών από 1.7.2015, από το ενιαίο 
πλέον Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου-Μετανάστευσης (AMIF) για 
τον πυλώνα των επιστροφών, με βάση το εθνικό πρόγραμμα 
που εγκρίθηκε το καλοκαίρι του 2015 από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.121 Για τη διαχείριση του προγράμματος υπήρξαν 
κανονιστικές αλλαγές122 και συνακόλουθες διοικητικές καθυ-

121  Απόφαση C(2015) 5313 από 31.07.2015.

122  Τη σύσταση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, με το ΠΔ 24/2015, ακολούθησε έξι μήνες μετά, η σύσταση υπεύθυνης 
αρχής στο ΥΠΕΣ και ο ορισμός εντεταλμένων αρχών διαχείρισης του AMIF με 
το άρθρο 9, παρ. 6 επ. του Ν. 4332/2015 και στη συνέχεια κατ’ εξουσιο-
δότησιν αυτού, διάφορες παρεπόμενες κανονιστικές πράξεις. Ακολουθούν 
νομοθετικές τροποποιήσεις με τον Ν. 4375/2016, άρθρ. 76 επ. και τον Ν. 
4403/2016, άρθρο 65, παρ. 1. 

Α.   Διοικητικές  
διαδικασίες  
και προβλήματα
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στερήσεις μέχρι και το 2016.123 Στην πράξη, η ΕΛΑΣ, λόγω 
της αδυναμίας ναύλωσης πτήσεων τσάρτερ για αεροπορικές 
επιστροφές, μετέχει σε Κοινές Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις που 
διενεργούνται αεροπορικώς, διοργανώνονται από τα κράτη 
μέλη και συντονίζονται από τη FRONTEX. 

Από τον Δεκέμβριο 2015 που ο Συνήγορος αρχίζει να 
μετέχει σε Κοινές Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις και σε όλη τη 
διάρκεια του 2016,124 τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι 
σταθερά: 

Ως προς τις διαδικασίες προ αναχώρησης, απαιτούνται άμε-
σα μέτρα για: α) την έγκαιρη ενημέρωση των αλλοδαπών 
σχετικά με την επιχείρηση απομάκρυνσής τους και τα επι-
μέρους στοιχεία της, β) την εύκολη και έγκαιρη πρόσβασή 
τους σε μέσα τηλεφωνικής επικοινωνίας ώστε να μπορούν 
αυτοί να ειδοποιούν τους οικείους τους και γ) τη συντονι-
σμένη, έγκαιρη και πλήρη παροχή κατάλληλων γευμάτων 
και νερού. 

Ο Συνήγορος ζητά να μη δεσμεύονται οι υπό επιστροφή 
αλλοδαποί με χειροπέδες ή άλλα μέσα παρά μόνο όταν 
αυτό είναι αναγκαίο και πρόσφορο και κατόπιν ειδικής 
αιτιολόγησης. Ζητά επίσης να ληφθούν μέτρα για την 
προστασία της αξιοπρέπειας των υπό επιστροφή αλλοδαπών 
και συγκεκριμένα την προστασία τους από φωτογράφηση 
κ.λπ. από δημοσιογράφους, ιδίως σε δημόσιους χώρους 
και σε κάθε περίπτωση χωρίς την προηγούμενη ρητή 
συγκατάθεσή τους. 

Το βασικότερο ζήτημα από τα παραπάνω, που αποτελεί 
πλέον την επιχειρησιακή σταθερά σε κάθε αναγκαστική 
απομάκρυνση, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, είναι ότι 
οι αλλοδαποί ενημερώνονται κυριολεκτικά την τελευταία 
στιγμή ότι επιστρέφουν (πριν μπουν στο αεροπλάνο ή στο 
πλοίο ή και αφού φτάσουν στον προορισμό τους, σε κάποιες 
περιπτώσεις οδικής μεταγωγής).

123  Πρόσκληση της εντεταλμένης αρχής ΥΔΕΑΠ/ΥΠΕΣ-Τομέας Προστασίας 
του Πολίτη http://www.minocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perfor
m=view&id=5697&Itemid=533&lang=GR για αναγκαστικές επιστροφές της 
ΕΛΑΣ 3.2.2016, και για εξωτερικό έλεγχο των επιστροφών 21.10.2016.

124  Το 2016, ο Συνήγορος ήταν παρών σε 11 αεροπορικές Κοινές Επιχει-
ρήσεις Επιστροφής αλλοδαπών, στο Πακιστάν και τη Γεωργία, με τον συντονι-
σμό της FRONTEX. Ο αριθμός αυτός αποτελεί το 55% των επιχειρήσεων στις 
οποίες συμμετείχε ή και διοργάνωσε η ΕΛΑΣ το έτος αυτό.

5.2. Η πίεση της 
επίσπευσης των 
επανεισδοχών 

Η έξαρση των μεικτών ροών το 
2015 και οι δυσκολίες υλοποίησης 
του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την κατ’ αρχήν υποδο-

χή και μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο, και συμπληρωμα-
τικά για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος 
αναγκαστικών επιστροφών για τους λοιπούς πληθυσμούς, 
σηματοδοτούν και τις εξελίξεις στη διαχείριση των επιστρο-
φών κατά το 2016. Με την υιοθέτηση της Κοινής Δήλωσης 
ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου, ενεργοποιείται η διαδικασία 
επανεισδοχής στην Τουρκία πολιτών τρίτων χωρών που ει-
σήλθαν παράτυπα στη χώρα από τα θαλάσσια σύνορα. Πρό-
κειται για διαδικασία εξαιρετική με βάση το άρθρο 2 της 
Οδηγίας, στην οποία ωστόσο εφαρμόζονται οι βασικές εγγυ-
ήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων.125  

Ο Συνήγορος του Πολίτη συμμετείχε με στελέχη του ως πα-
ρατηρητές (monitors) σε 12 επανεισδοχές προς την Τουρ-
κία (το 45% των ακτοπλοϊκών ή αεροπορικών επιχειρήσε-
ων από τα νησιά του Αιγαίου που του γνωστοποιήθηκαν), 
μετά την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και ειδικότερα από τις 
18.5.2016 και εφεξής. 

Οι επανεισδοχές εμφανίζουν δύο στοιχεία που είναι κοινά σε 
όλες τις επιχειρήσεις αναγκαστικής απομάκρυνσης:  

•   Τη μη έγκαιρη ενημέρωση των Σύρων ή πολιτών άλλων 
χωρών ότι πρόκειται να περιληφθούν σε επιχείρηση επα-
νεισδοχής στην Τουρκία και

•   Την έλλειψη εξατομικευμένης κρίσης για την αναγκαιότητα 
ή μη δέσμευσης με χειροπέδες και την επανεξέταση του 
μέτρου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

  Εμφανίζουν ωστόσο και κάποια νέα προβλήματα:

•   Αμφισβήτηση της ανάγκης ύπαρξης πιστοποιητικού ιατρι-
κής εξέτασης προς ικανότητα ταξιδίου (fit to travel),

•   Έλλειψη πληρότητας του υπηρεσιακού φακέλου που συνο-
δεύει τους κρατούμενους ως προς τα αναγκαία αποδεικτι-
κά στοιχεία ότι ενημερώθηκαν σε γλώσσα που κατανοούν 
και ως προς την εξέλιξη τυχόν αιτήματος διεθνούς προ-
στασίας (απόρριψη σε δεύτερο βαθμό, επιδόσεις κ.λπ.) και

•   Αμφισβήτηση της υποχρέωσης συμμετοχής του εκπροσώ-

125 Οδηγία 2008/115/ΕΚ, άρθρο 4, παρ. 4.

http://www.minocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=5697&Itemid=533&lang=GR
http://www.minocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=5697&Itemid=533&lang=GR
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που της Ανεξάρτητης Αρχής σε όλες τις συναντήσεις προ-
ετοιμασίας (briefing) και απολογισμού (debriefing) της επι-
χείρησης απομάκρυνσης, που ωστόσο επιβάλλεται τόσο 
από το εγχειρίδιο Επιστροφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(2015) όσο και από τον Κώδικα Δεοντολογίας (2015) και 
τον νέο Κανονισμό της FRONTEX (2016).

Ο Συνήγορος επισημαίνει ότι η αμφισβήτηση εγγυήσεων 
ουσίας (κατάσταση υγείας για την οποία θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί η κάρτα υγείας από τα hotspots, εάν βεβαίως 
συμπληρώνεται) ή διαδικαστικών (παρουσία εξωτερικού 
monitor σε κάθε στάδιο) δεν είναι τυχαία. Είναι ενδεικτική 
της πίεσης για ταχείες και συνοπτικές διαδικασίες λόγω του 
μικρού αριθμού αυτών που επέστρεψαν στην Τουρκία μετά 
την Κοινή Δήλωση (σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 801 άτομα συνολικά το 2016).126

Η έλλειψη πληρότητας του φακέλου αποτελεί ακόμη πιο 
ανησυχητικό σύμπτωμα διότι ενδέχεται να υποκρύπτει 
παραγνώριση του θεμελιώδους δικαιώματος να εξετασθεί 
τυχόν αίτημα διεθνούς προστασίας σε μια περίοδο που η 
Υπηρεσία Ασύλου και η Αρχή Προσφυγών καλούνται να 
επιταχύνουν τις διαδικασίες τους, καθώς από την ταχύτητα 
εξέτασης τυχόν αιτημάτων ασύλου σε πρώτο και δεύτερο 
βαθμό, εξαρτάται και ο αριθμός των υποψηφίων προς 
επανεισδοχή ή επιστροφή.

Πρέπει χαρακτηριστικά να σημειωθεί ότι ο Συνήγορος εξετά-
ζει αναφορά (Φ. 220930/2016) πενταμελούς οικογένειας 
σύρων πολιτών που βρέθηκαν στις 21.10.2016 κρατού-
μενοι στα Άδανα, κατόπιν αεροπορικής επανεισδοχής από 
την Κω, ενώ η επιχείρηση αρχικά είχε ως μοναδικό σημείο 
εκκίνησης τη Λέσβο. Η Αρχή ξεκίνησε έρευνα ζητώντας 
στοιχεία για την έγγραφη ή μη ενημέρωση των Σύρων για 
το δικαίωμα διεθνούς προστασίας και μάλιστα σε γλώσσα 
που κατανοούσαν, καθώς και για το ζήτημα της διαφαινόμε-
νης μη καταχώρησης (στη σχετική βάση δεδομένων και στη 
λίστα που συνόδευε τον εξωτερικό έλεγχο της επιχείρησης 
επανεισδοχής) στο hotspot της Λέρου της  βούλησής τους 
να καταθέσουν αίτημα ασύλου. 

Με το θέμα είχε ασχοληθεί και η UNHCR, η οποία 
ενημέρωσε τον Συνήγορο και για περιστατικό μη πρόσβασης 
στην ενημέρωση περί διεθνούς προστασίας από την 

126  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_
play_-_eu-turkey_en.pdf

επαναπροώθηση, πολυπληθούς ομάδας πολιτών τρίτων 
χωρών που εντοπίστηκαν στα ανοιχτά της Μεσσηνίας 
και κρατούνταν προς επανεισδοχή. Κατόπιν αναφοράς 
πληρεξουσίου δικηγόρου, ο Συνήγορος ερευνά την υπόθεση 
6 ιρακινών γυναικών από την ομάδα αυτή, οι οποίες αν και 
φέρονταν να έχουν δηλώσει βούληση κατάθεσης αιτήματος 
ασύλου, κρατούνταν στη Μεσσηνία προς επανεισδοχή. Η 
Αρχή ζήτησε να ανασταλεί η επικείμενη επανεισδοχή τους 
μέχρι να απαντηθούν πλήρως τα ζητήματα πρόσβασής τους 
στη διαδικασία ασύλου και οικογενειακής συνένωσης με 
τα άρρενα μέλη της οικογένειάς τους, λαμβάνοντας θετική 
ανταπόκριση από την ΕΛΑΣ ως προς την αναστολή της 
αρχικά προγραμματισμένης επανεισδοχής (υπόθεση Φ. 
220665/2016). 

Η εσωτερική έρευνα της Διοίκησης και για τα δύο παραπάνω 
περιστατικά δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει ολοκληρωθεί 
και ο Συνήγορος ζήτησε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και 
ενημέρωση για τα αποτελέσματα.

Γενικότερα, για την πληρότητα του εξωτερικού ελέγχου, 
ο Συνήγορος απηύθυνε τον Οκτώβριο επιστολή προς 
την ηγεσία των αρμόδιων Υπουργείων Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και ΥΠΕΣ-Τομέα Προστασίας του Πολίτη, καλώντας 
τις υπηρεσίες τους σε διάλογο. Σκοπός ήταν η Αρχή να 
έχει πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση για όλα τα στάδια της 
διαδικασίας επιστροφών/επανεισδοχών, ώστε να μπορεί 
να διαμορφώνει μια συνολική εικόνα για τις πρακτικές που 
συνδέονται με τα δικαιώματα ενημέρωσης, οικογενειακής 
ενότητας, προστασίας από μη επαναπροώθηση κ.ά., ιδίως 
στο προ-αναχώρησης στάδιο. Η πρόσκληση αυτή συνάντησε 
τη θετική ανταπόκριση της ΕΛΑΣ αλλά όχι της Υπηρεσίας 
Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής. 

Ο Συνήγορος, ως εθνικός μηχανισμός εξωτερικού ελέγχου 
των επιστροφών, θα συνεχίσει να συνεργάζεται με κάθε 
αρμόδιο φορέα για τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια της 
διοικητικής δράσης. 

Α.   Διοικητικές  
διαδικασίες  
και προβλήματα
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Β.   Παροχές – Υποδομές –      
Συνθήκες διαβίωσης

Σε ένα κράτος δικαίου η παραμονή προσφύγων και 
μεταναστών δεν μπορεί παρά να πληροί τους όρους 
διαχείρισης του πληθυσμού αυτού υπό συνθήκες σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμα και για αυτούς που 
απλώς διέρχονται από τη χώρα, χωρίς να έχει ρυθμιστεί 
το καθεστώς παραμονής τους, ισχύει η συνταγματική 
προστασία της απόλυτης προστασίας της ζωής, της τιμής και 
της ελευθερίας τους (άρθρο 5 παρ. 2 Σ), ενώ ο σεβασμός και 
η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική 
υποχρέωση της Πολιτείας (άρθρο 2 παρ. 1 Σ). Στο παρόν 
Κεφάλαιο εξετάζονται οι θεματικές της στέγασης, της 
σίτισης και της υγείας ως οι πλέον σημαντικές κοινωνικές 
υπηρεσίες, που συναρτώνται με την προστασία της ζωής και 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

1.  Δυσχέρειες στην κάλυψη των 
στεγαστικών αναγκών

1.1. Οι συνθήκες 
στέγασης στους 
χώρους μαζικής 
εγκατάστασης

Οι επαρκείς συνθήκες στέγασης 
σε ασφαλείς χώρους με κατάλλη-
λες υποδομές εξακολουθούσαν 
μέχρι το τέλος του 2016 να παρα-
μένουν ζητούμενο για την πλειο-

νότητα των χώρων μαζικής εγκατάστασης προσφύγων και 
μεταναστών σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η διαπίστωση 
αυτή αφορά, με μεγάλες ωστόσο, αποκλίσεις ως προς την 
ένταση του προβλήματος μεταξύ των διαφόρων εγκαταστά-
σεων, τόσο τους χώρους προσωρινής φιλοξενίας στην εν-
δοχώρα όσο και τα κομβικά σημεία υποδοχής (hotspots) στα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η Πολιτεία έχει μέχρι τώρα αποτύχει να ανταποκριθεί στην 
υποχρέωσή της για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου 
διαβίωσης για όλους τους αιτούντες άσυλο, όπως αυτή 
απορρέει από το ευρωπαϊκό127 και το εθνικό δίκαιο.128 
Οι ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στα 
κέντρα ομαδικής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών 
τροφοδοτούν τους ισχυρισμούς, περί καταπάτησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και σε κάποιες περιπτώσεις, 

127  Οδηγία 2013/33/ΕΕ, άρθρα 17. 18, 28 και 31.

128  Ν. 4375/2016, άρθρα 1, 8 και 10 και ΠΔ 220/2007, άρθρα 12 και 
13. 

ακόμη και περί απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισής 
τους. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεντρικού Επιχειρησιακού 
Οργάνου Μετανάστευσης της Γ. Γ. Ενημέρωσης129 στις 
3.1.2017, διαβιούσαν 22.000 περίπου άτομα στους περί-
που 40 προσωρινούς χώρους φιλοξενίας στην ενδοχώρα 
και 15.000 περίπου άτομα στα 5 hotspots των νησιών.130 
Δεδομένου ότι ο πληθυσμός αυτός είναι μικρός, σε σύγκρι-
ση με τις εκατοντάδες χιλιάδες που διήλθαν από την Ελλάδα 
χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις την τελευταία διετία, και μά-
λιστα παρέμεινε εν πολλοίς σταθερός τους τελευταίους μή-
νες του 2016, η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να τον 
διαχειριστεί, προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό. Η έλλειψη 
κεντρικού σχεδιασμού και συντονισμού των εμπλεκόμενων 
φορέων και υπηρεσιών, αλλά και η ολιγωρία εφαρμογής των 
σχετικών διατάξεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης, σε 
συνδυασμό με την αποτυχία άμεσης και κατάλληλης αξιοποί-
ησης των ευρωπαϊκών και εγχώριων πόρων αποτελούν βα-
σικές αιτίες δημιουργίας και συντήρησης του προβλήματος.

Τα στοιχεία που έχει συλλέξει ο Συνήγορος προέρχονται από 
αυτοψίες και επισκέψεις κλιμακίων της ίδιας της Αρχής κατά 
τη διάρκεια της τελευταίας διετίας, από τις αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες, από εκθέσεις εθνικών και διεθνών οργανισμών 
και από τα μέσα ενημέρωσης. 

Προβλήματα αιχμής αποτελούν η στέγαση σε σκηνές ή άλλες 
ακατάλληλες κατασκευές για μεγάλα χρονικά διαστήματα, 
οι ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής και η έλλειψη κατάλληλης 
υλικοτεχνικής υποδομής για την κάλυψη των καθημερινών 
αναγκών. 

Ακολουθεί μία απόπειρα συνοπτικής και, κατά το δυνατό, 
συνολικής αποτύπωσης των κύριων προβλημάτων, που 
διαπιστώνονται στις μαζικές εγκαταστάσεις διαμονής προ-
σφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα,131 με την επισήμανση 
ότι, υπάρχουν θετικές εξαιρέσεις δομών φιλοξενίας οι οποί-
ες λειτουργούν ικανοποιητικά και πληρούν τις προδιαγρα-

129  Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν απόκλιση από τα αντίστοιχα που 
δημοσιοποιούνται από την UNHCR και άλλους φορείς. Για το ζήτημα αυτό, βλ. 
Κεφάλαιο Α1. 

130  Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 18.500 περίπου άτομα (κυρίως ευάλωτες 
ομάδες, προς μετεγκατάσταση και οικογενειακή επανένωση) διαμένουν σε 
διαμερίσματα ή ξενοδοχεία στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά με το πρό-
γραμμα στέγασης της UNHCR σε συνεργασία με Δήμους και ΜΚΟ. Κατά κανόνα 
οι συνθήκες αυτής της κατηγορίας στέγασης είναι ικανοποιητικές. 

131  Αφορά τους τελευταίους μήνες του 2016 και τον Ιανουάριο 2017.
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φές αξιοπρεπούς διαβίωσης.132 Στο σημείο αυτό, θα πρέπει 
να αναφερθεί ότι η κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρο 
φιλοξενίας έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα ρευστή, με την έννοια 
ότι μεταβάλλεται διαρκώς εξαιτίας διαφόρων παραγόντων. 
Συχνά, η αλλαγή αυτή είναι θετική και αφορά τη βελτίωση 
των συνθηκών στέγασης με την αντικατάσταση των πρόχει-
ρων κατασκευών από οικίσκους ή άλλες καταλληλότερες 
κατασκευές και την κάλυψη των ελλείψεων σε βασικές πα-
ροχές,133 ακόμη και την εκκένωση ιδιαίτερα προβληματικών 
χώρων και τη στέγαση των διαμενόντων σε άλλες δομές 
φιλοξενίας.134 Ωστόσο, σημειώνονται και περιπτώσεις αρ-
νητικής εξέλιξης, όπου παρατηρείται ραγδαία επιδείνωση 
των συνθηκών διαβίωσης, κυρίως όταν αυτές βρίσκονται 
σε οριακό επίπεδο, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια του χει-
μώνα του 2016-2017, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών 
συνθηκών.135 

Σε πολλές δομές φιλοξενίας, στα τέλη του 2016, η 
στέγαση γινόταν ως επί το πλείστον σε σκηνές,136 αρκετές 
από τις οποίες προορίζονται για πρόχειρη κατασκήνωση, 
ενώ σε άλλες δομές ο πληθυσμός μοιράζεται σε 
προκατασκευασμένους οικίσκους, ομαδικές τέντες 
στρατιωτικού τύπου και σκηνές.137 Είναι αυτονόητο ότι ο 
συνωστισμός πολλών ατόμων σε σκηνές για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα στην 
καθημερινότητά τους, καθώς δεν καλύπτονται οι βασικές 
τους ανάγκες, ενώ υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία και την 
ασφάλειά τους. Ειδικά κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών 
συνθηκών, τα ακατάλληλα καταλύματα σε συνδυασμό με την 
έλλειψη θέρμανσης καθιστούν αδύνατη τη διαμονή στους 
χώρους αυτούς. Είναι ενδεικτικό, ότι τον Ιανουάριο 2017, 
στο πλαίσιο μιας καθυστερημένης και τελικά αποτυχημένης 
προσπάθειας αντιμετώπισης του ψύχους από την πλευρά 
της Πολιτείας, επιστρατεύτηκε μέχρι και αρματαγωγό του 
Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι της Μυτιλήνης για τη στέγαση 
ατόμων από τη Μόρια. 

Σε καταυλισμούς, όπου διατίθενται προκατασκευασμένοι οι-
κίσκοι ή ειδικά διαμορφωμένα containers, δεν εξασφαλίζε-
ται πάντα η καταλληλότητά τους, ενώ δεν αποκαθίστανται οι 

132  Ελαιώνας Αττικής, Θερμοπύλες, Καρά Τεπέ Λέσβου κ.α.

133  π.χ. Μαλακάσα, Ριτσώνα Βοιωτίας, Λαγκαδίκια.

134  π.χ. Χέρσο Κιλκίς, Πέτρα Ολύμπου, Κατσικάς Ιωαννίνων.

135  Σούδα Χίου, Μόρια Λέσβου, Μαλακάσα κ.λπ.

136  Σάμος, Κουτσόχερο Λάρισας, Άσπρη Άμμος - Χαλκερό Καβάλας, Μαλα-
κάσα, Ριτσώνα Βοιωτίας.

137  Σούδα Χίου, Μόρια Λέσβου.

φθορές (π.χ. κατασκηνώσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης στο Λαύριο και Δομή Φιλοξενίας στο Λαύριο).

Συχνά δεν παρέχονται τα στοιχειώδη, όπως πόσιμο νερό, 
ζεστό νερό, θέρμανση, επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος, 
κλινοσκεπάσματα (π.χ. Χίος - ΒΙΑΛ, Πολύκαστρο Κιλκίς).  

Η ανεπάρκεια πολλών δομών σε βασικές υποδομές 
αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την υγεία των διαμενόντων. 
Όπου χρησιμοποιούνται κοινόχρηστες τουαλέτες και χώροι 
προσωπικής υγιεινής, συχνά δεν επαρκούν αριθμητικά, 
δεν συντηρούνται σωστά και η καθαριότητα είναι ιδιαίτερα 
πλημμελής (π.χ. Χίος - ΒΙΑΛ, Λαγκαδίκια). 

Σε πολλές εγκαταστάσεις απουσιάζουν ή είναι ανεπαρκείς 
οι χώροι παρασκευής φαγητού, με αποτέλεσμα οι 
φιλοξενούμενοι να μαγειρεύουν έξω από τις σκηνές τους 
σε αυτοσχέδιες κουζίνες. Σε μία τέτοια περίπτωση, στις 
24.11.2016, προκλήθηκε ο θάνατος δύο ατόμων και ο 
σοβαρός τραυματισμός άλλων δύο στη Μόρια από έκρηξη 
φιάλης υγραερίου. Επίσης, συχνά δεν υπάρχουν υποδομές 
για λειτουργία χώρων εστίασης, θρησκευτικής λατρείας, 
συγκέντρωσης – ψυχαγωγίας και απασχόλησης παιδιών 
(π.χ. Λαγκαδίκια, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης). 

Ειδική κατηγορία αποτελούν τα παλαιά βιομηχανικά ή άλλου 
σκοπού κτίρια, στα οποία έχουν διαμορφωθεί δωμάτια (Οι-
νόφυτα Βοιωτίας, Ελευσίνα - Σχολή Εμπορικού Ναυτικού, 
Βέροια – Στρατόπεδο Αρματωλού Κόκκινου, Σίνδος, Καλο-
χώρι Θεσσαλονίκης) ή έχουν τοποθετηθεί σκηνές (Κορδελιό 
Θεσσαλονίκης – Softex). Η χρήση των πρώην εργοστασίων 
ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των διαμενόντων, 
καθώς πολύ μεγάλος αριθμός φιλοξενούμενων συνωστίζο-
νται σε κλειστούς χώρους, χωρίς επαρκή εξαερισμό, πόσιμο 
νερό και καθαριότητα. Σε κάποια από αυτά εξάλλου, υπάρ-
χουν ισχυρές ενδείξεις ύπαρξης επικίνδυνων βιομηχανικών 
καταλοίπων, ενώ η εγγύτητα με μεγάλες εστίες αναπαρα-
γωγής κουνουπιών καθιστά τις περιοχές αυτές υγειονομικά 
ακατάλληλες ως τόπους διαμονής (Ορυζώνες Θεσσαλονί-
κης, κοίτη εκβολής Γαλλικού Ποταμού, λιμνοθάλασσα Καλο-
χωρίου). Το άμεσο κλείσιμο τέτοιων ακατάλληλων χώρων 
στην Κεντρική Μακεδονία ζήτησε με σχετική γνωμάτευσή του 
το ΚΕΕΛΠΝΟ, στις 21.7.2016, για λόγους δημόσιας υγείας. 

Τέλος, η χωροθέτηση πολλών εγκαταστάσεων είναι σε 
πολλές περιπτώσεις προβληματική. Η λειτουργία χώρων 
φιλοξενίας σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές χωρίς 
επαρκή συγκοινωνιακή κάλυψη (π.χ. Ελευσίνα, Σκαραμαγκάς, 

Β.  Παροχές - 
Υποδομές - 
Συνθήκες 
διαβίωσης
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κατασκηνώσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο 
Λαύριο, Σίνδος) ή κοντά σε δρόμο ευρείας κυκλοφορίας (π.χ. 
Μαλακάσα, Οινόφυτα) δημιουργεί πρακτικές δυσχέρειες, 
αλλά και ζητήματα ασφαλείας για τους διαμένοντες. Στις 
περισσότερες εγκαταστάσεις υπάρχουν γενικότερα ζητήματα 
ασφάλειας και φύλαξης των χώρων (Βλ. και Κεφάλαιο Γ3).

1.2. Ιστορική 
αναδρομή και 
παρεμβάσεις 
του Συνηγόρου 
του Πολίτη

Η έλλειψη ετοιμότητας τη ελληνικής 
Πολιτείας να αντιμετωπίσει τις μαζικές 
μεικτές ροές, παρά τις προφανείς εν-
δείξεις ήδη από τα τέλη του 2014 για 
ραγδαία αύξησή τους, οδήγησε σε με-
γάλο βαθμό στην αδυναμία εξασφάλι-

σης στοιχειωδών συνθηκών υποδοχής και φιλοξενίας των 
εισερχομένων στη χώρα. Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε ήδη 
ζητήσει από τον Δεκέμβριο 2014 από την ελληνική Διοίκη-
ση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει άμεσα επιχειρησιακό σχέ-
διο δράσης για την παροχή ζωτικών μέσων επιβίωσης για 
τους Σύρους πολίτες που κατέφευγαν στην Ελλάδα.138

Στις αρχές του 2015, η άνευ προηγουμένου ροή μετανα-
στών και προσφύγων, βρήκε τη χώρα εντελώς απροετοίμα-
στη. Δεν υπήρξε σχέδιο για την κάλυψη των στοιχειωδών 
αναγκών των νεοεισερχομένων, οι οποίοι κατέφευγαν σε 
προσωρινά αυτοσχέδια καταλύματα στα νησιά άφιξής τους 
και κατόπιν στην ενδοχώρα, αναμένοντας τη διέλευση των 
συνόρων. Τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) που προβλέ-
πονταν στον Ν. 3907/2011 δεν λειτουργούσαν, ακόμη και 
αν είχαν ήδη κατασκευαστεί (Λέσβος) ούτε βεβαίως υπήρ-
χαν κατάλληλες δομές φιλοξενίας για τους αιτούντες άσυ-
λο. Η μοναδική οργανωμένη δομή ήταν εκείνη στο Φυλάκιο 
Έβρου, η οποία λειτουργούσε από το 2013 και προοριζόταν 
για ολιγοήμερη φιλοξενία. Πλήρης αποχή του κράτους στην 
εξασφάλιση στέγης και βασικών αγαθών για εξαιρετικά με-
γάλο αριθμό αλλοδαπών, σημειώθηκε στην Ειδομένη, όπου 
ο χώρος εγκατάστασης προσφύγων λειτουργούσε χωρίς κα-
μία κρατική συμμετοχή ή συντονισμό.

Με παρέμβασή του, τον Ιούλιο 2015 και κατόπιν αυτοψιών 
που διενήργησε στα νησιά αιχμής, ο Συνήγορος ζήτησε μεταξύ 
άλλων, έκτακτο τοπικό σχέδιο διαχείρισης της κρίσης για κάθε 
νησί χωριστά, με την εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
των τοπικών υπηρεσιών, την άμεση λειτουργία των ΚΕΠΥ με 
τις διαδικασίες και προδιαγραφές που προέβλεπε ο νόμος και 
την ομαλή και σταθερή κάλυψη των δαπανών διαβίωσης των 
εισερχόμενων στα νησιά αλλοδαπών. Παράλληλα, ζήτησε να 

138  http://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el.files.247022 

εκδοθούν οι προβλεπόμενες από τον Ν. 4332/2015 ΚΥΑ 
για τη διαχείριση των σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
και την κατανομή ποσών στους εμπλεκόμενους ΟΤΑ, για την 
κάλυψη των έκτακτων και επειγουσών αναγκών πρώτης 
υποδοχής.139 Τέλος, για τον καταυλισμό στην Ειδομένη, 
ο Συνήγορος τόνισε την ανάγκη συντονισμού του από το 
κράτος και ζήτησε την ετοιμότητα εφαρμογής επιχειρησιακού 
σχεδίου για την περίπτωση περιορισμών στη διέλευση των 
συνόρων.140

Κατά τη διάρκεια του 2015, γίνονται προσπάθειες να 
δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν ΚΕΠΥ σε Λέσβο, Χίο, 
Σάμο, Κω και Λέρο με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, 
καθώς και άτυπες εγκαταστάσεις, τη διαχείριση των οποίων 
είχαν ΜΚΟ και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών 
(λιμάνι Πειραιά). Ταυτόχρονα, στην ηπειρωτική Ελλάδα 
λειτουργεί η πρώτη Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας για 
ασυνόδευτους ανηλίκους, ενώ τον Σεπτέμβριο 2015 ξεκινά 
τη λειτουργία του ο πρώτος οργανωμένος χώρος φιλοξενίας 
στον Ελαιώνα Αττικής, μετά από παραχώρηση οικοπέδου από 
τον Δήμο Αθηναίων. Από το φθινόπωρο του 2015, ιδρύονται 
δομές φιλοξενίας σε παλαιά στρατόπεδα που παραχώρησε 
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και σε βιομηχανικά ακίνητα, 
παραχωρημένα από το Δημόσιο ή ιδιώτες.

Το σταδιακό κλείσιμο των βαλκανικών συνόρων, από τον 
Νοέμβριο 2015 μέχρι τον Φεβρουάριο 2016, οπότε και 
έκλεισαν οριστικά, είχε ως αποτέλεσμα την τραγική επιδεί-
νωση των συνθηκών διαβίωσης στις προσωρινές εγκατα-
στάσεις φιλοξενίας, αφού περίπου 60.000 πρόσφυγες και 
μετανάστες ουσιαστικά εγκλωβίστηκαν στην ενδοχώρα. Η 
εξέλιξη αυτή οδήγησε στην αναγκαστική αλλαγή στάσης της 
ελληνικής Διοίκησης απέναντι στο πρόβλημα της διαχείρισης 
των εισερχομένων προσφύγων και μεταναστών. Ενώ μέχρι 
εκείνη τη στιγμή, ο ρόλος της Ελλάδας ως χώρας διέλευσης 
πληθυσμών από την Τουρκία με τελικό προορισμό άλλες 
χώρες τις Ευρώπης, λειτουργούσε ως πρόσχημα για την έλ-
λειψη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποδοχής και φιλο-
ξενίας τους, το γεγονός της αναπόφευκτης παραμονής των 
εισερχομένων στη χώρα για απροσδιόριστο χρονικό διάστη-
μα, υποχρέωσε το επίσημο κράτος να αποδεχτεί την ευθύνη 
οργάνωσης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού συστήμα-
τος που να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Ωστόσο, 
μέχρι σήμερα, ο στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί, παρά τις 
αλλεπάλληλες εξαγγελίες των εμπλεκόμενων φορέων.

139  http://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el.danews.296571

140  http://www.synigoros.gr/?i=kdet.el.news.327690 

http://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el.files.247022
http://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el.danews.296571
http://www.synigoros.gr/?i=kdet.el.news.327690
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Μετά την εκκένωση του ανεπίσημου καταυλισμού της 
Ειδομένης (Μάιος 2016), οι περισσότεροι αλλοδαποί 
μεταφέρθηκαν σε άτυπους χώρους φιλοξενίας της Βόρειας 
και Κεντρικής Ελλάδας,141 κάποιοι από τους οποίους ακόμη 
και μέχρι το τέλος του έτους παρέμεναν ακατάλληλοι για 
τη μακρόχρονη στέγασή τους. Ταυτόχρονα, συνέχισαν να 
μεταφέρονται νεοεισελθόντες από τα νησιά στην ηπειρωτική 
χώρα. Ο Συνήγορος επισκέφθηκε διάφορους χώρους 
προσωρινής φιλοξενίας στην ενδοχώρα κατά το 2016, οι 
οποίοι προορίζονται για παράτυπα εισελθόντες στην Ελλάδα 
πριν τις 20.3.2016, και διαπίστωσε την ανεπάρκειά τους. 

Μετά την Κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας 
της 18ης Μαρτίου 2016, οι νεοεισερχόμενοι ουσιαστικά 
κρατούνται στις δομές υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας 
της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Κω και της Λέρου, για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα, μέχρι να διεκπεραιωθούν οι 
διαδικασίες υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων ασύλου ή 
επανεισδοχής τους στην Τουρκία. Στις εγκαταστάσεις αυτές δεν 
διασφαλίζεται η διαβίωση των προσφύγων και μεταναστών 
με αξιοπρεπείς όρους, εξαιτίας τόσο των ελλείψεων σε 
βασικές υποδομές και στοιχειώδεις παροχές, όσο και της 
περιορισμένης χωρητικότητάς τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, 
σύμφωνα με στοιχεία του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου 
της Γ. Γ. Ενημέρωσης στις 3.1.2017, στο hotspot της Λέσβου 
διαβιούσαν 5.542 αλλοδαποί, με χωρητικότητα δομής 3.500, 
ενώ σε εκείνο της Σάμου καταγράφονται 1.932 άτομα, με 
χωρητικότητα δομής τα 850 άτομα. 

Η έλλειψη στοιχειωδών συνθηκών διαβίωσης και υλικοτε-
χνικής υποδομής είχε τραγικές συνέπειες, ιδίως τον χειμώνα 
2016-2017, κατά τη διάρκεια του οποίου αποδείχτηκε με 
τον πιο εύγλωττο τρόπο η απουσία οργάνωσης και συντονι-
σμού των αρμόδιων φορέων για την προστασία και ασφαλή 
διαβίωση των πληθυσμών στα νησιά και στην ενδοχώρα. 
Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ο καταυλισμός στη Μόρια, 
όπου μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2017 δεν είχε καταστεί εφι-
κτή η συνεννόηση και η συνεργασία του Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής με τον οικείο Δήμο και τις ανθρω-
πιστικές οργανώσεις για την προστασία των διαμενόντων 
από το κρύο. Μετά τον θάνατο όμως τριών ατόμων, που 
σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, προήλθε από αναθυμιά-
σεις αυτοσχέδιων θερμαστρών, εξασφαλίστηκε η διαμονή 
σε κατάλληλες θερμαινόμενες σκηνές, βρέθηκαν θέσεις για 
ευάλωτες ομάδες στο Καρά Τεπέ και οδηγήθηκαν άτομα σε 

141  Βλ. την από 27.5.2016 σχετική ανακοίνωση της UNHCR: http://www.
unhcr.gr/nea/artikel/ad8d5e283f94ac1e6860773eb8bb3920/i-ya-
anisychei-gia-t-1.html 

αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι της Μυτι-
λήνης. Η επίλυση, έστω και προσωρινή, του προβλήματος 
σε εντυπωσιακά σύντομο χρονικό διάστημα από το τραγικό 
γεγονός, αποδεικνύει ότι υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης των 
προβλημάτων, οι απαιτούμενες ωστόσο ενέργειες δεν γίνο-
νται έγκαιρα.

1.3. Νομικό 
πλαίσιο - Αιτίες

Με τον Ν. 4375/2016, επιχειρήθηκε, 
εκτός των άλλων, η θεσμοθέτηση 
ενός ορθολογικού και λειτουργικού 

συστήματος διαχείρισης των χώρων μαζικής φιλοξενίας, 
θέτοντας τη βάση για την αποτελεσματική συνεργασία των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, με την ανάθεση σε 
αυτούς διακριτών αρμοδιοτήτων. Ωστόσο, σχεδόν ένα χρόνο 
μετά την έναρξη ισχύος του νέου νομοθετικού πλαισίου, 
διαπιστώνεται η αποσπασματική εφαρμογή των διατάξεων 
που αφορούν τις Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας και 
Προσωρινής Υποδοχής, η πλειονότητα των οποίων 
εξακολουθούσαν μέχρι τις αρχές του 2017, να λειτουργούν 
ανεπίσημα και χωρίς τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
της ισχύουσας νομοθεσίας.

Έκδοση 
κανονιστικών 
πράξεων

Ειδικότερα, εκκρεμεί η έκδοση των 
κανονιστικών πράξεων που απαιτούνται 
για την ίδρυση και λειτουργία των 
υφιστάμενων δομών, οι οποίες 
ξεκίνησαν τη λειτουργία τους κατά τη 

διάρκεια του προϊσχύσαντος νομοθετικού πλαισίου (Ν. 
3907/2011, ΠΔ 220/2007) και χωρίς τις προβλεπόμενες 
σε αυτό διαδικασίες. Πέραν των νομικών ζητημάτων που 
εγείρονται από την άτυπη λειτουργία των δομών αυτών, η εν 
λόγω εκκρεμότητα αποτελεί κύρια αιτία δημιουργίας 
οργανωτικών δυσλειτουργιών, έλλειψης αποτελεσματικού 
συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων και αδυναμίας 
ελέγχου και απόδοσης ευθυνών στις περιπτώσεις που 
διαπιστώνονται σοβαρές παραλείψεις οφειλόμενης νόμιμης 
ενέργειας.

Σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 10, 
παρ. 4 και 5 του Ν. 4375/2016, οι ανοικτές Δομές Προσω-
ρινής Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία και οι ανοι-
κτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών 
ή ανιθαγενών, οι οποίοι εισέρχονται ή διαμένουν στη χώρα 
χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, ιδρύονται με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής. Μέχρι το τέλος του 2016, οι μόνες σχετικές 
ΚΥΑ που είχαν εκδοθεί αφορούσαν τις Δομές Προσωρινής 
Υποδοχής στη Λέρο (για χρονικό διάστημα λειτουργίας έως 
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31-12-2016) και τις αντίστοιχες δομές στο Σχιστό Αττικής 
και τα Διαβατά Θεσσαλονίκης.142

Περαιτέρω, για τις ανάγκες εγκατάστασης ανοικτών Δομών 
Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας, προβλέπεται η 
παραχώρηση ιδιωτικών και δημόσιων ακινήτων, γηπέδων και 
στρατοπέδων κατ’ εξαίρεση. Η κατασκευή, εγκατάσταση και 
λειτουργία δομών σε τέτοιους χώρους γίνεται κατά παρέκκλιση 
των υφιστάμενων χρήσεων γης, διέπεται όμως από ειδικές 
προδιαγραφές, περιορισμούς δόμησης και περιβαλλοντικούς 
όρους, για την έγκριση των οποίων απαιτούνται σχετικές ΚΥΑ 
(παρ. 3-5, άρθρο 16 του Ν. 4375/2016). Παρά το γεγονός 
ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας έχει παραχωρηθεί 
και λειτουργεί μεγάλος αριθμός τέτοιων ακινήτων, δεν έχει 
εκδοθεί καμία σχετική κανονιστική πράξη, με αποτέλεσμα 
να χρησιμοποιούνται ακατάλληλες και υγειονομικά και 
περιβαλλοντικά επικίνδυνες εγκαταστάσεις.

Κανονισμοί 
Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 
4375/2016, απαιτείται η θέσπιση Γενικού 
Κανονισμού Λειτουργίας των Δομών 

Προσωρινής Φιλοξενίας και των Δομών Προσωρινής 
Υποδοχής με την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης, ενώ η λειτουργία τους διέπεται από Εσωτερικό 
Κανονισμό, την ευθύνη έκδοσης του οποίου φέρει ο 
Διευθυντής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
κατόπιν γνώμης των Προϊσταμένων των Δομών Προσωρινής 
Φιλοξενίας ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Υποδοχής της Γενικής 
Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι δομές λειτουργούν ακόμη 
με βάση τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας143 που θεσπίστηκε 
δυνάμει του άρθρου 8Α του Ν. 3907/2011, το οποίο 
καταργήθηκε με τον Ν. 4375/2016, ενώ για τις περισσότερες 
δεν υπάρχει Εσωτερικός Κανονισμός.

Γενική Γραμματεία 
Υποδοχής

Σύμφωνα με τον Ν. 4375/2016, 
αρμόδια για την ίδρυση, λειτουργία 

και εποπτεία ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και 
Προσωρινής Φιλοξενίας ορίζονται η Υπηρεσία Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (άρθρο 8, παρ. 2β και δ) και το Τμήμα Στέγασης 
της Διεύθυνσης Υποδοχής (άρθρο 27, παρ. 2) που υπάγονται 
στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής (άρθρο 26). Η Διεύθυνση 
Υποδοχής είναι επίσης αρμόδια μεταξύ άλλων για: α) τον 

142  ΚΥΑ 4Δ/8484/13-7-2016 (ΦΕΚ Β’ 2177/13-7-2016) και ΚΥΑ 
3/14762/16-11-2016 (ΦΕΚ Β’ 3720/16-11-2016), αντίστοιχα.

143  ΥΑ 11.1/6343/2014 (ΦΕΚ Β’ 3295/9-12-2014).

συντονισμό των δράσεων υποδοχής στο σύνολο της χώρας, 
β) τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της 
εφαρμογής της πολιτικής για την κάλυψη των στεγαστικών 
αναγκών των αιτούντων διεθνούς προστασίας και 
ασυνόδευτων ανήλικων, γ) τη συνεργασία με συναρμόδια 
υπουργεία, τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για 
τους Πρόσφυγες (UNHCR), φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών και άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, για 
τη χάραξη και υλοποίηση της ως άνω πολιτικής, δ) τη μελέτη, 
ανάπτυξη και επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου 
προδιαγραφών που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των 
κέντρων υποδοχής και δομών φιλοξενίας αιτούντων 
διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων και ε) τη 
μέριμνα για την επικοινωνία και συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες του 
Δημοσίου, με Ανεξάρτητες Αρχές, με Διεθνείς Οργανισμούς, 
με ΜΚΟ, λοιπούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών και 
νομικά πρόσωπα προς τον σκοπό διαχείρισης της 
ανθρωπιστικής βοήθειας (άρθρο 27, παρ. 2). 

Στην πράξη, η διεύθυνση και ο συντονισμός των δράσεων 
για τη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη 
των προσφύγων και μεταναστών γίνεται από το Κεντρικό 
Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης που 
υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, σε συνεργασία 
με την Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης.144 Παράλληλα, υπάρχουν δομές, στις οποίες 
τη διαχείριση επιμέρους ζητημάτων έχουν ταυτόχρονα 
το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο 
Άμυνας, ο οικείος Δήμος και ανθρωπιστικές οργανώσεις 
και οργανισμοί (π.χ. Χίος - ΒΙΑΛ, Ριτσώνα και Οινόφυτα 
Βιοιωτίας, Πολύκαστρο Κιλκίς). Το γεγονός αυτό δημιουργεί 
αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και αφαιρεί τη δυνατότητα 
συνολικής εποπτείας και αποτελεσματικού συντονισμού από 
τον κύριο φορέα που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό. 

Η διοίκηση 
των εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τη 
συνολική εποπτεία και ευθύνη 
λειτουργίας των δομών έχει το 

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι δομές λειτουργούν 
σε επίπεδο τμήματος, η διοίκηση του οποίου ανατίθεται σε 
προϊστάμενο. Ο διορισμός του προϊσταμένου υπόκειται σε 
συγκεκριμένες διαδικασίες (άρθρο 11, παρ. 5 του Ν. 
4375/2016). Κάθε τμήμα διαρθρώνεται σε λειτουργικά 

144  Ν. 4368/2016, άρθρο 96, παρ.1 και ΚΥΑ Φ. 000/8/245258/Σ. 
37/2016 (ΦΕΚ Β’ 630/9-3-2016).
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διακριτά κλιμάκια, ως εξής: α) κλιμάκιο διοικητικής μέριμνας, 
το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη, τη 
στέγαση και σίτιση των παραμενόντων και τον καθαρισμό 
των χώρων, β) κλιμάκιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, γ) κλιμάκιο ενημέρωσης, 
το οποίο είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των 
φιλοξενούμενων σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους και δ) κλιμάκιο εξωτερικής φύλαξης και 
ασφάλειας (άρθρο 13, παρ. 4). 

Η διαχείριση μεγάλου αριθμού δομών έχει ανατεθεί στον 
ΔΟΜ, την UNHCR ή σε ΜΚΟ και λειτουργούν χωρίς ουσιαστική 
επίβλεψη του υπουργείου και χωρίς την απαιτούμενη 
διάρθρωση. Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται σε πολλές 
περιπτώσεις έλλειψη άμεσης αντίληψης της κατάστασης 
και των αναγκών των χώρων αυτών από την αρμόδια 
Γενική Γραμματεία και δημιουργούνται δυσχέρειες στην 
αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν και ασάφεια 
ως προς τις ευθύνες που αναλογούν σε κάθε φορέα (π.χ. 
εγκατάσταση στον πρώην αερολιμένα Ελληνικού, Ριτσώνα 
Βοιωτίας, κατασκηνώσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
στο Λαύριο).

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο καταυλισμός στη Μόρια 
Λέσβου, καθώς το πλαίσιο λειτουργίας του είναι εξαιρετικά 
ασαφές. Ο καταυλισμός αναπτύσσεται γύρω από τον 
περιφραγμένο χώρο του ΚΥΤ και φυλάσσεται από την 
Αστυνομία. Ωστόσο, τυπικά, ο διοικητής του ΚΥΤ δεν φέρει 
την ευθύνη λειτουργίας των υπόλοιπων εγκαταστάσεων, οι 
οποίες λειτουργούν άτυπα.

Τέλος, πρέπει να αναφερθούν και οι χώροι εγκατάστασης 
ατόμων, την ευθύνη των οποίων δεν αναλαμβάνει κανείς 
κρατικός ή άλλος φορέας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν 
μέχρι τον Μάιο του 2016 ο καταυλισμός στην Ειδομένη και, 
σε πολύ μικρότερη βεβαίως κλίμακα, η εγκατάσταση στο 
Νεράκι Λαυρίου, όπου διαμένουν 100 περίπου άτομα. 

Χρηματοδότηση Κατά την τελευταία διετία, η χώρα δεν 
έχει επιτύχει την αξιοποίηση των διαθέ-

σιμων ευρωπαϊκών κυρίως, κονδυλίων. Ενδεικτικά, το 2015 
υπήρξε μηδενική απορρόφηση της προγραμματισμένης χρη-
ματοδότησης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Έντα-
ξης (AMIF), το οποίο καλύπτει δράσεις και για τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης, ενώ το 2016 είχε απορροφηθεί 
μόλις το 2% των χρημάτων.145

145 Ετήσια Έκθεση ΕΠ ΤΑΜΕ 2016, Πίνακας 3.

Τούτο οφείλεται μεταξύ άλλων στο κενό χρηματοδότησης 
που δημιουργήθηκε από τον Ιούλιο 2015 μέχρι και μέρος 
του 2016, όταν την ίδρυση της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου - Υποδοχής και 
Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 9, παρ. 6 επ. 
του Ν. 4332/2015) ακολούθησε μία σειρά καθυστερήσεων 
για την έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων 
και για τις διαδικασίες στελέχωσης και πιστοποίησης του 
ενιαίου διαχειριστικού φορέα.

Με τον Ν. 4375/2016 μεταφέρεται η αρμοδιότητα 
διαχείρισης των προγραμμάτων από το Υπουργείο 
Εσωτερικών στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (Απρίλιος 2016), γεγονός που προκάλεσε νέες 
καθυστερήσεις.

Με σκοπό τον αποτελεσματικό συντονισμό, την επίβλεψη 
και την επιτάχυνση των ενεργειών του Υπουργείου Οικο-
νομίας και των εμπλεκομένων φορέων για την αξιοποίηση 
πόρων έκτακτης ενίσχυσης, που αφορούν τη διαχείριση 
μεταναστευτικών ροών, συστήθηκε η Ειδική Γραμματεία Συ-
ντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας (ISF) και άλλων πόρων στο Υπουργείο Οικονομί-
ας (άρθρα 75 και 76 του Ν. 4375/2016). Επίσης, το Τμήμα 
Υλοποίησης Προγραμμάτων Υποδοχής της Διεύθυνσης Υπο-
δοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι αρ-
μόδιο μεταξύ άλλων για την εξασφάλιση της συνοχής και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων 
των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εκείνων 
που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων εθνικών, κοινοτικών 
και ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων (άρθρο 27, παρ. 2δ 
του Ν. 4375/2016). Με την ΥΑ100746-29/09/2016/16 
(ΦΕΚ Β’ 3266/11-10-2016) συγκροτήθηκε η επιτροπή 
παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Εθνικού Προ-
γράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την πε-
ρίοδο 2014 - 2020. Τέλος, με το άρθρο 65, παρ. 1 του 
Ν. 4403/2016 μέρος της αρμοδιότητας κατάρτισης και 
υποβολής των αιτημάτων πληρωμής ανατίθεται στην Ειδική 
Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρημα-
τοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Η ύπαρξη πολλών εμπλεκόμενων φορέων φαίνεται πως 
δυσχεραίνει αντί να επιταχύνει τις διαδικασίες αξιοποίησης 
της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
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Μεγαλύτερη είναι η απορρόφηση των κονδυλίων από την 
έκτακτη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG 
Home). Συνολικά έχουν εγκριθεί 178 εκατ. ευρώ για τα 
εμπλεκόμενα υπουργεία και περίπου άλλα τόσα για την 
UNHCR, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την ευ-
ρωπαϊκή υπηρεσία ασύλου EASO.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του 
Χρηματοδοτικού Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης (DG 
Echo), διέθεσε έκτακτα κονδύλια στις ανθρωπιστικές 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα για την 
κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης των προσφύγων 
(συνολικά, έχει ανακοινωθεί το ποσό των 198 εκατ. ευρώ). 
Όπως συμφωνήθηκε μεταξύ του αρμόδιου Επιτρόπου 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων και 
του Έλληνα τότε Αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, προτεραιότητα της πρόσθετης χρηματοδότησης 
είναι η βελτίωση των υφιστάμενων καταλυμάτων και 
κατασκευή νέων στους καταυλισμούς πριν από τον χειμώνα. 
Παράλληλα, βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και παροχή 
άλλων υποδομών, όπως θέρμανση.146

Ωστόσο, κρίνοντας από τα σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετώπισε μεγάλος αριθμός διαμενόντων σε πλήθος 
εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα τον χειμώνα 2016-2017, ο 
ανωτέρω στόχος δεν εκπληρώθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, 
γεγονός που φαίνεται πως οφείλεται και στην έλλειψη 
αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων 
φορέων (αναλυτικότερα, βλ. Κεφάλαιο Ε1.2.). 

Ο ρόλος 
των ΟΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 
4375/2016: Τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 
βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων 
λειτουργούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής 

(ΚΕ.Π.Υ.), Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και 
Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας 
προσφύγων και μεταναστών ή διαθέτουν χώρους για την 
κάλυψη έκτακτων αναγκών στέγασης και προσωρινής 
φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, καθώς και οι φορείς 
των Ο.Τ.Α. αυτών, δύνανται για την αντιμετώπιση έκτακτων και 
επειγουσών αναγκών, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης 
διάταξης, να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και να 
συνάπτουν με τρίτους συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής 
υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών ή μισθώσεων κινητών και 
ακινήτων σε ό,τι αφορά την υποδοχή και φιλοξενία 
νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών αποκλειστικά για την 

146 Βλ. σχετικό Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 10.9.2016.

κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης, τη λειτουργία των 
ανωτέρω εγκαταστάσεων, τη μεταφορά από τα σημεία άφιξης ή 
προσωρινής διαμονής προς ή από τις προσωρινές ή μόνιμες 
εγκαταστάσεις φιλοξενίας, οι οποίες βρίσκονται εντός και εκτός 
των γεωγραφικών τους ορίων, τη σίτιση, την άμεση 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα έξοδα ταφής, την διαχείριση 
ανθρωπιστικής βοήθειας και κάθε προσφοράς σε χρήμα ή είδος, 
την διαχείριση, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή αυτής, καθώς 
και κάθε άλλη απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση των 
ανωτέρω σκοπών δαπάνη. Επίσης, στο άρθρο 18, παρ. 1 και 2 
του ίδιου νόμου, προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, για την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, που απορρέουν από την 
είσοδο και υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών. 

Ωστόσο, στην πράξη η συνεργασία των τοπικών φορέων 
με την κεντρική διοίκηση αποδείχτηκε σε γενικές γραμμές 
ανεπαρκής, καθώς οι εμπλεκόμενοι επέδειξαν αρχικά 
απροθυμία να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, 
αλλά και δυσπιστία ως προς τις προθέσεις της άλλης 
πλευράς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα δήμων οι 
οποίοι προέκριναν την απομάκρυνση των νεοεισερχομένων 
προσφύγων και μεταναστών από τα όρια της διοικητικής τους 
ευθύνης, ως λύση του προβλήματος της διαχείρισής τους, 
ενώ ταυτόχρονα το κράτος καθυστερούσε δραματικά τη λήψη 
μέτρων για την ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών, που 
δέχονταν τη μεγαλύτερη πίεση των μεταναστευτικών ροών. 

Ενδεικτική της έλλειψης συντονισμού και συνεργασίας 
της κεντρικής Διοίκησης με τους ΟΤΑ, είναι η περίπτωση 
των προσλήψεων στους Δήμους, εργαζόμενων, οι οποίοι 
διατίθενται για τις ανάγκες λειτουργίας των καταυλισμών, 
μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του 
ΟΑΕΔ. Σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι η πρόσληψη 
των εργαζόμενων καθυστέρησε, με αποτέλεσμα οι χώροι 
φιλοξενίας για τους οποίους προσελήφθησαν, να έχουν ήδη 
παύσει να λειτουργούν ή να έχουν αλλάξει οι ανάγκες τους 
(π.χ. Χέρσο Κιλκίς, Πέτρα Ολύμπου, Κατσικάς Ιωαννίνων).147 
Ακόμη όμως και σε δομές όπου απασχολείται το προσωπικό 
αυτό, υπάρχουν ζητήματα αξιοποίησής του, καθώς στην 
πράξη υπάρχει ασάφεια ως προς την κατανομή των 
καθηκόντων και τη διοίκησή του (π.χ. Μαλακάσα).

Οι ΜΚΟ Ο ρόλος των ΜΚΟ και των οργανώσεων της 

147 Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα και σχετικές καταγγελίες, βλ. π.χ. 
http://www.kathimerini.gr/892051/article/epikairothta/ellada/oi-prosfyges-
efygan-oi-diorismenoi-emeinan 

http://www.kathimerini.gr/892051/article/epikairothta/ellada/oi-prosfyges-efygan-oi-diorismenoi-emeinan
http://www.kathimerini.gr/892051/article/epikairothta/ellada/oi-prosfyges-efygan-oi-diorismenoi-emeinan
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κοινωνίας των πολιτών στην παροχή ανθρωπιστικής 
βοήθειας και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στους 
χώρους φιλοξενίας αποδείχτηκε πολύτιμη. Ωστόσο, και σε 
αυτό τον τομέα, η έλλειψη συντονισμού και ελέγχου από την 
πλευρά της Πολιτείας δημιούργησε προβλήματα που 
σχετίζονται με τον βαθμό αξιοποίησης της προσφερόμενης 
βοήθειας όσο και την ποιότητα αυτής. 

Ο Ν. 4375/2016 (άρθρο 11, παρ. 9) προβλέπει αυστηρούς 
όρους, με βάση τους οποίους ανατίθενται αρμοδιότητες σε 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την αποτελεσματική 
λειτουργία των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και 
Προσωρινής Φιλοξενίας. Με την ίδια διάταξη, προβλέπεται 
η έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία 
ακόμη εκκρεμεί. Το Μητρώο διαπιστωμένων φορέων, ένα 
χρόνο μετά τη θεσμοθέτησή του, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί 
και αξιοποιηθεί από τη Διεύθυνση Υποδοχής της Γ. Γ. Υποδοχής.

1.4.  Λύσεις -  
Προτάσεις

Η ανεπάρκεια ικανοποιητικών 
συνθηκών διαβίωσης των ήδη 
διαμενόντων στα κέντρα φιλο-

ξενίας και υποδοχής αναμένεται να επιδεινωθεί σε περίπτω-
ση που υπάρξει αύξηση των αφίξεων, ειδικά μέσω των θα-
λασσίων συνόρων της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυ-
ασμό με τις υπέρμετρες καθυστερήσεις διεκπεραίωσης των 
διαδικασιών αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, μετεγκατά-
στασης και οικειοθελούς ή μη απομάκρυνσης των εισελθό-
ντων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην Ελλάδα μετανα-
στών και προσφύγων την τελευταία διετία, καθιστά τους 
χώρους φιλοξενίας, κάθε άλλο παρά προσωρινούς. Για τους 
λόγους αυτούς, η λήψη άμεσων μέτρων από την Πολιτεία για 
την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης θα 
πρέπει να γίνει με προοπτική ενδεχόμενης μακρόχρονης πα-
ραμονής. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει:
 
•   Την άμεση παύση λειτουργίας των ακατάλληλων χώρων.

•   Την επέκταση των προγραμμάτων εναλλακτικού τύπου 
στέγασης (σε διαμερίσματα, ξενοδοχεία κ.α.) σε όσο το 
δυνατό περισσότερους δικαιούχους, με σκοπό και την 
κοινωνική τους ένταξη.

•    Τη θεσμοθέτηση όλων των χώρων φιλοξενίας και την 
έκδοση του προβλεπόμενου Κανονισμού Λειτουργίας και 
των Εσωτερικών Κανονισμών.

•   Τη λήψη μέτρων, ώστε να διασφαλίζονται κατά τρόπο 
ενιαίο για όλες τις προσωρινές δομές φιλοξενίας τα 
στοιχειώδη αγαθά και υπηρεσίες για όλους, δηλαδή 
κατάλληλη στέγη, σίτιση, πόσιμο νερό, βασικά είδη 
ένδυσης και ιατρική περίθαλψη. Επίσης η συγκοινωνιακή 
σύνδεση με το πλησιέστερο αστικό κέντρο. 

•   Τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών και φορέων 
που δραστηριοποιούνται στις δομές φιλοξενίας και την 
ουσιαστική εποπτεία λειτουργίας τους από τη Γενική 
Γραμματεία Υποδοχής.

•   Την επιτάχυνση των διαδικασιών και την καλύτερη 
απορρόφηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, 
που προορίζονται για τη φιλοξενία των προσφύγων 
και μεταναστών που διαβιούν στη χώρα. Επίσης, την 
ορθή διαχείριση των κονδυλίων αυτών για την κάλυψη 
συγκεκριμένων αναγκών.

•   Την ολοκλήρωση της κατάρτισης του Μητρώου 
διαπιστευμένων φορέων από τη Διεύθυνση Υποδοχής 
της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής και την κατάλληλη 
αξιοποίησή του. 

2. Ζητήματα σίτισης

2.1. Η κατάσταση στις 
31 Δεκεμβρίου 2016

Μετά από αρκετούς μήνες 
προβληματικής ανταπόκρισης 
στις ανάγκες των αλλοδαπών 
που φιλοξενούνται στα hotspot 

και τις δομές της ηπειρωτικής χώρας, η κατάσταση στον το-
μέα της σίτισης φαίνεται να έχει γίνει πιο σαφής, τουλάχιστον 
σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό/οργανωτικό κομμάτι. Οι περί-
που 60.000 άνθρωποι που παραμένουν στην Ελλάδα έχο-
ντας φτάσει από τις ακτές της Τουρκίας, σιτίζονται είτε με 
ευθύνη των ενόπλων δυνάμεων, εάν μένουν στις δομές και 
τους χώρους φιλοξενίας την ευθύνη των οποίων έχει το ΓΕ-
ΕΘΑ, είτε από οργανισμούς και οργανώσεις στους αντίστοι-
χους χώρους φιλοξενίας, είτε ιδιωτικά με μέσα της δικής 
τους επιλογής εάν έχουν τη σχετική οικονομική δυνατότητα. 
Ο σημαντικότερος παράγοντας πάντως στον τομέα της σίτι-
σης είναι, από τον Μάρτιο 2016, οι ένοπλες δυνάμεις οι 
οποίες εμφανίζονται να παρέχουν, μέσω ιδιωτικών υπηρεσι-
ών τροφοδοσίας (catering), γεύματα στον μεγαλύτερο αριθ-
μό αλλοδαπών που έχουν φτάσει στη χώρα κατά τη διάρκεια 
της κρίσης.

Β.  Παροχές - 
Υποδομές - 
Συνθήκες 
διαβίωσης
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Όπως προκύπτει από την τακτική αναλυτική ενημέρωση 
που δίνει στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ, οι ένοπλες δυνάμεις 
παρείχαν στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 τρία γεύματα την 
ημέρα σε περισσότερους από 25.000 ανθρώπους. Τα 
γεύματα περιλαμβάνουν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, 
διακρίνονται ανάλογα με την κατηγορία πληθυσμού (γενική 
κατηγορία, ευάλωτες ομάδες, έγκυες, διαβητικοί) και την 
ηλικία των σιτιζόμενων (βρέφη έως 6 μηνών, βρέφη 6-12 
μηνών, παιδιά 1-12 ετών, ενήλικοι) και το περιεχόμενό τους 
περιγράφεται σε αναλυτικούς πίνακες που περιλαμβάνονται 
στο υπόδειγμα διακήρυξης, που έχει εκπονήσει και έχει 
δώσει στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.148 
Συγκεκριμένα, τα γεύματα δεν περιλαμβάνουν χοιρινό ή 
αλκοόλ, προβλέπουν τη χορήγηση μοσχαρίσιου κρέατος 
και κοτόπουλου μια φορά την εβδομάδα αντιστοίχως, 
παρέχουν συνολικά περίπου 2.000 θερμίδες ανά άτομο και 
προϋπολογίζονται με βάση τα 5,87 ευρώ ανά άτομο που 
κοστίζει η σίτιση ατόμων υπό περιορισμό. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ στις 29 Δεκεμβρίου 
2016, σιτίζονταν 7.208149 άνθρωποι που παρέμεναν σε 
δομές στα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και 17.854150 
άνθρωποι που παρέμεναν σε 34 δομές φιλοξενίας της 
ηπειρωτικής χώρας (σύνολο σιτιζόμενων από τις ένοπλες 
δυνάμεις 25.262 άνθρωποι). Με δεδομένη τη δυσκολία 
εύρεσης των πραγματικών αριθμών φιλοξενουμένων σε μια 
δεδομένη ημέρα, όπως αυτή περιγράφεται στο Κεφάλαιο Α1, 
και σύμφωνα με τους αριθμούς που δίνει καθημερινά στη 
δημοσιότητα το συντονιστικό όργανο, οι ένοπλες δυνάμεις 
εμφανίζονται να σιτίζουν ημερησίως λίγο λιγότερους από 
τους μισούς ανθρώπους που παραμένουν στη χώρα.

Η διανομή των μερίδων γίνεται στον τόπο προσωρινής δι-
αμονής των αλλοδαπών, όπου μεταφέρονται προσυσκευα-

148  Βλ. για παράδειγμα προκήρυξη για προμήθεια υπηρεσιών catering της 
30ης Μαΐου 2016, σελ. 45 επ. http://www.pkm.gov.gr/inst/pkm/gallery//
PKM%20files/Regional%20News/2016_05_30_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ%20ΣΙΤΙΣΗΣ%20ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ%20ΜΕ%20ΑΔΑ%20ΨΛΩ96-ΝΟΒ.
pdf ή την παρόμοια προκήρυξη της 26ης Μαρτίου 2016 όπως δημοσιεύτηκε 
στη διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΧΤ06-ΡΣΨ?inline=true 

149  Ο αριθμός των ανθρώπων που έμεναν στις εν λόγω δομές, όπως 
προκύπτει από την ανακοίνωση Τύπου ΓΕΕΘΑ, 30 Δεκεμβρίου 2016, http://
www.geetha.mil.gr/media/pdf-arxeia/2016/greek/prosfigiko/20161230.
pdf ήταν 10.454. Ο αντίστοιχος αριθμός που προκύπτει από την ανακοίνωση 
του Κεντρικού Επιχειρησιακού Οργάνου Μετανάστευσης για την ίδια μέρα είναι 
10.778 - ενώ αναγράφεται μάλλον εκ παραδρομής ως 9.943.

150  Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, πάντως, αν αθροίσει κα-
νείς τους επιμέρους αριθμούς στις εν λόγω δομές εμφανίζονται να παρέμεναν 
εκείνη την ημέρα 15.276 άνθρωποι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κε-
ντρικού Επιχειρησιακού Οργάνου Μετανάστευσης, στις δομές της ηπειρωτικής 
Ελλάδας εμφανίζονται να παρέμεναν συνολικά 22.300 άνθρωποι.

σμένες οι μερίδες, τα φρούτα και τα μπουκάλια με νερό και 
μοιράζονται στους δικαιούχους, οι οποίοι σχηματίζουν ουρά 
σε προκαθορισμένες ώρες.

Στις δομές και τους χώρους όπου η σίτιση δεν παρέχεται 
από τις ένοπλες δυνάμεις, η διαδικασία δεν είναι ενιαία. 
Πολλές οργανώσεις από αυτές που έχουν αναλάβει τη σίτιση 
επιλέγουν και αυτές να συμβληθούν με εταιρείες catering, 
ενώ άλλες εμφανίζονται, ιδίως τον τελευταίο καιρό, να 
προτιμούν την επί τόπου παρασκευή γευμάτων με τη μέθοδο 
της συλλογικής/κοινοτικής κουζίνας.151 Τουλάχιστον σε μία 
δομή υπό τον έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο Καρά 
Τεπέ της Λέσβου, η διανομή προσυσκευασμένου φαγητού 
γίνεται, όπως διαπίστωσε με αυτοψία του ο Συνήγορος, 
«πόρτα πόρτα» στους οικίσκους των φιλοξενούμενων ώστε 
να μη δημιουργείται ουρά και να προστατεύεται η αξιοπρέπεια 
των σιτιζόμενων, όπως είπαν χαρακτηριστικά οι υπεύθυνοι.

Η τάση για το άμεσο μέλλον, όπως εξήγγειλε ο αρμόδιος 
υπουργός σε συνέντευξη στις 27 Νοεμβρίου 2016 στο 
ΑΠΕ, είναι να καταργηθεί το σύστημα σίτισης με εταιρείες 
catering και να αντικατασταθεί σε όλες τις δομές με κάρτα 
σίτισης («voucher») και κοινοτικές κουζίνες.152

Η κριτική που έχει δεχθεί το σημερινό σύστημα σίτισης 
εστιάζεται κυρίως στην ποιότητα του παρεχομένου 
φαγητού,153 στην περιστασιακή καθυστέρηση διανομής 
γευμάτων, σε ζητήματα καταγραφής του πραγματικού 
αριθμού φιλοξενούμενων, και σε περιστασιακές καταγγελίες 
μεταξύ ανταγωνιστριών εταιρειών catering με θέμα τη 
διαδικασία ανάθεσης154 που αναπαράγονται από τον τοπικό 

151  Βλ. σχετικά δημοσίευμα του Ιουλίου 2016 για κοινοτικές κουζίνες 
σε Ωραιόκαστρο, Χέρσο και Δολιανά http://www.epiruspost.gr/reportaz/
koinonia/39320-mko.html 

152  http://www.amna.gr/articlep/133070/G.-Mouzalas-sto-APE-MPE:-
Mauri-propaganda-parempodizei-to-ergo-tis-kubernisis-sto-prosfugiko 

153  - «Η διατροφή δεν είναι πάντοτε καλής ποιότητας [...] Στον Ελαιώνα 
έχουν διατυπωθεί από τους πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο που 
φιλοξενούνται κάποια παράπονα ως προς την ποιότητα του φαγητού (για παρά-
δειγμα έλλειψη κόκκινου κρέατος, παροχή φρούτων αλλά όχι λαχανικών). [...] 
Στον Σκαραμαγκά, αναφέρθηκε ότι σε σχέση με την ποιότητα του παρεχόμενου 
φαγητού, το κόστος των υπηρεσιών είναι δυσανάλογο. Κατά την επίσκεψη, πα-
ρατηρήθηκε σημαντική ποσότητα προσυσκευασμένων μερίδων φαγητού να έχει 
ριφθεί στο πάτωμα γύρω από τα κιόσκια διανομής.», Oι συνθήκες διαβίωσης 
στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, Δεκέμβριος 
2016, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, www.nchr.gr
- «Ριτσώνα: κανείς δεν τρώει το φαγητό του catering» http://www.tovima.gr/
society/article/?aid=846363 
- «Το άθλιο συσσίτιο ξεχείλισε το ποτήρι» http://www.efsyn.gr/arthro/athlio-
syssitio-xeheilise-potiri 

154  http://www.dimokratiki.gr/06-09-2016/fotografiki-diagonismi-gia-ti-
sitisi-prosfigon-ke-metanaston/ 

http://www.pkm.gov.gr/inst/pkm/gallery//PKM files/Regional News/2016_05_30_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97 %CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5 %CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3 %CE%92%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D %CE%9C%CE%95 %CE%91%CE%94%CE%91 %CE%A8%CE%9B%CE%A996-%CE%9D%CE%9F%CE%92.pdf
http://www.pkm.gov.gr/inst/pkm/gallery//PKM files/Regional News/2016_05_30_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97 %CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5 %CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3 %CE%92%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D %CE%9C%CE%95 %CE%91%CE%94%CE%91 %CE%A8%CE%9B%CE%A996-%CE%9D%CE%9F%CE%92.pdf
http://www.pkm.gov.gr/inst/pkm/gallery//PKM files/Regional News/2016_05_30_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97 %CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5 %CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3 %CE%92%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D %CE%9C%CE%95 %CE%91%CE%94%CE%91 %CE%A8%CE%9B%CE%A996-%CE%9D%CE%9F%CE%92.pdf
http://www.pkm.gov.gr/inst/pkm/gallery//PKM files/Regional News/2016_05_30_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97 %CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5 %CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3 %CE%92%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D %CE%9C%CE%95 %CE%91%CE%94%CE%91 %CE%A8%CE%9B%CE%A996-%CE%9D%CE%9F%CE%92.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%A406-%CE%A1%CE%A3%CE%A8?inline=true
http://www.geetha.mil.gr/media/pdf-arxeia/2016/greek/prosfigiko/20161230.pdf
http://www.geetha.mil.gr/media/pdf-arxeia/2016/greek/prosfigiko/20161230.pdf
http://www.geetha.mil.gr/media/pdf-arxeia/2016/greek/prosfigiko/20161230.pdf
http://www.epiruspost.gr/reportaz/koinonia/39320-mko.html
http://www.epiruspost.gr/reportaz/koinonia/39320-mko.html
http://www.amna.gr/articlep/133070/G.-Mouzalas-sto-APE-MPE:-Mauri-propaganda-parempodizei-to-ergo-tis-kubernisis-sto-prosfugiko
http://www.amna.gr/articlep/133070/G.-Mouzalas-sto-APE-MPE:-Mauri-propaganda-parempodizei-to-ergo-tis-kubernisis-sto-prosfugiko
http://www.nchr.gr
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=846363
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=846363
http://www.efsyn.gr/arthro/athlio-syssitio-xeheilise-potiri
http://www.efsyn.gr/arthro/athlio-syssitio-xeheilise-potiri
http://www.dimokratiki.gr/06-09-2016/fotografiki-diagonismi-gia-ti-sitisi-prosfigon-ke-metanaston/
http://www.dimokratiki.gr/06-09-2016/fotografiki-diagonismi-gia-ti-sitisi-prosfigon-ke-metanaston/
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Τύπο, και ενίοτε υιοθετούνται από τοπικούς παράγοντες.155

2.2. Το πρόβλημα και 
οι παρεμβάσεις του 
Συνηγόρου

Το 2015, η σίτιση των ολοένα 
και περισσοτέρων αλλοδαπών 
που έφταναν από τα παράλια 
της Τουρκίας στα νησιά του 

Ανατολικού Αιγαίου αντιμετωπίστηκε αποσπασματικά και 
χωρίς αποτελεσματικότητα. Η Πολιτεία εμφανίστηκε ανέτοιμη 
να παρέχει έστω και τις στοιχειώδεις υπηρεσίες σίτισης 
καθώς δεν διέθετε υλικοτεχνική υποδομή, πόρους, και 
επαρκές νομικό πλαίσιο αφενός για την αξιοποίηση ίδιων 
πόρων αφετέρου για την έγκαιρη εκταμίευση αντίστοιχων 
ευρωπαϊκών.

Η σίτιση αντιμετωπίστηκε ως έκτακτη δαπάνη, την οποία 
επωμίστηκαν η αστυνομία και τα Προαναχωρησιακά Κέντρα, 
όπου υπήρχαν, με βάση την ΚΥΑ 8038/23/22-ιγ/2015 
(ΦΕΚ Β’ 118/21-1-2015) για την ίδρυση και λειτουργία 
προαναχωρησιακών κέντρων, με αποτέλεσμα τελικά να 
χρειαστεί να καλύψουν το κενό ΜΚΟ και αλληλέγγυες 
συλλογικότητες που προσέφεραν συσσίτιο σε αυτοσχέδιους 
χώρους προσωρινής διαμονής, πλατείες και δρόμους. Σε 
αρκετές περιπτώσεις οι αλλοδαποί κάλυπταν με δικά τους 
έξοδα τις δαπάνες, αγοράζοντας το φαγητό τους από τοπικά 
εστιατόρια και καταστήματα πρόχειρων γευμάτων.

Τον Μάιο 2015 και ενώ αυξάνονταν οι ροές προς τα νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου, σε τροπολογία που περιελήφθη 
στον Ν. 4325/2015 (άρθρο 36) εισήχθηκε διάταξη με 
την οποία παρατεινόταν (και αναδρομικά) μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2015 μια δυνατότητα που είχε δώσει, για 
έναν μόνο χρόνο, νόμος του 2011.156 Η δυνατότητα αυτή 
αφορούσε την κατ’ εξαίρεση και για λόγους κατεπείγουσας 

155  http://www.eleftherostypos.gr/#article/29549 

156  Το άρθρο 28 παρ. 8 του νόμου 4033/2011 προέβλεπε: Για θέματα στέ-
γασης, σίτισης, υγιεινής και επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται 
παράνομα στη χώρα και ειδικότερα για δαπάνες που προβλέπονται από τα άρθρα 
4 και 8 του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης 
Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη 
για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 7) και για τις οποίες συντρέχουν για χρονικό διάστηκα ενός 
έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης οι 
οποίοι αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του 
ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβά-
σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α’ 64), είναι δυνατή 
στις σχετικές δημόσιες συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών, προμηθειών και 
υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, η εφαρμογή άπαξ της 
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

ανάγκης έγκριση δαπανών χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού, μεταξύ άλλων, για τη σίτιση αλλοδαπών που 
εισήλθαν παράτυπα στην Ελλάδα.

Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των αλλοδαπών προχωρούσε 
ολοένα και πιο γρήγορα από τα νησιά στην Αθήνα και μετά 
στα σύνορα, μέχρι την έξοδό τους από τη χώρα με τελικό 
προορισμό άλλα ευρωπαϊκά κράτη, η σίτιση αυτού του 
μετακινούμενου πληθυσμού είχε μεν προσωρινό χαρακτήρα 
ως προς τους συγκεκριμένους κάθε φορά αποδέκτες, 
αποτελούσε όμως διαρκή ανάγκη, καθώς οι αριθμοί 
ανανεώνονταν με συνεχείς νέες αφίξεις χιλιάδων ανθρώπων 
στα νησιά. Αυτή η διαρκής ανάγκη που διαμορφωνόταν 
ως νέα πραγματικότητα δεν εκτιμήθηκε τότε επαρκώς από 
την Πολιτεία με αποτέλεσμα να αναγκαστεί λίγους μήνες 
αργότερα να αναζητήσει νέους τρόπους αντιμετώπισης της 
κρίσης, υπό την πίεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υπό 
σαφώς δυσμενέστερες συνθήκες. 

Εν τω μεταξύ, ο Συνήγορος είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει 
με επί τόπου αυτοψίες κλιμακίων του την αδυναμία της Πολι-
τείας να ανταποκριθεί σε αυτές τις ολοένα και πιο πιεστικές 
ανάγκες τόσο στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο και την Κω 
όσο και σε δομές φιλοξενίας της ηπειρωτικής χώρας.

Τον Ιούνιο 2015 κλιμάκια του Συνηγόρου πραγματοποίησαν 
αυτοψίες στη Λέσβο, τη Λέρο και την Κω, όπου διαπίστωσαν 
μεταξύ άλλων:

«Ως σοβαρό πρόβλημα αναφέρθηκε στο κλιμάκιο και το 
ζήτημα ότι το κόστος σίτισης δεν καλύπτεται μέσω του Τα-
μείου Επιστροφών αλλά από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
γεγονός που συνεπάγεται κενά και καθυστερήσεις. Λει-
τουργούν 3 εταιρείες catering εκ περιτροπής, με αποτέλε-
σμα να ποικίλλει η ποιότητα του φαγητού. Παρέχονται τρία 
γεύματα την ημέρα. Οι προμηθευτές (3) δεν είχαν πληρωθεί 
επί μήνες κατά τον χρόνο της αυτοψίας και διαμαρτύρονταν, 
γεγονός που είχε επίπτωση και στην ποιότητα του φαγητού. 
Το φαγητό είναι ρύζι, μακαρόνια, πατάτες, κάποιες φορές 
κοτόπουλο. Οι κρατούμενοι παραπονέθηκαν για την πο-
σότητα. Στον χώρο έξω από τον φράχτη λειτουργεί κυλικείο 
με άδεια του Δήμου ενώ κάθε μέρα έρχεται υπάλληλος μίνι-
μάρκετ στο προαναχωρησιακό για τυχόν παραγγελίες από 
τους κρατούμενους. Ο Δήμος ενημέρωσε ότι σχετική άδεια 
δόθηκε σε όποιον την έχει ζητήσει.» (Αυτοψία Συνηγόρου, 
Λέσβος, Μόρια, 16-17 Ιουνίου 2015).157

157  http://www.synigoros.gr/resources/lesvos16-17-06-2015.pdf 

Β.  Παροχές - 
Υποδομές - 
Συνθήκες 
διαβίωσης

http://www.eleftherostypos.gr/#article/29549
http://www.synigoros.gr/resources/lesvos16-17-06-2015.pdf
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«Η σίτιση προσφερόταν από την ΕΛΑΣ, ενώ στον χώρο 
βρισκόταν κυλικείο με άδεια του Δήμου. Ωστόσο, οι 
διαβιούντες στο Πάρκο ενημέρωσαν το κλιμάκιο ότι 
δεν καλύπτονται οι ανάγκες τους για φαγητό (πιθανώς 
λόγω μικρής ποσότητας και καθυστέρησης διανομής)». 
(Αυτοψία Συνηγόρου, Λέσβος, Καρά Τεπέ, 16-17 
Ιουνίου 2015).158

«Για σίτιση ενός μέσου όρου 80 ατόμων διατίθενται 
160 μερίδες (δύο γεύματα ανά άτομο) τη μέρα, τις 
οποίες παρέχουν τοπικές επιχειρήσεις. Η δαπάνη 
καλύπτεται από την αστυνομία και το φαγητό 
περιλαμβάνει κυρίως μακαρόνια και ρύζι. Επί του 
παρόντος η αστυνομία φέρεται να οφείλει περισσότερα 
από 45.000 ευρώ στις τοπικές επιχειρήσεις. Οι 
πρόσφυγες απ’ τη Συρία συνήθως έχουν τους πόρους 
και μένουν σε ξενοδοχείο μέχρι να επιβιβαστούν 
στο πλοίο για τον Πειραιά. Κάποιοι τρώνε σε τοπικά 
εστιατόρια.» (Αυτοψία Συνηγόρου, Λέρος, 24 Ιουνίου 
2015).159

«Ένα μέρος των αναγκών σίτισης καλύπτεται 
αποκλειστικά από την εθελοντική προσφορά τοπικών 
ξενοδόχων, οι οποίοι σε συνεργασία με το δίκτυο 
αλληλεγγύης συσκευάζουν και διανέμουν περίπου 
400-450 μερίδες την ημέρα. Αυτό αντιστοιχεί σε 
ένα γεύμα την ημέρα για όσους βρεθούν στο σημείο 
διανομής στο Captain Elias, ενώ οι άλλοι σιτίζονται είτε 
από τη φιλανθρωπία ιδιωτών είτε (κυρίως οι Σύριοι) με 
δικούς τους πόρους.» (Αυτοψία Συνηγόρου, Κως, 25 
Ιουνίου 2015).160

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε στις 23 Ιουλίου 2015 στις 
αρμόδιες υπηρεσίες των εμπλεκόμενων υπουργείων και 
ζήτησε τη λήψη άμεσων μέτρων επισημαίνοντας ότι: τα τοπικά 
δίκτυα αλληλεγγύης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οι 
«Γιατροί χωρίς Σύνορα» και η Ύπατη Αρμοστεία, καλύπτουν 
τα πραγματικά και σημαντικά κενά, τα οποία προκύπτουν σε 
θέματα καθημερινής συντήρησης των κτιρίων και διαχείρισης 
των αναγκών των αλλοδαπών, τόσο με τη συγκέντρωση 
και διανομή τροφίμων όσο και τη συγκέντρωση και διανομή 
κλινοσκεπασμάτων και ρούχων, καθώς και σε ζητήματα 
υγειονομικής περίθαλψης.161

158  ό.π. http://www.synigoros.gr/resources/lesvos16-17-06-2015.pdf 

159  http://www.synigoros.gr/resources/leros24-06-2015.pdf 

160  http://www.synigoros.gr/resources/kos25-26-05-2015.pdf 

161  http://www.synigoros.gr/resources/150727-stp.pdf 

Στο ίδιο έγγραφό του ο Συνήγορος σημείωνε ότι η 
χρηματοδότηση της σίτισης των εισερχομένων στη Λέσβο 
καλύπτεται μεν από την ΕΛΑΣ, βάσει και της ΚΥΑ για την 
ίδρυση Προαναχωρησιακών Κέντρων, ωστόσο, η επί 
μήνες καθυστέρηση απόδοσης των σχετικών δαπανών 
τροφοδοσίας στους προμηθευτές, οδήγησε στη δήλωση 
αδυναμίας τους στις αρχές Ιουλίου να καλύψουν τις σχετικές 
δαπάνες στο μέλλον. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό αφενός 
με την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και 
αφετέρου με τον μεγάλο αριθμό των αλλοδαπών προς σίτιση 
στη Λέσβο, δημιούργησε εκρηκτικές καταστάσεις, οι οποίες 
συνέπεσαν με την έκδοση της ΚΥΑ 8038/23/22-λ/2015 
(ΦΕΚ Β’ 1287/29-6-2015) για την παράταση λειτουργίας 
και την ανάληψη δαπανών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η παράλειψη παροχής σίτισης στους αλλοδαπούς στην 
Κω, από τις αρμόδιες αρχές, τον Ιούνιο 2015 αποτελεί 
χαρακτηριστικό παράδειγμα της παθογένειας του όλου 
συστήματος διαχείρισης. Όπως τόνιζε ο Συνήγορος στο 
έγγραφό του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες στις 23.7.2015, 
Στις Λιμενικές Αρχές του νησιού υπήρχε εγκεκριμένο κονδύλι 
σίτισης κρατουμένων, το οποίο διατίθετο όταν ο αριθμός των 
αλλοδαπών ήταν σχετικά μικρός και αυτοί κρατούνταν στον 
χώρο του Λιμεναρχείου. Τον Ιούνιο του 2015 όταν ο αριθμός 
των αλλοδαπών, οι οποίοι διέμεναν στο εγκαταλελειμμένο 
ξενονοδοχείο Captain Elias, μπορούσε να φθάσει ακόμη και 
στα 1.600 άτομα, το Λιμενικό δεν μπορούσε να τους σιτίσει από 
το παραπάνω κονδύλι, διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει 
αντιστοίχηση των τροφείων με τον συγκεκριμένο αλλοδαπό. 
Ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να εκδοθούν, νομίμως, τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για την εκταμίευση της 
δαπάνης. Καθώς μάλιστα ο χώρος δεν φυλασσόταν, δεν 
ήταν σαφές ποιοι αλλοδαποί βρίσκονται στην ευθύνη της 
Αστυνομίας και ποιοι στην ευθύνη των Λιμενικών Αρχών, τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.162 

Πριν περάσουν λίγοι μήνες, η Πολιτεία κλήθηκε να λάβει 
άμεσα μέτρα. Τον Οκτώβριο 2015, και ενώ συσσωρεύονταν 
οι οφειλές της προς τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών σίτισης, 
το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι η διαδικασία απευθείας 
ανάθεσης συμβάσεων σίτισης δεν ήταν σύννομη και εισηγήθηκε 
να μην καταβληθούν τα ποσά που όφειλε το Δημόσιο στις 
προμηθεύτριες εταιρίες. Επιπλέον, το κλιμάκιο προληπτικού 
ελέγχου δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ως 
αντισυνταγματική την τροπολογία, με την οποία επετράπη η 

162  ό.π. http://www.synigoros.gr/resources/150727-stp.pdf 

http://www.synigoros.gr/resources/lesvos16-17-06-2015.pdf
http://www.synigoros.gr/resources/leros24-06-2015.pdf
http://www.synigoros.gr/resources/kos25-26-05-2015.pdf
http://www.synigoros.gr/resources/150727-stp.pdf
http://www.synigoros.gr/resources/150727-stp.pdf
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κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση όλων των δαπανών για σίτιση των 
προσφύγων που πραγματοποιήθηκαν με απευθείας αναθέσεις 
και χρηματοδοτήθηκαν από κρατικά κονδύλια.

Η λύση σε θεσμικό επίπεδο δόθηκε με διάταξη που 
ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο 2016. Στο 
μεσοδιάστημα και μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή, κλήθηκαν 
να καλύψουν τα κενά, έστω προσωρινά και αποσπασματικά, 
οι ένοπλες δυνάμεις, οι λέσχες της ΕΛΑΣ, η τοπική 
αυτοδιοίκηση, τοπικές μητροπόλεις, οργανώσεις πολιτών 
και αλληλέγγυοι πολίτες.

Λίγο πριν τη ψήφιση της νέας ρύθμισης, ο Συνήγορος είχε 
την ευκαιρία να δημοσιοποιήσει ακόμα μια παρέμβασή του 
για το θέμα επισημαίνοντας τη μέχρι τότε απουσία ρητής 
πρόβλεψης σχετικά με την κάλυψη δαπανών που αφορούν 
τη σίτιση των φιλοξενουμένων. Ο Συνήγορος έθετε ως 
πιθανή λύση να μπορεί να περιληφθεί η σίτιση μεταξύ 
των λειτουργικών εξόδων της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, προσθέτοντας ότι προκειμένου να μην υπάρξει 
η οποιαδήποτε διακινδύνευση ως προς τη νομιμότητα των 
δαπανών σίτισης, σκόπιμο θα ήταν αυτή να αναφερθεί ρητά.163 

Η συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων στη διαχείριση της κρίσης 
και, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση των αναγκών σίτισης 
θεσμοθετήθηκε, με τη μορφή που ισχύει σήμερα, με το άρθρο 
96 του νόμου 4368/2016 και εξειδικεύτηκε με την ΚΥΑ Φ. 
000/8/245258/Σ.37/2016 (ΦΕΚ 630/Β/9-3-2016).

Συγκεκριμένα, το νομικό πλαίσιο προβλέπει ότι το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας μπορεί, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
διάταξης, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ή να 
συνάπτει με τρίτους συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής 
υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών ή μισθώσεων σχετικά με 
την ίδρυση, κατασκευή και συντήρηση των Κέντρων Πρώτης 
Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.), Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
(Κ.Υ.Τ.) και των Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και 
Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών και τη λειτουργία των 
Κέντρων και Δομών αυτών, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη 
μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των 
προσφύγων και μεταναστών. Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
του προηγούμενου εδαφίου δύναται, για λόγους κατεπείγουσας 

163  Παρατηρήσεις Συνηγόρου του Πολίτη στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις 
του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ Α' 7), τροποποιήσεις του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 
Α' 80), προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με 
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013) και άλλες διατάξεις», όπως 
δημοσιεύτηκε για δημόσια διαβούλευση στις 5 Φεβρουαρίου 2016.

και απρόβλεπτης ανάγκης, λαμβανομένων υπόψη και λόγων 
εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, οι οποίοι ειδικώς 
αιτιολογούνται, να διενεργείται κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη 
εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 
δημόσιες συμβάσεις.

Η θέσπιση νέου πλαισίου, βέβαια, δεν έλυσε αυτομάτως το 
πρόβλημα. Την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις άρχισαν να 
υλοποιούν τις διατάξεις του νόμου και να επεκτείνουν σταδι-
ακά τη εφαρμογή σχεδίων σίτισης μέσω συμβάσεων με εται-
ρείες catering, οι ανάγκες παρέμεναν πιεστικές τόσο στα νη-
σιά όσο και στην ηπειρωτική χώρα. Στις 19 Απριλίου 2016, 
για παράδειγμα, κλιμάκιο του Συνηγόρου πραγματοποίησε 
αυτοψία στη δομή φιλοξενίας στην Άσπρη Άμμο (Χαλκερό) 
Καβάλας, όπου φιλοξενούνταν περισσότεροι από 250 άν-
θρωποι εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί ήταν ανήλικοι, και 
διαπίστωσε μεταξύ άλλων τα εξής: 

«Η σίτιση είναι ανεπαρκής. Όχημα τζιπ του στρατού 
φέρνει από το στρατόπεδο της Ξάνθης, μία φορά την 
ημέρα (μεταξύ 1-2:30 μμ), συσσίτιο του στρατού για όλα 
τα γεύματα της ημέρας, δηλαδή μια μερίδα μαγειρεμένο 
φαγητό ανά άτομο για μεσημεριανό, ένα σάντουιτς για 
βραδινό και μπισκότα ή ένα τυποποιημένο κρουασάν 
για το επόμενο πρωινό. Δεν χορηγούνται φρούτα, 
σαλάτα, ή γάλα. Αλληλέγγυοι πολίτες φέρνουν τακτικά 
συμπληρωματικό φαγητό και γάλα για τους ανήλικους.»

Η πορεία της βαθμιαίας ανταπόκρισης της Πολιτείας στις 
ανάγκες σίτισης των πολιτών τρίτων κρατών που έφτασαν 
παράτυπα στην Ελλάδα αποτυπώνεται στις ανακοινώσεις 
που από τα τέλη Μαΐου 2016 εκδίδει σε εβδομαδιαία βάση 
το ΓΕΕΘΑ.164 Από τις 27 Μαΐου 2016165 που σίτιζε 22.792 
ανθρώπους στα 5 νησιά και σε 21 δομές στην ηπειρωτική 
χώρα, μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2016166 που σίτιζε 25.062 
στα 5 νησιά και σε 34 δομές της ηπειρωτικής χώρας, η 
Πολιτεία, μέσω της εμπλοκής των ενόπλων δυνάμεων, 
φαίνεται να βελτιώνει την αποτελεσματικότητά της 
τουλάχιστον ως προς τη σίτιση.167

164  http://www.geetha.mil.gr/el/briefing-el/other-info-el/5524-draseis-
sygchrhmatodotoymenes-apo-e-e-gia-thn-prosfygikh-krish.html. 

165  http://www.geetha.mil.gr/media/pdf-arxeia/2016/greek/
prosfigiko/20160527.pdf 

166  http://www.geetha.mil.gr/media/pdf-arxeia/2016/greek/
prosfigiko/20161230.pdf 

167  Βλ. σχετική ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ 4 Οκτωβρίου 2016. http://www.

Β.  Παροχές - 
Υποδομές - 
Συνθήκες 
διαβίωσης
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Ο Συνήγορος θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το 
θέμα τονίζοντας τη σημασία της διαφάνειας, του ποιοτικού 
ελέγχου και της λογοδοσίας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 
σίτισης, σε όλες τις δομές, είτε αυτές βρίσκονται υπό τον 
έλεγχο της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων 
φορέων. Ο Συνήγορος θα ζητήσει εντός του αμέσως 
προσεχούς διαστήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες τη 
διενέργεια και τα αποτελέσματα συστηματικών ελέγχων των 
προσφερόμενων γευμάτων και της παρεχόμενης υπηρεσίας 
σίτισης, καθώς και αναλυτικά στοιχεία για τη διαδικασία 
ανάθεσης της υπηρεσίας και παρακολούθησης της σωστής 
εκτέλεσης της σύμβασης.

 

3. Ελλείψεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας

Η παροχή υπηρεσιών υγείας στους μεικτούς πληθυσμούς 
προσφύγων-μεταναστών τη διετία 2015-2016 εμφανίζε-
ται μάλλον ως μερική και αποσπασματική παρά ως σταθερή 
πρωτοβάθμια φροντίδα, που υπηρετεί την πρόληψη και δια-
φυλάσσει την καλή υγεία των πληθυσμών αυτών. 

3.1. Υπηρεσίες 
υγείας κατά την 
Πρώτη Υποδοχή

Ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας είναι 
η είσοδος στη χώρα. Ενώ ο νόμος 
από το 2011 επιτάσσει ιατρικές εξε-
τάσεις στο σύνολο των ανθρώπων 

που εισέρχονται παράτυπα στη χώρα, ως βασικό τμήμα των 
υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, η διάταξη αυτή δεν εφαρμό-
στηκε ποτέ μέχρι σήμερα σε πλήρη έκταση. Το 2014, ο Συ-
νήγορος παρατηρεί στην Ετήσια Έκθεση του (σελ.152,154) 
ότι η επίκληση του φόρτου εργασίας των κατά τόπους νοσο-
κομείων ή των κινητών απλώς μονάδων πρώτης υποδοχής 
δεν είναι επαρκής λόγος για να μην παρέχεται στοιχειώδης 
ιατρική φροντίδα στους νεοεισερχόμενους στη χώρα και ζητά 
ιατρικές εξετάσεις για όλους. Οι συνεχείς αυτοψίες του το 
2015 και το 2016 σε νησιά όπως η Λέσβος, η Χίος και η 
Σάμος, αποκαλύπτουν ότι ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται 
μεν από ΜΚΟ με σύμβαση με την Υπηρεσία Πρώτης Υποδο-
χής ή το ΥΕΘΑ, αλλά μόνο σε όσους τις ζητήσουν. Ως αποτέ-
λεσμα, δεν υπάρχει εικόνα για την κατάσταση της υγείας 
όλων των νεοεισερχομένων στη χώρα, οι δε κάρτες υγείας 
που συμπληρώνονται για όσους εξετασθούν από ιατρό, δια-
πιστώθηκε ότι παραμένουν κατά κανόνα στα hotspots και 
δεν ακολουθούν πάντα τα άτομα που αφορούν σε περίπτω-
ση μεταγωγής τους, όπως θα έπρεπε. 

geetha.mil.gr/el/briefing-el/press-el/5697-diagwnismoi-sitishs-stis-domes-
filoxenias-prosfygwn-metanastwn.html 

3.2. Υπηρεσίες 
υγείας στους 
χώρους 
φιλοξενίας

Για όσους εισήλθαν στη χώρα πριν τις 
20 Μαρτίου 2016, ωστόσο, ο κανό-
νας δεν ήταν η μεταγωγή από τα νησιά 
προς κράτηση, αλλά η χορήγηση υπη-
ρεσιακού σημειώματος να φύγουν 

εντός 30 ημερών από τη χώρα. Με το κλείσιμο των συνόρων, 
αρχικά στα τέλη Νοεμβρίου 2015 και οριστικά τον Φεβρουά-
ριο 2016 για όλους, 50.000 περίπου άνθρωποι εγκλωβίζο-
νται αρχικά στην Ειδομένη σε απαράδεκτες συνθήκες από 
πλευράς διασφάλισης της υγείας τους και γενικότερα ανθρώ-
πινης διαβίωσης. Τους πρώτους μήνες του 2016 διοχετεύο-
νται σε διάφορους χώρους προσωρινής φιλοξενίας που 
ανοίγουν επειγόντως, υπό την ευθύνη του στρατού (Ν. 
4368/2016 άρθρο 96, παρ.1), κυρίως στην Κεντρική και 
Βόρειο Ελλάδα. Η βασική διαπίστωση του Συνηγόρου από τις 
επισκέψεις σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας στην ενδο-
χώρα το 2016 ως προς τις συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής 
είναι η ανομοιογένεια των συνθηκών που γεννά εύλογα ερω-
τήματα για την επιλογή κάποιων χώρων και τα κριτήρια κα-
ταλληλότητας στα οποία αυτή βασίσθηκε, λ.χ. η εγκατάσταση 
σκηνών μέσα σε εγκαταλειμμένο λατομείο μαρμάρου στο 
Χαλκερό Καβάλας. Η παροχή υπηρεσιών υγείας ποικίλλει, 
στηρίζεται κυρίως στην προσφορά υπηρεσιών από ΜΚΟ και 
σε κάποιες περιπτώσεις από στρατιωτικό ιατρό. 

Ειδικότερα, παρά το ότι τυπικά ο ελληνικός στρατός είναι 
επιφορτισμένος με την αρμοδιότητα παροχής υπηρεσιών 
υγείας, στην πραγματικότητα ο ρόλος του είναι επικουρικός 
και ευκαιριακός. Το κύριο βάρος έχουν αναλάβει διάφορες 
ΜΚΟ, αρκετά διαφορετικού προφίλ και τεχνογνωσίας, τόσο 
οι ίδιες όσο και το προσωπικό τους. Για το διάστημα των 
αυξημένων ροών αυτό θα μπορούσε να είναι αποδεκτό ως 
λύση ανάγκης. Ωστόσο, σχεδόν δύο χρόνια μετά, η ελληνική 
Πολιτεία: α) αδυνατεί να θέσει «όρους και προδιαγραφές» 
στη λειτουργία των ΜΚΟ που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες, 
β) δεν έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο δράσης («πρωτόκολλο») 
και λειτουργίας τους σε σχέση με την αντιμετώπιση των 
ωφελούμενων, γ) δεν έχει διασφαλίσει -λόγω και των 
παραπάνω- τη χρήση των δομών υγείας μόνο σε περιπτώσεις 
που είναι απαραίτητο ώστε να μην επιβαρύνεται το σύστημα 
υγείας ασκόπως. 

Έχοντας ως παράδειγμα δύο χώρους φιλοξενίας στη Βόρεια 
Ελλάδα, στη Βέροια και στο Καλοχώρι, παρατηρήθηκαν τα 
εξής: α) μηδενικός συντονισμός και κατανομή αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των υπηρεσιών υγείας που παρείχαν ο στρατός 
και οι ΜΚΟ, β) μηδενική πρόληψη και σχεδιασμός για 
συνεχή ποιοτική κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του 
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πληθυσμού, εκτός δηλαδή των έκτακτων περιστατικών, γ) 
κανένας έλεγχος για τη δυνατότητα του προσωπικού των 
ΜΚΟ, αλλά και του προσωπικού κρατικών φορέων που δρουν 
στους χώρους φιλοξενίας, να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες 
αυτού του τύπου πληθυσμού και να παρέχουν σχετικές 
ιατρικές υπηρεσίες και δ) υπερβολική και ενδεχομένως 
άσκοπη χρήση και επιβάρυνση των δομών υγείας (συνεχείς 
διακομιδές σε κέντρα υγείας και ιδίως νοσοκομεία). 

Οι παρατηρήσεις αυτές χρήζουν κάποιων διευκρινίσεων: 
Η υγειονομική αντιμετώπιση, κάλυψη και κατ’ αρχήν 
περίθαλψη τέτοιων πληθυσμών χρειάζεται ειδική-
επιστημονική τεχνογνωσία, συγκεκριμένες ιατρικές 
ειδικότητες και εξειδικεύσεις. Έτσι η «ποιοτική» παροχή 
υπηρεσιών σχετίζεται πολύ περισσότερο με αυτή την ειδική 
τεχνογνωσία παρά με τη συνήθη επιστημονική επάρκεια, 
για παράδειγμα κάποιας ιατρικής ειδικότητας που όμως 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 
Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές ότι κυρίως ιατρικό 
-αλλά και νοσηλευτικό- προσωπικό χωρίς την απαραίτητη 
εκπαίδευση είναι δύσκολο να ανταποκριθεί. Ένα από τα 
αποτελέσματα της παραπάνω επισήμανσης σχετίζεται με το 
ότι παρατηρήθηκε εξαιρετικά αυξημένη προσέλευση στις 
τοπικές δομές υγείας και δέσμευση ανθρώπινων πόρων 
και χρημάτων, σε κάποιες περιπτώσεις εις βάρος όσων 
πραγματικά τις χρειάζονταν, ακόμη και από τον ίδιο τον 
πληθυσμό που διέμενε στις δομές αυτές. 

Ο Συνήγορος επισήμανε την ανάγκη σταθερής και συστηματι-
κής κάλυψης από τις κρατικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγεί-
ας των αναγκών υγείας του διαβιούντος πληθυσμού στους 
καταυλισμούς, πρόταση που διατηρεί την επικαιρότητά της.

Σημαντικές διαπιστώσεις για τις συνθήκες από πλευράς 
δημόσιας υγείας αποτέλεσε η δημοσίευση μελέτης του 
ΚΕΕΛΠΝΟ168 τον Ιούλιο 2016 για χώρους προσωρινής 
φιλοξενίας στη Β. Ελλάδα, η οποία αναφέρει ότι η συνολική 
εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Η επιλογή και χωροθέτησή 
τους έγινε χωρίς να ζητηθεί ούτε η απλή γνώμη υγειονομικών 
υπηρεσιών και συνιστά το ολοκληρωτικό κλείσιμό τους, σταδιακά, 
με βάση τους παράγοντες μεγαλύτερης επικινδυνότητας 

168  http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%
B5%CE%AF%CE%B1/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%
CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83
%CE%B5%CE%B9%CF%82/2016/%CE%93%CE%BD%CF%89%CE%B
C%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CE%9A
%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD%20%CE%A6%
CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
%CF%82_21-7-2016.pdf

από πλευράς δημόσιας υγείας. Τον Σεπτέμβριο 2016 
ανακοινώνεται ο σχετικός σχεδιασμός του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής για κλείσιμο και αναβάθμιση 
ορισμένων χώρων προσωρινής φιλοξενίας. Ο σχεδιασμός 
ωστόσο προβλέπει μετακίνηση 7.000 περίπου θέσεων 
φιλοξενίας και δεν υλοποιείται μέχρι τέλους του έτους.

Σημειώνεται ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ με δημόσια ανακοίνωσή του 
στις 22.8.2016 διαψεύδει τη φήμη, ότι τα Κέντρα Φιλοξενί-
ας προσφύγων/μεταναστών ευθύνονται για κρούσματα ελο-
νοσίας με εγχώρια μετάδοση. Εγκαινίασε επίσης, σύστημα 
επιδημιολογικής επιτήρησης τον Μάιο 2016 σε σημεία φρο-
ντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών και τακτική ανάρτη-
ση σχετικών δελτίων στην ιστοσελίδα του. 

Ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας, το 2016 το ΚΕΕΛΠΝΟ 
δημοσιεύει πρόσκληση ενδιαφέροντος (11.8.2016) για 
διάφορες θέσεις ιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών υπαλ-
λήλων κλ.π. με σύμβαση έργου στο πλαίσιο δράσης με τίτ-
λο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την 
προσφυγική κρίση», που χρηματοδοτείται από την έκτακτη 
ενίσχυση της ΕΕ.169 Από την πρόσκληση δεν προκύπτει οι 
συμβάσεις αυτές να συνδέονται με συγκεκριμένη τοποθέτη-
ση σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας, αλλά προορίζονται 
για περιοχές/υγειονομικές περιφέρειες που αντιμετωπίζουν 
αυξημένη πίεση από εγκατάσταση προσφύγων/μεταναστών.
 

3.3. Υπηρεσίες 
υγείας κατά 
την κράτηση

Όσον αφορά την κράτηση στα Προανα-
χωρησιακά Κέντρα Αλλοδαπών (ΠΡΟ-
ΚΕΚΑ), ο Συνήγορος είχε επισημάνει 
ήδη από το 2014 την αποσπασματικό-

τητα παροχής βασικών υπηρεσιών, ιατρού, νοσηλευτών, 
αλλά και υπηρεσιών που τελούν σε στενή συνάρτηση με την 
αποτελεσματική ιατρική μέριμνα, όπως είναι οι υπηρεσίες 
ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού και διερμηνείας. Οι υπη-
ρεσίες αυτές προβλέπονται στα Κέντρα Κράτησης, αλλά δεν 
εφαρμόζονται παρά μόνον περιστασιακά διότι εξαρτώνται 
από διαγωνισμούς που παρουσιάζουν μεγάλα χρονικά κενά. 
Το ζήτημα αυτό ανάγεται στο γενικότερο πρόβλημα σταθερής 
χρηματοδότησης των ΠΡΟΚΕΚΑ, με απορρόφηση ποσών 
από το τακτικό πρόγραμμα που είχε εγκριθεί για την Ελλάδα 
το καλοκαίρι του 2015 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ΤΑΜΕ (Τα-
μείο Ασύλου, Μετανάστευσης, Ένταξης, AMIF).170

169  Έκτακτη Βοήθεια της ΕΕ του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Έντα-
ξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων 
(DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

170  Βλ.Ετήσια Έκθεση 2015, σελ.129.

Β.  Παροχές - 
Υποδομές - 
Συνθήκες 
διαβίωσης
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http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%9D%CE%AD%CE%B1 - %CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2016/%CE%93%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7 %CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD %CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_21-7-2016.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%9D%CE%AD%CE%B1 - %CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2016/%CE%93%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7 %CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD %CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_21-7-2016.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%9D%CE%AD%CE%B1 - %CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2016/%CE%93%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7 %CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD %CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_21-7-2016.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%9D%CE%AD%CE%B1 - %CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2016/%CE%93%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7 %CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD %CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_21-7-2016.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%9D%CE%AD%CE%B1 - %CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2016/%CE%93%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7 %CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD %CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_21-7-2016.pdf
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%9D%CE%AD%CE%B1 - %CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2016/%CE%93%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7 %CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD %CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_21-7-2016.pdf
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Ο Συνήγορος σε επισκέψεις του διαπίστωσε ότι 
συμβασιούχοι ιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ παρείχαν υπηρεσίες το 
2016 τόσο στο ΠΡΟΚΕΚΑ Κορίνθου όσο και στο ΠΡΟΚΕΚΑ 
Ταύρου. Η κάλυψη ωστόσο με έναν γενικό ιατρό και έναν 
νοσηλευτή ενός κέντρου κράτησης, όπως αυτό στον 
Ταύρο, δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής. Στην Κόρινθο, 
που παρουσιάζει μεγάλο πληθυσμό κρατουμένων (περί τα 
700 άτομα), υπάρχει και κάλυψη με επίσκεψη ψυχιάτρου, 
αλλά το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν έχει καθημερινή παρουσία, παρά 
μόνον 3 πρωινά την εβδομάδα. Η συμπλήρωση κάρτας 
υγείας για κάθε κρατούμενο, όπως επιτάσσει ο Κανονισμός 
Λειτουργίας των Προαναχωρησιακών Κέντρων,171 αλλά και η 
συστηματική ιατρική παρακολούθησή τους αποτελούν ακόμη 
το ζητούμενο σε χώρους κράτησης, όπου η διαφύλαξη της 
υγείας του ατόμου εναποτίθεται πρωτίστως στην ευθύνη 
του κράτους. Το γεγονός ότι πρόκειται για κέντρα όπου 
συνεχώς μετακινούνται κρατούμενοι, όπως το ΠΡΟΚΕΚΑ 
Ταύρου που αποτελεί τον χώρο κατ’ αρχήν συγκέντρωσης 
του κρατούμενου πληθυσμού που βρίσκεται στη δικαιοδοσία 
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, δυσκολεύει έτι 
περαιτέρω την ιατρική μέριμνα όταν μάλιστα οι μεταγόμενοι 
δεν συνοδεύονται από το ιατρικό ιστορικό τους. 

Σημειώνεται επίσης ότι η έλλειψη διερμηνέων θέτει 
σε κίνδυνο την ορθή παροχή υπηρεσιών υγείας στους 
κρατούμενους. 

Συναφές πρόβλημα αποτελεί η μη σταθερή παροχή φαρμά-
κων και η κάλυψη των σχετικών δαπανών περιστασιακά ή  
από χορηγίες συλλόγων, ΜΚΟ κ.λπ.

Οι συνθήκες διαβίωσης στα Κέντρα Κράτησης γεννούν 
επίσης ερωτηματικά σχετικά με την περαιτέρω επιβάρυνση 
ειδικά της ψυχικής υγείας των αλλοδαπών από τον επί 
μήνες εγκλεισμό, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για το 
μέλλον τους και την ελλιπή ενημέρωσή τους. Ο Συνήγορος 
σημειώνει προς περαιτέρω διερεύνηση από πλευράς 
προσήκουσας φροντίδας, τη συγκέντρωση ειδικά των 
ασθενών με μεταδοτικές ασθένειες όπως AIDS, φυματίωση, 
ηπατίτιδα Β και C σε ειδική πτέρυγα της Διεύθυνσης 
Αλλοδαπών Αττικής (Π. Ράλλη). Επίσης, προβληματισμό 
δημιουργεί η πάγια διαβεβαίωση του ιατρού στα στελέχη της 
Ανεξάρτητης Αρχής που διενεργούν εξωτερικό έλεγχο των 
επιχειρήσεων επιστροφής που ξεκινούν από το κέντρο αυτό, 
ότι οι ασθενείς που συμπεριλαμβάνονται στις αποστολές δεν 
συνιστούν ενεργούς φορείς μετάδοσης ασθενειών. 

171  Άρθρο 12 ΚΥΑ 8038/23/22-ιγ/2015 (ΦΕΚ Β’ 118/21-1-2015).

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι ο Συνήγορος ήδη από το 
2014172 είχε επισημάνει για τους διοικητικά κρατούμενους 
ότι το επίπεδο ιατρικής φροντίδας πρέπει να είναι ανάλογο 
με αυτό του λοιπού πληθυσμού, με αναλογική εφαρμογή του 
Σωφρονιστικού Κώδικα (άρθρο 27). Ο Κανονισμός Λειτουργίας 
των Κέντρων Κράτησης στις αρχές του 2015 περιορίζει την 
παροχή υπηρεσιών στην «απαραίτητη» ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. Ο νόμος, ειδικά για τους αιτούντες άσυλο173 
κρατούμενους μιλά για προσήκουσα ιατρική φροντίδα. Ο 
Συνήγορος απέστειλε αναλυτική γνώμη στο Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής για το σχέδιο νόμου που τέθηκε 
σε διαβούλευση τον Οκτώβριο 2016, σχετικά με την υποδοχή 
των αιτούντων διεθνή προστασία (Οδηγία 2013/33/ΕΕ, 
αναδιατύπωση 29.6.13). Ο Συνήγορος σημείωσε μεταξύ 
άλλων ότι η υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής 
υγείας, των αιτούντων υπό κράτηση, αποτελεί πρωταρχικό 
μέλημα των εθνικών αρχών κατά το άρθρο 11, παρ. 1 της 
Οδηγίας. Επίσης, στο άρθρο 19 της Οδηγίας, η αναγκαία 
ιατρική φροντίδα περιλαμβάνει τουλάχιστον την επείγουσα 
υγειονομική περίθαλψη αλλά και την απαραίτητη αγωγή για 
ασθένειες και σοβαρές ψυχικές διαταραχές, καθώς και την 
παροχή στους αιτούντες με ειδικές ανάγκες υποδοχής, της 
αναγκαίας ιατρικής ή άλλης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης 
της ψυχιατρικής φροντίδας, όπου απαιτείται. Το σχετικό σχέδιο 
νόμου για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία δεν 
υποβλήθηκε ωστόσο στη Βουλή.

172  Βλ. Ετήσια Έκθεση 2014, σελ. 154.

173  Στην παρ. 10 περ. δ του άρθρου 46 του Ν. 4375/2016.
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Γ.  Διασφάλιση ατομικών  
δικαιωμάτων – 
Η πρόκληση της  
προσφυγικής κρίσης

Το ερώτημα, ως προς τον βαθμό ανταπόκρισης της ελληνι-
κής Πολιτείας στην υποχρέωση διασφάλισης στοιχειωδών 
δικαιωμάτων των προσώπων και των πληθυσμών στο πλαί-
σιο της προσφυγικής κρίσης, αποτελεί αναπόφευκτα μέρος 
της γενικότερης αξιολόγησης, σε σχέση με τη διαχείριση του 
φαινομένου ως τα τέλη του 2016. Η απάντηση στον προ-
βληματισμό αυτό δεν θα μπορούσε να είναι απόλυτη, χωρίς 
τον κίνδυνο αφοριστικών (ή, αντίθετα, υπεραισιόδοξων) το-
ποθετήσεων, αναδεικνύεται ωστόσο σε αδρές γραμμές στη 
συνέχεια, μέσα από την προσέγγιση επιμέρους θεματικών, 
που άπτονται θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτονόητο είναι ότι, 
πέραν των θεματικών αυτών -που επιλέχθηκαν εδώ ιδίως 
λόγω της μεγαλύτερης ενασχόλησης του Συνηγόρου, αλλά 
και, κατά περίπτωση, της βαρύτητας και διάρκειας των παρα-
βιάσεων- το σύνολο των ενεργειών ή και πλημμελειών που 
σχετίζονται με την παρουσία και διαχείριση των μεταναστευ-
τικών και προσφυγικών πληθυσμών στον ελλαδικό χώρο, 
συνδέεται άρρηκτα με θεμελιώδη δικαιώματα που, κατά πε-
ρίπτωση, διασφαλίζονται με τρόπο ικανοποιητικό, τίθενται σε 
κίνδυνο ή παραβιάζονται, σε βαθμό που φθάνει ακόμη και σε 
προσβολή του πυρήνα τους, θέτοντας σοβαρά ζητήματα νομι-
μότητας στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης. 

1. Tο πρόβλημα της διοικητικής κράτησης 

1.1. Γενικές 
διαπιστώσεις 

Η διοικητική κράτηση παρουσιάζει 
σήμερα προβλήματα που φαίνεται να 
αντανακλούν ποικίλες πολιτικές, χω-

ρίς την αναγκαία συνοχή, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 
για τον περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας των παρά-
τυπων μεταναστών. Η στέρηση της προσωπικής ελευθερί-
ας αποτελεί τον επαχθέστερο περιορισμό, αγγίζοντας τον 
πυρήνα της ελευθερίας του ατόμου. Έτσι, παρά το γεγονός 
ότι η διοικητική κράτηση προβλέπεται ως το έσχατο ανα-
γκαίο μέτρο, η υπέρβαση του μέτρου αυτού στην πράξη γεν-
νά το εύλογο ερώτημα, εάν τελικά στοχεύει στην αποτροπή 
του κύματος μετανάστευσης στην Ευρώπη. 

Στα ζητήματα πολιτικής προστίθενται αδυναμίες του 

κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί με επάρκεια στις 
προβλεπόμενες διαδικαστικές και ουσιαστικές εγγυήσεις 
της κράτησης. Οι συνέπειες γι’ αυτούς που υφίστανται 
τις δυσλειτουργίες αυτές είναι απτές, και αφορούν ιδίως 
περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και κακές συνθήκες 
διαβίωσης. Τα κυριότερα ζητήματα που παρουσιάζονται στην 
πράξη συνοψίζονται στα εξής: 

•  Η διοικητική κράτηση δεν επιβάλλεται ως εξαιρετικό αλλά 
ως το σύνηθες μέτρο, χωρίς να εξετάζονται εναλλακτικά, 
λιγότερο επαχθή, μέτρα.

•  Επιβάλλεται μάλιστα ως γενικό μέτρο, χωρίς να προηγείται 
πάντα εξατομικευμένη κρίση.

•  Η διάρκειά της συχνά υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο, 
διότι δεν υπακούει στον κανόνα της δέουσας διοικητικής 
επιμέλειας για κάθε ατομική περίπτωση, αλλά ακολουθεί 
γενικευμένες πρακτικές και κατευθύνσεις.

•  Οι λόγοι κράτησης συχνά αφίστανται του βασικού 
νομικού πλαισίου του Ν. 3907/2011 (και της Οδηγίας 
Επιστροφών), που προβλέπει ως νόμιμο έρεισμα να είναι 
εφικτή η επιστροφή του αλλοδαπού στη χώρα καταγωγής 
του, άλλως επιτάσσει την άρση της κράτησης. Αφενός 
επιβιώνει, ως εξαίρεση, πλην γενικευμένη, το προϊσχύσαν 
δίκαιο της κράτησης για λόγους δημόσιας τάξης και 
αφετέρου, η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 
2016 δημιουργεί άλλη μια διαφοροποιημένη ομάδα -και 
ταχύτητα- κρατουμένων, όπως άλλωστε και η υποβολή 
αιτήματος ασύλου. 

•  Οι χώροι κράτησης ποικίλλουν, από Προαναχωρησιακά 
Κέντρα Κράτησης διαμορφωμένα σε κοιτώνες μαζικής 
κράτησης (λ.χ. Ταύρος, Κόρινθος) ή σε πτέρυγες με 
τοποθέτηση οικίσκων (λ.χ. Αμυγδαλέζα), μέχρι αστυνομικά 
κρατητήρια, που είναι και οι πιο ακατάλληλοι χώροι από 
πλευράς προδιαγραφών. Επίσης, τα Κέντρα Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (hotspots) είναι χώροι κράτησης κατ’ αρχήν 
25 ημερών (Ν. 4375/2016). Στα Κέντρα Κράτησης 
συνυπάρχουν διαφορετικών ταχυτήτων κρατούμενοι, 
ανάλογα με τον λόγο κράτησής τους. 

•  Η ΕΛΑΣ δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να τηρήσει την 
προ διετίας δέσμευσή της, να περιορίσει τη διοικητική 
κράτηση σε ειδικά Προαναχωρησιακά Κέντρα και να μην 
χρησιμοποιεί κρατητήρια αστυνομικών τμημάτων για τους 
προς επιστροφή αλλοδαπούς, παρά το γεγονός ότι οι 
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συνθήκες κράτησης στα τελευταία μπορεί να συνιστούν 
εξ αντικειμένου απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση 
με τα κριτήρια του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ. Η ΕΛΑΣ παρέχει 
–και στον Συνήγορο– μόνον τα στοιχεία κρατουμένων 
στα Προαναχωρησιακά Κέντρα και όχι το σύνολο των 
διοικητικά κρατούμενων αλλοδαπών και στα αστυνομικά 
κρατητήρια.174 

•  Οι συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων ποικίλλουν 
ανάλογα με τους χώρους. Οι συνήθεις ελλείψεις 
εντοπίζονται στην καθαριότητα, τη θέρμανση, την ποιότητα 
και ποσότητα της σίτισης και σε προσωπικά είδη υγιεινής. Ο 
προαυλισμός (όπως και οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες) 
είναι μικρής διάρκειας σε κάποια Προαναχωρησιακά 
Κέντρα και ανύπαρκτος στα αστυνομικά κρατητήρια. Στα 
hotspots επιπροσθέτως παρουσιάζονται κατασκευαστικά 
προβλήματα (αποχέτευση κ.ά.), ενώ γενικό ζήτημα είναι η 
έλλειψη ασφάλειας στο εσωτερικό τους.175 

•  Οι βασικές υπηρεσίες, ιατρού, ψυχολόγου, κοινωνικού 
λειτουργού και διερμηνείας προβλέπονται στα Κέντρα 
Κράτησης, αλλά δεν παρέχονται διότι εξαρτώνται από 
διαγωνισμούς που παρουσιάζουν μεγάλα χρονικά κενά. 

•  Πρέπει να επισημανθεί ότι σε κάθε χώρο κράτησης οι 
κρατούμενοι στερούνται βασικών υπηρεσιών διερμηνείας. 
Η έλλειψη επαρκούς και σταθερής πληροφόρησης των 
κρατουμένων σε γλώσσα που κατανοούν για τη νομική 
βάση, την εξέλιξη της κράτησης και τα δικαιώματά τους 
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε κάθε 

174   Σημειώνεται η συχνή χρήση Α.Τ. της Αττικής λόγω υπερπλήρωσης 
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Ταύρου 
(χαρακτηριστικά, στις 7.6.2016 υπήρχαν 114 άνδρες κρατούμενοι σε Α.Τ. της 
Αττικής). Η μη κάλυψη των αναγκών σίτισης των Προαναχωρησιακών Κέντρων 
φαίνεται επίσης να οδηγεί στην πρακτική της διοικητικής κράτησης αλλοδαπών 
σε αστυνομικά κρατητήρια, παρά την αντίθετη δέσμευση της ΕΛΑΣ. Την ημέρα 
της αυτοψίας του Συνηγόρου στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης 
(21.10.15) κρατούνταν συνολικά 95 άτομα, εκ των οποίων 69 στα Κρατητή-
ρια της Διεύθυνσης και τα υπόλοιπα, στα 4 Τμήματα «Δίωξης Λαθρομετανά-
στευσης» της Διεύθυνσης αυτής, με δεδομένη τη δυσκολία του Προαναχωρησι-
ακού Κέντρου στο Παρανέστι να δεχτεί τους αλλοδαπούς αυτούς. Ο Συνήγορος 
εμμένει στη δέσμευση της ΕΛΑΣ για κράτηση σε Προαναχωρησιακά Κέντρα με 
τις προδιαγραφές του Ν.3907/2011. Παρατηρεί εξάλλου ότι το διάστημα κρά-
τησης στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης,  -που είναι 
κατά μέσο όρο 2-3 μήνες (ενώ υπάρχουν περιπτώσεις κράτησης άνω των 
6 μηνών, λ.χ. 5 άτομα στις 21.10.15) για τους περισσότερους αλλοδαπούς 
πλην των αλβανικής καταγωγής- δεν είναι μικρό, σε συνδυασμό με τον αριθμό 
τους που έχει χαρακτηριστικά μαζικής κράτησης (69 άτομα στα κρατητήρια της 
Διεύθυνσης). Και το 2016 τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσ-
σαλονίκης χρησιμοποιούνται παγίως ως χώρος κράτησης αλλοδαπών προς 
επιστροφή (υπόθεση Φ. 216963/2016).

175   Αναλυτικότερα ως προς τις συνθήκες διαβίωσης βλ. Ετήσια Έκθεση 
Συνηγόρου του Πολίτη 2015, σελ.151 επ. 

χώρο κράτησης. Συγχρόνως, συνιστά βασική παραβίαση 
των στοιχειωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων 
και παράγοντα ανασφάλειας δικαίου, που δημιουργεί 
αλυσιδωτά προβλήματα τόσο για τους ίδιους όσο και για 
τις υπηρεσίες κράτησης.

•  Οι χώροι κράτησης κατά τη διαδικασία αναγκαστικής 
απομάκρυνσης από τη χώρα είναι ως επί το πλείστον 
ακατάλληλοι από πλευράς προδιαγραφών της Οδηγίας 
Επιστροφών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα κρατητήρια 
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, προκειμένου για 
επιστροφές, ή τα αστυνομικά κρατητήρια των νησιών όταν 
πρόκειται για επανεισδοχές στην Τουρκία. 

•  Οι ανήλικοι εξακολουθούν να κρατούνται σε Προαναχω-
ρησιακά Κέντρα ή Αστυνομικά Τμήματα -αν και για μικρό-
τερο διάστημα το 2016- εν αναμονή εξεύρεσης από το 
ΕΚΚΑ θέσεων σε ξενώνες.176 

•  Η έλλειψη σταθερής ροής χρηματοδότησης από το 
αρμόδιο ευρωπαϊκό ταμείο δημιουργεί προβλήματα στην 
παροχή των αναγκαίων ειδών και υπηρεσιών στα κέντρα 
κράτησης (βλ. Κεφάλαιο Ε1.2.). 

1.2. Εξελίξεις 
στην εφαρμογή 
της διοικητικής 
κράτησης στην 
πράξη

Το πρόβλημα της διαχείρισης των μι-
κτών ροών, μετανάστευσης και ασύ-
λου, στα νοτιοανατολικά σύνορα της 
ΕΕ, είναι αυτό που υπολανθάνει και 
επικαθορίζει και το ζήτημα της κρά-
τησης διαχρονικά. Ωστόσο, ο Συνή-

γορος είχε επισημάνει μέχρι το 2015 ότι η διοικητική κράτη-
ση συμβάλλει στο πρόβλημα και όχι στη λύση, δεδομένου του 
μεγάλου αριθμού κρατουμένων που στερούνταν την ελευθε-
ρία τους για πολλούς μήνες, σε συνδυασμό με την ανασφά-
λεια των αλλοδαπών για το μέλλον τους.177 Η διαπίστωση 
αυτή ενισχυόταν άλλωστε από το γεγονός ότι δεν τηρούνταν 
το ανώτατο χρονικό όριο των 18 μηνών για την κράτηση εν 
όψει επιστροφής, το οποίο επιβάλλει ο νόμος (άρθρο 30, 
παρ. 5-6 του Ν. 3907/2011) και η Οδηγία 2008/115/ΕΚ 
(άρθρο 15, παρ. 5-6). Ο Συνήγορος είχε επισημάνει ότι σε 
καμία περίπτωση δεν είναι σύννομη η παράκαμψη του ορίου 

176   Βλ. ό.π., Κεφάλαιο Α3 σχετικό με τη μεταχείριση ανηλίκων.

177   «Η ΕΛΑΣ δεν διαθέτει τις δομές και την τεχνογνωσία για να διασφα-
λίσει επαρκείς εγγυήσεις στέρησης της προσωπικής ελευθερίας σε μαζικούς 
χώρους, παρά τις συνεχείς προσπάθειές της για βελτίωση των συνθηκών 
στα προαναχωρησιακά κέντρα» (http://www.synigoros.gr/?i=human-rights.
el.maziki-kratisi-allodapon.118221).

Γ.  Διασφάλιση  
ατομικών  
δικαιωμάτων - 
Η πρόκληση  
της προσφυγικής 
κρίσης

http://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el.maziki-kratisi-allodapon.118221
http://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el.maziki-kratisi-allodapon.118221
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αυτού178 και οι σχετικές εσωτερικές οδηγίες του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης έπρεπε να τροποποιηθούν, με ανάκληση 
αποδοχής της γνωμοδότησης υπ’αριθ. 44/2014 ΝΣΚ.179

Το 2015 ως χρονιά 
ορόσημο στην αλλαγή 
πολιτικής για τη 
διοικητική κράτηση 

Το 2015 υπήρξαν δύο πολύ ση-
μαντικές εξελίξεις από πλευράς 
διαδικασιών κράτησης αλλοδα-
πών τρίτων χωρών προς επι-
στροφή: 

Α.  Στις αρχές του 2015 ιδρύονται με ΚΥΑ180 επτά 
Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης: Αμυγδαλέζας, 
Ταύρου (Πέτρου Ράλλη), Κορίνθου, Φυλακίου Έβρου, 
Ξάνθης, Παρανεστίου Δράμας, Μόριας Λέσβου. Με την 
ίδια απόφαση θεσπίζεται ο κανονισμός λειτουργίας 
τους. Οι χώροι αυτοί, οι οποίοι λειτουργούσαν ήδη 
την προηγούμενη χρονιά, ως Κέντρα Ταυτοποίησης 
(κέντρα για τα οποία δεν υφίσταται σχετική νομοθετική 
εξουσιοδότηση στον Ν. 3907/2011), ορίζονται πλέον 
το 2015 ως ειδικές εγκαταστάσεις για την κράτηση προς 
επιστροφή ή την απέλαση αλλοδαπών, με αναφορά στις 
προδιαγραφές του άρθρου 31 του Ν. 3907/2011 για 
τους όρους κράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 16 της 
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ περί Επιστροφών. 

Β.  Μετά τις εθνικές εκλογές της 25.1.2015, ακολουθούν 
κυβερνητικές εξαγγελίες (17.2.2015) και εσωτερικές 
οδηγίες της ΕΛΑΣ για μείωση του διαστήματος κράτησης 
στην πράξη, ώστε οι αλλοδαποί προς επιστροφή να 
μην κρατούνται κατά κανόνα πλέον των 6 μηνών και οι 
ευάλωτες ομάδες να μην κρατούνται καθόλου. 

Η αλλαγή πολιτικής ως προς το διάστημα της κράτησης 
αλλοδαπών επιφέρει ριζική μείωση του αριθμού των 
κρατουμένων. Τον Νοέμβριο 2015, η ΕΛΑΣ ενημέρωσε τον 
Συνήγορο ότι στις 3.11.2015 κρατούνταν συνολικά 504 
άτομα στα Προαναχωρησιακά Κέντρα, αριθμός συντριπτικά 
μικρότερος (το 1/8) από τον αντίστοιχο αριθμό των 4.123 
κρατουμένων το 2014. 

Η τεράστια μείωση του αριθμού των κρατουμένων τον 
Νοέμβριο 2015 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά 
μπορεί να αποδοθεί στην πολιτική της κυβέρνησης, για κατά 
κανόνα μη κράτηση πέραν του εξαμήνου, στη γενίκευση της 

178   ΔΕΕ Katzoev C-457/09, Bashir Mohammed Ali Mahdi C-146/14.

179   Βλ. Ετήσια Έκθεση 2014, σελ.153. 

180  ΚΥΑ 8038/23/22-ιγ/2015 (ΦΕΚ Β’ 118/21-1-2015).

αναβολής απομάκρυνσης για Σύρους πολίτες και αργότερα 
και για άλλες εθνικότητες181 και, ιδίως, στην πολιτική της μη 
κράτησης των νεοεισερχομένων μαζικά από τα θαλάσσια 
σύνορα, κυρίως από τον Ιούνιο 2015 και εφεξής, οι οποίοι 
διέρχονται τα σύνορα προς τη Βορειοδυτική Ευρώπη στον 
λεγόμενο Δυτικό Διάδρομο των Βαλκανίων.

Το 2016 και 
η σημερινή κατάσταση 
των πραγμάτων 

Βασική αλλαγή στη διοικητική 
κράτηση επέφεραν κατά το 
2016 το κλείσιμο των συνό-
ρων στον Δυτικό Διάδρομο 

των Βαλκανίων και η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας στις 
18.3.2016, με άμεση συνέπεια την παραμονή των νεοει-
σερχομένων στα hotspots των νησιών, υπό κράτηση ή περι-
ορισμό, με σκοπό την επανεισδοχή στην Τουρκία. Παρατη-
ρείται επίσης διαφοροποίηση από τα τέλη του 2015 στην 
πολιτική της κράτησης σε αστυνομικά κρατητήρια των νη-
σιών του ΒΑ Αιγαίου συγκεκριμένων εθνικοτήτων προς επι-
στροφή αλλοδαπών (λ.χ. σε αυτοψία του Συνηγόρου στη Χίο 
στις 26.1.2016 εντοπίστηκαν σε καθεστώς κράτησης υπή-
κοοι Αλγερίας, Μαρόκου ή Τυνησίας). Η διαφοροποίηση 
αυτή γεννά εύλογα ερωτηματικά διακριτικής μεταχείρισης με 
βάση εθνοτικά χαρακτηριστικά. 

Ο Συνήγορος επισήμανε ότι, σε περίπτωση έκφρασης βού-
λησης για κατάθεση αιτήματος ασύλου, η ανά εθνικότητα 
συλλήβδην θεώρηση κρατουμένων προς επιστροφή ως πα-
ράτυπων μεταναστών δεν συνάδει με την υποχρέωση εξα-
τομικευμένης κρίσης κάθε αιτήματος διεθνούς προστασίας. 

181  Για το πραγματικό γεγονός της αδυναμίας επιστροφής των Ιρακινών 
στη χώρα καταγωγής τους, ο Συνήγορος ζήτησε από την ΕΛΑΣ την έκδοση 
εγκυκλίου, που να καλύπτει την αναβολή απομάκρυνσής τους κατ’ αναλογία 
με τους Σύρους πολίτες (έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 197333/8563/3-3-
2015). Την ίδια σύσταση επανέλαβε ο Συνήγορος σε πολλές υποθέσεις (Φ. 
199117, 201627, 204275/2015) μέχρι τελικά το ζήτημα να επιλυθεί 
τον Νοέμβριο 2015 με σχετική εγκύκλιο διαταγή της ΕΛΑΣ (με αριθμ. πρωτ. 
1604/15/2189144/30-11-2015) περί υπαγωγής των Ιρακινών στο 
καθεστώς μη επαναπροώθησης του νέου άρθρου 78Α του Ν. 3386/2005. Η 
διαταγή της ΕΛΑΣ λαμβάνει υπόψη και τη συμπερίληψη πλέον των αιτού-
ντων άσυλο πολιτών ιρακινής καταγωγής στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης 
(relocation) σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. Η νέα ρύθμιση, η οποία επήλθε με 
το άρθρο 18 του Ν. 4332/2015 αποτελεί επίσης μια πολύ θετική εξέλιξη, 
σε ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών προς την UNHCR και προς τον 
Συνήγορο του Πολίτη, διότι ορίζει ότι δεν εκδίδεται πλέον απόφαση απέλασης 
όταν συντρέχουν οι όροι της αρχής μη επαναπροώθησης, αλλά χορηγείται βε-
βαίωση μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους. Με εγκύκλιο της ΕΛΑΣ 
(1604/15/1423412/10-8-2015) διευκρινίστηκε ότι η βεβαίωση αυτή 
καταλαμβάνει νεοεισερχόμενους πολίτες από τη Συρία, την Υεμένη, το Νότιο 
Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Ερυθραία, τη Σομαλία. Παραμένει ωστόσο το ζήτη-
μα ότι βεβαίωση μη απομάκρυνσης για λόγους ανθρωπιστικούς δεν παρέχεται 
πλέον στους νεοεισελθόντες των εθνικών αυτών κατηγοριών στα νησιά, μετά 
την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 (βλ. εγκύκλιο ΕΛΑΣ 
στις 18.6.2016 σε http://www.synigoros.gr/resources/docs/egkyklios-elas-
ths-18-6-2016.pdf).

http://www.synigoros.gr/resources/docs/egkyklios-elas-ths-18-6-2016.pdf
http://www.synigoros.gr/resources/docs/egkyklios-elas-ths-18-6-2016.pdf
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Ο Συνήγορος είχε καλή συνεργασία για τον σκοπό αυτό με 
το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κορίνθου στην περίπτωση 
δήλωσης βούλησης ασύλου από πακιστανούς πολίτες που 
επικαλέσθηκαν ότι ανήκουν στη θρησκευτική μειονότητα 
Ahmadiya (υπόθεση Φ. 214862/2016).

Κατά το 2016, η διαφοροποιημένη κράτηση εκτελείται σε 
Προαναχωρησιακά Κέντρα στην ενδοχώρα (αφορά κατά 
ποσοστό 60% υπηκόους Πακιστάν, Αλγερίας, Μαρόκου 
ή Τυνησίας στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κορίνθου τον 
Δεκέμβριο 2016), ενώ στον δημόσιο λόγο εισάγεται η 
διατύπωση κατ’ αρχήν οικονομικοί μετανάστες182 για να 
διαφοροποιήσει κατά εθνικότητα κάποιους αιτούντες 
άσυλο που θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τα νησιά 
σε Προαναχωρησιακά Κέντρα της ενδοχώρας. Η τουρκική 
πλευρά φαίνεται ωστόσο τον Νοέμβριο 2016 να αρνείται 
την επανεισδοχή αλλοδαπών που έχουν μεταφερθεί από 
τα νησιά σε Προαναχωρησιακά Κέντρα της ενδοχώρας. 
Η κυβέρνηση εξαγγέλλει τότε κλειστού τύπου κέντρα στα 
νησιά, ενώ σε ανάλογες εξαγγελίες προβαίνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τον Δεκέμβριο 2016, με την επίκληση αύξησης της 
παραβατικότητας στις νησιωτικές περιοχές που τελούν υπό 
συνθήκες συμφόρησης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 
2016 γίνεται συχνή επίκληση των λόγων δημόσιας τάξης για 
την κράτηση αλλοδαπών και στην ενδοχώρα. Τον Νοέμβριο 
2016 ο αριθμός κρατουμένων σε Προαναχωρησιακά Κέντρα 
αυξάνεται σε 1.583 αλλοδαπούς, δηλαδή τριπλασιάζεται σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος. Τη μεγαλύτερη συγκέντρωση 
κρατουμένων εμφανίζει το Προαναχωρησιακό Κέντρο 
Κορίνθου (697 κρατούμενοι).

1.3. Προτάσεις 
και εκτιμήσεις 
του Συνηγόρου

Οι βασικές προτάσεις του Συνηγόρου 
που αφορούν τη διοικητική κράτηση 
βάσει της Οδηγίας Επιστροφών και 
διατυπώθηκαν πριν την έξαρση των 

μεικτών ροών, αλλά παραμένουν επίκαιρες είναι συνοπτικά 
οι ακόλουθες: 

•   Περιορισμός, εν γένει, της κράτησης ενόψει απομάκρυνσης 
στο απολύτως αναγκαίο χρονικά μέτρο, με εξατομικευμένη 
και αιτιολογημένη κρίση επί της αναγκαιότητας συνέχισής 
της, σε συνδυασμό με το εφικτό ή μη της απομάκρυνσης 
του αλλοδαπού από τη χώρα και με τη δέουσα επιμέλεια 

182  «Ενώ πριν είχαμε 80% προσφυγικό, τώρα έχουμε περίπου 70-80% 
prima facie μεταναστευτικό» Δήλωση Αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής στη Βουλή, 30.9.2016 (Πρακτικά σελ. 16381)
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-
09f4c564609d/es20160930.pdf .

της Διοίκησης να προωθήσει τη διαδικασία απομάκρυνσής 
του, και 

•  Εφαρμογή εναλλακτικών της κράτησης μέτρων, σύμφωνα 
με το άρθρο 22, παρ. 3 του Ν. 3907/2011, προκειμένου 
η κράτηση να καταστεί η εξαίρεση, όπως επιβάλλει ο 
νόμος (άρθρο 30, παρ. 1 του Ν. 3907/2011) και όχι, 
όπως συμβαίνει στην πράξη, ο γενικός κανόνας.183 

Για τα νέα προβλήματα που αναδείχθηκαν το 2016, ο Συνή-
γορος διατυπώνει επίσης τις ακόλουθες εκτιμήσεις:

•  Είναι αναγκαία η συγκεκριμένη αιτιολόγηση του κινδύνου 
για τη δημόσια τάξη, σύμφωνα με τη νομολογία του 
ΣτΕ, προκειμένου να μην επιβιώνουν στην πρακτική της 
διοικητικής κράτησης κατάλοιπα του δικαίου αλλοδαπών 
προ της Οδηγίας Επιστροφών. Η τελευταία έχει εισαγάγει 
τον αντικειμενικό στόχο της επιστροφής ως νόμιμη 
βάση της κράτησης, όταν αυτή είναι αναγκαία, διότι 
δεν μπορούν να εφαρμοσθούν εναλλακτικά μέτρα, ο 
αλλοδαπός είναι ύποπτος φυγής κ.λπ. (βλ. άρθρο 30 του 
Ν. 3907/2011).184

•  Το φαινόμενο της εκ νέου κράτησης, μετά από λίγους 
μήνες, αλλοδαπών που είχαν αφεθεί ελεύθεροι λόγω 
συμπλήρωσης του ορίου των 18 μηνών, μπορεί να 
θεωρηθεί καταστρατήγηση του ανώτατου χρονικού 
ορίου της διοικητικής κράτησης, εκτός εάν υπάρχουν νέα 
ουσιαστικά στοιχεία αιτιολογίας,185 τα οποία να αποτελούν 
σημαντική μεταβολή των συνθηκών κατά το Εγχειρίδιο 
Επιστροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρ. 14.5).186 

•  Η κράτηση στα 5 νησιά όπου λειτουργούν hotspots 
μετά την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας προς επίτευξη της 

183  Την ανάγκη η κράτηση να περιοριστεί σε εξαιρετικό μέτρο επισημαίνει και 
ο ειδικός αγορητής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των μεταναστών κ. F. Crépeau, 
κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα τον Μάιο 2016  (http://www.ohchr.org/
EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19972&LangID=E).

184  Παρατηρήθηκε επίσης το φαινόμενο αλλοδαποί που αφήνονται ελεύθε-
ροι από σωφρονιστικά καταστήματα να οδηγούνται σε διοικητική κράτηση για 
λόγους δημόσιας τάξης (υπόθεση  Φ. 212773/2016). Η εκτεταμένη διοικη-
τική κράτηση αποφυλακισθέντων αλλοδαπών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα 
«για λόγους δημόσιας τάξης» δεν συνάδει με τον μη τιμωρητικό χαρακτήρα 
της διοικητικής κράτησης κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ (υπόθεση Saadi v.UK, 
2008, App.No 13229/03. Παρ.78). 

185  ΕΔΔA, απόφαση John κατά Ελλάδας, 10-5-2007, προσφυγή 
αρ.199/05.

186 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-
agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/return_
handbook_el.pdf
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επανεισδοχής, γεννά εκ νέου το πρόβλημα της επιβολής 
της κράτησης ως γενικού και όχι εξατομικευμένου μέτρου, 
το οποίο μάλιστα επιβάλλεται και σε όσους ζητούν 
εθελούσια επιστροφή μέσω ΔΟΜ.187 Στα μέσα Νοεμβρίου 
2016 υπάρχουν στα hotspots 16.000 περίπου άτομα, 
που διήλθαν τα θαλάσσια σύνορα, αριθμός που ανέρχεται 
στο διπλάσιο σχεδόν της συνολικής χωρητικότητας των 
κέντρων αυτών.

•  Η εργαλειακή χρήση της διοικητικής κράτησης για τη
ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών είναι ωστόσο ζήτημα
νομιμότητας, δεδομένου ότι με την Οδηγία Επιστροφών το
μέτρο της αναλογικότητας κρίνεται από την αναγκαιότητα
του επαχθούς περιορισμού της ελευθερίας, προκειμένου
να επιτευχθεί ο σκοπός της απομάκρυνσης. Η χρονική
σειρά διεξαγωγής των σταδίων της διαδικασίας επιστροφής
που καθιερώνει η οδηγία 2008/115 αντιστοιχεί προς
μια διαβάθμιση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν
προκειμένου να εκτελεσθεί η απόφαση περί επιστροφής,
διαβάθμιση που κυμαίνεται από το μέτρο που αφήνει
τη μεγαλύτερη ελευθερία στον ενδιαφερόμενο, ήτοι η
χορήγηση προθεσμίας για την οικειοθελή του αναχώρηση,
έως μέτρα που περιορίζουν περισσότερο την ελευθερία
αυτή, ήτοι η κράτηση.188

•  Το βασικό ερώτημα συνεπώς για τη διοικητική κράτηση
αλλοδαπών, τόσο στα Προαναχωρησιακά Κέντρα, όπως
αναφέρθηκε, όσο και στα αστυνομικά κρατητήρια, αλλά
και σε σχέση με το καθεστώς περιορισμού στα νησιά, είναι
κατά πόσον η υπαρκτή τάση επέκτασής της στα τέλη του
2016, πέρα από την υπέρβαση της αναλογικότητας στον
περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας, αποκαλύπτει
και την αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού.
Η κράτηση ανηλίκων αποτελεί ένα χαρακτηριστικό
σύμπτωμα αποτυχίας του συστήματος να ανταποκριθεί
στις αιτήσεις προς ξενώνες φιλοξενίας. Αυτό
προστίθεται στην τάση εξάντλησης του αρχικού εξαμήνου

187  Βλ. κριτική FRA http://fra.europa.eu/en/opinion/2016/fra-opinion-
fundamental-rights-hotspots-set-greece-and-italy σελ.49, γνώμη αρίθμ. 20 
«FRA Opinion 20: Under Article 6 of the Charter and Article 5 of the 
European Convention on Human Rights (ECHR) both enshrining the right to 
liberty and security, detention is a limited exception to the right to liberty 
and as such needs to be based on a prior individual assessment. Pre-removal 
detention applied without assessing the risk of absconding, particularly 
in relation to persons who have expressed their intention to leave the EU 
voluntarily may fall short of this standard and become arbitrary. Unless it is 
determined based on an individual assessment of the specific case that 
there are overriding reasons to impose detention, persons having agreed to 
be readmitted should not be unduly restricted in their liberty».

188  CJEU El Dridi, C-61/11 PPU, 28.4.2011.

της κράτησης σε Προαναχωρησιακά Κέντρα προς 
επιστροφή χωρίς τη δέουσα επιμέλεια να υλοποιηθεί η 
αναγκαστική απομάκρυνση, όπως επιβάλλει ο νόμος. 
Ο υπερπληθυσμός και οι τριβές με την τοπική κοινωνία 
στα hotspots οφείλονται και στο γεγονός ότι ένα χρόνο 
σχεδόν μετά τη θέση σε ισχύ της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-
Τουρκίας, οι διαδικασίες πρώτης υποδοχής, ασύλου 
και προσφυγών στα νησιά, στηρίζονται κατ’ αρχήν στην 
κράτηση λόγω καθυστερήσεων. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ο πρώτος προσφεύγων από τη Συρία στο ΣτΕ, κατά 
απόφασης των νέων Επιτροπών Προσφυγών που 
έκριναν απαράδεκτο το αίτημα ασύλου του στην Ελλάδα, 
κρατείται από τον Σεπτέμβριο 2016 στα αστυνομικά 
κρατητήρια Λέσβου,189 σε συνθήκες που δεν συνάδουν με 
τις απαιτήσεις υποδοχής αιτούντων άσυλο κατά τη σχετική 
κοινοτική Οδηγία, αλλά ούτε και με τον Χάρτη της ΕΕ περί 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

2. Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Η διασφάλιση στην πράξη του διεθνώς190 κατοχυρωμένου 
δικαιώματος των ανηλίκων για απρόσκοπτη πρόσβαση 
στην εκπαίδευση αποτέλεσε μια ιδιαίτερη πρόκληση για την 
ελληνική Πολιτεία, καθώς, σε μια γενική εκτίμηση, οι ανήλικοι 
ανέρχονται σε ποσοστό πάνω από το 1/3 του αλλοδαπού 
πληθυσμού που έχει εισέλθει στη χώρα μαζικά την τελευταία 
διετία.191 Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και τη ραγδαία 
αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών 
στα μέσα του 2015, γίνονται αντιληπτές η δυσχέρεια αλλά 
και η σημασία της ανταπόκρισης της ελληνικής Πολιτείας 
στη σχετική υποχρέωση. Ειδικότερα, ο Συνήγορος κατέληξε 
στις ακόλουθες διαπιστώσεις που αφορούν την εξεταζόμενη 
διετία:

189 Η κράτησή του συνεχίζεται ακόμη κατά το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης 
της συγγραφής της παρούσας έκθεσης (Μάρτιος 2017).

190 Άρθρο 28 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 
2101/1992). 

191 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο συνολικός αριθμός των αφιχθέντων παιδιών 
κατά το έτος 2016 εκτιμάται περίπου σε 64.000, ανερχόμενος σε ποσοστό 
μεταξύ 37-38% εκ του συνόλου των αφιχθέντων το ίδιο έτος (Πηγές: UNHCR, 
Regional Bureau Europe, Refugees’ & Migrants’ Sea Arrivals In Europe, 
Monthly Data Update: September 2016, UNICEF, Refugee and Migrant 
Children in Greece, as of 31 December 2016).

 

http://fra.europa.eu/en/opinion/2016/fra-opinion-fundamental-rights-hotspots-set-greece-and-italy ���.49
http://fra.europa.eu/en/opinion/2016/fra-opinion-fundamental-rights-hotspots-set-greece-and-italy ���.49
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2.1. Η άσκηση 
του δικαιώματος 
αλλοδαπών παιδιών 
στην εκπαίδευση 
κατά τη διετία 2015-
2016

Η άσκηση του δικαιώματος στην 
εκπαίδευση αλλοδαπών παιδιών 
μεταξύ των οποίων και παιδιών 
που μετακινούνται, υλοποιείται 
κατά τη διετία 2015-2016 με 
σημαντικές ελλείψεις και εμπό-
δια. Σε γενικές ωστόσο γραμμές 

αναδεικνύεται η προσπάθεια της ελληνικής Πολιτείας να 
ανταποκριθεί σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες και εκπαι-
δευτικές ανάγκες πολύ συχνά μεταβαλλόμενες. 

Η αυξημένη εισροή μεταναστευτικών ιδίως πληθυσμών τις 
προηγούμενες δεκαετίες -χωρίς ωστόσο τη μαζικότητα και την 
ένταση των τελευταίων δύο ετών- είχε επιτρέψει τη σταδιακή 
προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου192 και, ειδικότερα, 
είχε προετοιμάσει σε κάποιο βαθμό το εκπαιδευτικό σύστημα 
να ανταποκριθεί σε αιτήματα πρόσβασης αλλοδαπών 
παιδιών στο σχολείο, με αξιοποίηση εργαλείων, όπως οι 
Τάξεις Υποδοχής Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, 
οι κατατακτήριες εξετάσεις και το σύστημα διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. Στη βάση αυτή γινόταν, χωρίς σοβαρά 
προβλήματα στη διάρκεια του 2015 και ως τις αρχές του 
2016, η ένταξη ανηλίκων, προσφύγων και μεταναστών, 
που για οποιονδήποτε λόγο παρέμεναν στην Ελλάδα και δεν 
συνέχιζαν το ταξίδι τους προς άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Η αλλαγή των δεδομένων από τον Μάρτιο 2016, σήμανε 
μεταξύ άλλων και την παγίωση της παρουσίας στη χώρα 
μεγάλου αριθμού ανηλίκων, που είχαν περάσει ή περνούσαν 
τα ελληνικά σύνορα με τις οικογένειές τους ή και χωρίς 
αυτές και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους 
προς τα κράτη προορισμού τους. Ως εκ τούτου, η ελληνική 
Πολιτεία κλήθηκε την άνοιξη του 2016, ενόψει της 
έναρξης της επόμενης σχολικής χρονιάς (2016-2017), 
να εκπονήσει ένα πρόγραμμα για την εκπαιδευτική ένταξη 
των παιδιών αυτών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες 
και τις συνθήκες παραμονής τους. Το έργο αποτελούσε και 
αποτελεί αναμφίβολα ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα 
για το αρμόδιο υπουργείο, καθώς αφορά σημαντικούς 
αριθμητικά, ετερογενείς σχολικής ηλικίας πληθυσμούς που 
σε μεγάλο ποσοστό προέρχονται από συνθήκες πολέμου ή/
και έχουν βιώσει εξαιρετικές αντιξοότητες. Επίσης, έχουν 

192  Βλ. σχετική νομοθετική ρύθμιση που προέβλεπε ρητά ότι: «Ανήλικοι 
πολίτες τρίτων χωρών, που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, υπάγονται 
στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί», επιτρέποντας 
μάλιστα την κατ’ εξαίρεση εγγραφή τους ακόμη και με ελλιπή δικαιολογητικά (Ν. 
3386/2005, άρθρο 72, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του 
Ν. 4251/2015). 

διαφορετικές ανάγκες και οικογενειακό προγραμματισμό, 
διαφορετικό εκπαιδευτικό ιστορικό και γνωστικό επίπεδο, 
διαφορετική παρουσία και κατανομή κατά τόπους στην 
ενδοχώρα και τα νησιά, αλλά και ποικίλα πλαίσια, στα οποία 
διαβιούσαν και διαβιούν. Παράλληλα, δεν θα μπορούσε 
να παραβλεφθεί, κατά τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 
πολιτικής για τα παιδιά αυτά, η πίεση που ασκήθηκε εξαιτίας 
της επιφυλακτικής –αν όχι αρνητικής– στάσης ορισμένων 
τοπικών κοινωνιών στο ενδεχόμενο (μαζικής ιδίως) ένταξης 
αλλοδαπών στα σχολεία της περιοχής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, επιλογή της ελληνικής Πολιτείας υπήρξε η 
λειτουργία δύο παράλληλων συστημάτων: α) της εγγραφής 
και φοίτησης στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα (για τα παιδιά 
που φιλοξενούνταν εκτός κέντρων και δομών φιλοξενίας) 
και β) της ένταξης σε Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης 
Προσφύγων (ΔΥΕΠ) για τις λοιπές περιπτώσεις. Ειδικότερα, 
ο σχεδιασμός των ΔΥΕΠ είχε ως στόχο να ανταποκριθεί στην 
ανάγκη για σταδιακή εκπαιδευτική ένταξη των ανήλικων 
προσφυγικών πληθυσμών που διαβιούν σε κέντρα ή δομές 
φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της UNHCR, αλλά και 
να αποτρέψει τυχόν εντάσεις και υπέρμετρη επιβάρυνση 
του βασικού εκπαιδευτικού κορμού, χωρίς την κατάλληλη 
προετοιμασία. Με άλλα λόγια, η εκπαιδευτική αυτή επιλογή 
απευθύνεται ιδίως σε μαζικούς πληθυσμούς, χωρίς 
κοινωνική ενσωμάτωση και όχι σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
παιδιών, που διαβιούν εντός του αστικού ιστού. 

Σε συνέχεια της εκπόνησης σχεδίου από αρμόδια επιτροπή 
του Υπουργείου Παιδείας,193 αλλά και αντίστοιχου σχεδιασμού 
ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος για τις ΔΥΕΠ από το 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, θεσπίστηκε194 και άρχισε 
να υλοποιείται σταδιακά και μετ’ εμποδίων το πρόγραμμα 
από τον Οκτώβριο 2016, με την ίδρυση νέων ΔΥΕΠ και 
την αντίστοιχη στελέχωσή τους. Κατά τον Δεκέμβριο 2016, 
λειτουργούσαν περίπου 10 ΔΥΕΠ, με τον ακριβή αριθμό 
να μεταβάλλεται σχεδόν καθημερινά λόγω προόδου της 
διαδικασίας. 

193   Πρόκειται για την Επιστημονική Επιτροπή που συστάθηκε με στόχο την 
υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής για τη Στήριξη των Παιδιών των Προ-
σφύγων (ΕΣΠΠ) με ΥΑ τον Μάρτιο 2016 (ΓΓ1 / 47079/ 18-3-2016).

194  Ν. 4415/2016, άρθρο 38 - ΚΥΑ 152360/ΓΔ4/16 (ΦΕΚ 3049 
Β’/23092016) η οποία καταργήθηκε με την KYA 180647/ΓΔ4/2016 (ΦΕΚ 
3502/2016/Β/31-10-2016). 
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2.2. Γενικές 
διαπιστώσεις και 
παρεμβάσεις του 
Συνηγόρου του 
Πολίτη 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με τον 
ρόλο του για την προάσπιση και 
προαγωγή των δικαιωμάτων του 
παιδιού, επέτεινε τις προσπάθειες 
και τις δράσεις του κατά τη μεταβα-
τική αυτή περίοδο -ειδικά μετά τη 

ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των ανηλίκων που παρέμε-
ναν στην Ελλάδα επί μακρόν-195 ενεργοποιώντας ενισχυτικά 
έναν μηχανισμό συστηματικής παρακολούθησης της κατά-
στασης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται. 
Κατά το διάστημα 2015-2016 πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ 
άλλων, πάνω από 80 επισκέψεις σε 66 χώρους σε όλη την 
επικράτεια (όπως ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, ξενώνες ασυ-
νόδευτων ανηλίκων, κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, 
χώρους κράτησης κ.λπ.), καθώς και επισκέψεις σε σχολεία, 
όπου φοιτούν παιδιά πρόσφυγες (στο πρωινό πρόγραμμα 
και σε ΔΥΕΠ). Επίσης, έγιναν συναντήσεις με φορείς, στελέ-
χη του Υπουργείου Παιδείας, την επιστημονική επιτροπή που 
εκπόνησε το σχέδιο για την εκπαίδευση των παιδιών προ-
σφύγων, εκπροσώπους διακυβερνητικών και ΜΚΟ, εκπαι-
δευτικούς και γονείς. Παράλληλα, η Αρχή έλαβε μέρος σε 
εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπι-
κών κοινωνιών που οργανώθηκαν από περιφερειακές διευ-
θύνσεις εκπαίδευσης και, γενικότερα, έχει παρέμβει δημόσια 
για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, την 
προστασία της εικόνας των μαθητών προσφύγων, όπως και 
για το θέμα των αντιδράσεων κάποιων συλλόγων γονέων 
και κηδεμόνων κατά της φοίτησης των παιδιών προσφύγων 
στα σχολεία. Τέλος, ο Συνήγορος έθεσε και εξακολουθεί να 
θέτει σταθερά το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ενημέ-
ρωση και προτάσεις, στο πλαίσιο συναντήσεων και συνεδρί-
ων εκτός Ελλάδας αλλά και με σταθερή συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευ-
ρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού.196

Σε συνέχεια συστηματικής παρακολούθησης της υλοποίησης 
του σχεδιασμού για τη διασφάλιση της φοίτησης των αλλο-
δαπών μαθητών, διαπιστώθηκαν, όπως αναφέρθηκε ήδη, 
η εντατική προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και 
σειρά σοβαρών προβλημάτων και κενών, που αφορούν την 
κατάσταση για το διάστημα 2015 – 2016. Η γενικότερη άλ-
λωστε εκτίμηση της Αρχής ήταν ότι μεγάλο μέρος των ζητη-
μάτων, που καταγράφονται με συντομία στη συνέχεια, πη-

195   Για τον σκοπό αυτό μάλιστα αξιοποίησε την υποστήριξη της διεθνούς 
διακυβερνητικής οργάνωσης UNICEF.

196  Οι πρόσφατες παρεμβάσεις και διαπιστώσεις του Συνηγόρου για τα δι-
καιώματα των παιδιών προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα 
μας αναρτώνται σε ειδική σελίδα στον ιστοχώρο: www.0-18.gr. 

γάζουν από την έλλειψη συντονισμού και συστηματικότητας, 
αλλά εν μέρει και από την ελλιπή εμπειρία ως προς τις διοι-
κητικές διαδικασίες και την αξιοποίηση πόρων, γεγονός που 
φαίνεται να επιβεβαιώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.197 
 

2.3. Παρακολούθηση 
του κανονικού 
σχολικού 
προγράμματος

Παρά το γεγονός ότι σε γενικές 
γραμμές η ένταξη στο εκπαιδευ-
τικό σύστημα αλλοδαπών παι-
διών γινόταν τα τελευταία χρόνια 
χωρίς προσκόμματα, δεν ήταν 

λίγες οι περιπτώσεις αποκλεισμού μαθητών, συνηθέστερα 
λόγω της προσκόμισης εκ μέρους τους ελλιπών δικαιολογη-
τικών,198 της έλλειψης τάξεων υποδοχής ή της πληρότητας 
που επικαλούνταν το σχολείο, η οποία ωστόσο δεν επαλη-
θευόταν πάντα. Η πρακτική αυτή δυστυχώς σε μεγάλο αριθ-
μό περιπτώσεων αποθάρρυνε τους ενδιαφερομένους και 
οδηγούσε στην παραμονή παιδιών εκτός σχολείου, δεδομέ-
νων μάλιστα και των λοιπών ανασταλτικών παραγόντων 
(φόβος λόγω άγνοιας γλώσσας και διαδικασιών, μη ρυθμι-
σμένο καθεστώς διαμονής, διαφορά κουλτούρας κ.λπ.). Τέ-
τοιου είδους φαινόμενα δυστυχώς ενισχύθηκαν κατά το 
2016, οπότε αυξήθηκε –όπως αναφέρθηκε ήδη- ο αριθμός 
των ανήλικων αλλοδαπών που ζητούσαν να φοιτήσουν στα 
σχολεία της περιοχής όπου διέμεναν, εντός του αστικού 
ιστού. Κατ’ αποτέλεσμα, αυξήθηκαν σημαντικά οι αιτήσεις, 
χωρίς να έχει υπάρξει αντίστοιχος προγραμματισμός στις 
σχολικές μονάδες, και μεγάλος αριθμός αιτημάτων παρα-
πέμφθηκε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σε ορισμένες εκ 
των οποίων δημιουργήθηκαν λίστες αναμονής και σε κάθε 
περίπτωση πολύμηνες καθυστερήσεις, έως ότου βρεθούν 
σχολεία με δυνατότητα εγγραφής των παιδιών. Δεν έλειψαν 
ωστόσο και θετικές πρακτικές, επιτυχούς εγγραφής προ-
σφύγων σε σχολεία, παρά την έλλειψη τάξεων υποδοχής, με 
την κατ’ άλλο τρόπο υποστήριξη από διαθέσιμους εκπαιδευ-
τικούς (π.χ. των τμημάτων ένταξης). 

Σε συνέχεια παρεμβάσεων του Συνηγόρου και σχετικού 
Πορίσματός του,199 το Υπουργείο Παιδείας διευκρίνισε με 

197  Υπ’ αρίθμ. πρωτ. 292/14-2-2017 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου 
Παιδείας προς τον Συνήγορο του Πολίτη.

198  Πράγματι, ο Συνήγορος έχει παρέμβει καθ’ όλο το κρίσιμο διάστημα 
(2015-2016) -αλλά και πολύ νωρίτερα- σε περιπτώσεις άρνησης σχολείων, 
λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά, να εγγράψουν κανονικά αλλοδαπούς 
ανηλίκους ή και να επιτρέψουν την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη. Συ-
νήθης μάλιστα παράτυπη πρακτική ήταν η υποχρέωση των παιδιών αυτών να 
παρακολουθούν τα μαθήματα, υπό το μη προβλεπόμενο νομοθετικά καθεστώς 
του ακροατή, δυσχεραίνοντας τελικά την εκπαιδευτική (αλλά και την κοινωνική) 
ένταξή τους. 

199  Με θέμα: Μη εγγραφή και μη προαγωγή στην επόμενη τάξη ανήλικων 
αλλοδαπών μαθητών, λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά εγγραφής (http://

http://www.0-18.gr
http://www.synigoros.gr/resources/462193.pdf
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εγκυκλίους το καλοκαίρι του 2016 ότι, σύμφωνα με τον 
νόμο, τα παιδιά από τρίτες χώρες μπορούν να εγγράφονται 
κανονικά στα ελληνικά σχολεία ακόμη και με ελλιπή δικαιο-
λογητικά.200 Με εγκύκλιο201 επίσης προβλέφθηκε διαδικασία 
εγγραφής και ενδεχόμενης γεωγραφικής κατανομής, σε περί-
πτωση προσέλευσης μεγάλου αριθμού αλλοδαπών μαθητών 
για εγγραφή στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να διασφα-
λισθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Η διαπίστωση 
ωστόσο περί σοβαρών καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας202 
των προσφύγων εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι τα τέλη του 
2016, παρά τις παραπάνω ρυθμίσεις. 

Επιπλέον, στα γυμνάσια και λύκεια της χώρας δεν είχε 
προβλεφθεί η λειτουργία τάξεων υποδοχής, με αποτέλεσμα, 
σε πολλές περιπτώσεις, τον αποκλεισμό της αντίστοιχης 
ηλικιακής ομάδας (13-18) από το σχολείο, καθώς α) οι 
δυνατότητες απορρόφησης στα σχολεία διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης είναι περιορισμένες, β) ορισμένα λύκεια 
αρνούνται να εγγράψουν αλλοδαπούς ανηλίκους, με το 
(εσφαλμένο) επιχείρημα ότι, εφόσον η φοίτηση στο λύκειο 
δεν είναι υποχρεωτική, δεν οφείλουν να τους δεχθούν και 
γ) το πρόγραμμα των μαθημάτων γυμνασίου και λυκείου 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο για παιδιά που δεν γνωρίζουν την 
ελληνική γλώσσα, και καθίσταται απαγορευτικό εφόσον δεν 
υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο θεσμός των τάξεων υποδοχής 
λειτουργεί ήδη θετικά στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της χώρας, υποστηρίζοντας την ομαλή ενσωμάτωση των 
μαθητών από ξένες χώρες, ιδίως εκεί όπου υπάρχει μαζική 
προσέλευση. Με βάση τη θετική αυτή αξιολόγηση, εκτιμάται 
καταρχάς ότι είναι απαραίτητη η διασφάλιση της μέγιστης 
δυνατής ευελιξίας ως προς τη δημιουργία των τάξεων 
αυτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχετική ανάγκη είναι 
δυνατό να προκύπτει σε ορισμένα σχολεία κατά τη διάρκεια 
της χρονιάς. Επιπλέον, κρίνεται απολύτως αναγκαία η ευρεία 

www.synigoros.gr/resources/462193.pdf), το περιεχόμενο του οποίου ενσω-
ματώθηκε στις εγκυκλίους του υπουργείου.

200  Εγκύκλιος με αρίθμ. 108457/Δ2 από 4.7.2016, σχετικά με την 
εγγραφή αλλοδαπών μαθητών με ελλιπή δικαιολογητικά σε σχολικές μονάδες 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

201  Εγκύκλιος με αρίθμ. Φ1/143733/Δ2 από 7.9.2016 («Εγγραφές 
αλλοδαπών μαθητών»).

202  Ενδεικτικά αναφέρεται η συχνή πρακτική (ιδίως όταν οι αιτήσεις είναι 
περισσότερες από μία), το σχολείο του τόπου κατοικίας να παραπέμπει, λόγω 
έλλειψης τάξης υποδοχής στο απομακρυσμένο σχολείο διαπολιτισμικής εκπαί-
δευσης, που επίσης αρνείται λόγω πληρότητας, και αναζητείται λύση μέσω της 
Διεύθυνσης, με περιπτώσεις να καταλήγουν σε ΔΥΕΠ, ιδιαίτερα απομακρυσμέ-
νες και με μακρύ χρονικό ορίζοντα για την πραγματική ένταξη. 

αξιοποίηση του θεσμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
ώστε να επιτευχθεί η ισότιμη πρόσβαση και των παιδιών 
αυτών και να αποτραπούν φαινόμενα αποκλεισμού (όπου 
δεν λειτουργούν ΔΥΕΠ ή κοντινά στον τόπο διαμονής 
γυμνάσια και λύκεια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή αυτά δεν 
διαθέτουν θέσεις). Με τις τάξεις υποδοχής, θα αποφευχθεί 
επίσης, η εγγραφή αρκετά μεγαλύτερης ηλικίας παιδιών 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση λόγω άγνοιας της γλώσσας, 
με τις εύλογες δυσχέρειες και αντιδράσεις που συνεπάγεται 
η πρακτική αυτή. 

Αυτονόητο είναι ότι, πέραν των συνολικών θεσμικών 
παρεμβάσεων, ο Συνήγορος διαμεσολάβησε κατά την 
προηγούμενη διετία σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων, 
προκειμένου να αρθούν τα προσκόμματα, όπου εντοπίζονταν, 
και να εκπληρωθεί η υποχρέωση της Πολιτείας. 
 
2.4. Σχεδιασμός 
και λειτουργία των 
Δομών Υποδοχής 
και Εκπαίδευσης 
Προσφύγων  
(ΔΥΕΠ)

Παρά τις προσπάθειες που κατα-
βλήθηκαν από το Υπουργείο Παιδεί-
ας για την εύρυθμη έναρξη λειτουρ-
γίας των ΔΥΕΠ, στις δομές που ξε-
κίνησαν να λειτουργούν από τον 
Οκτώβριο 2016 παρατηρήθηκαν 
αρκετά προβλήματα, ορισμένα από 

τα οποία θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί: 

Α.  Σε πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί που επιλέχτηκαν 
να διδάξουν δεν είχαν επιμορφωθεί σχετικά με τις ανάγκες 
και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μαθητικού πλη-
θυσμού, τη διδασκαλία των Ελληνικών ως ξένης γλώσ-
σας, μη λεκτικές - βιωματικές διδακτικές πρακτικές, πρα-
κτικές ενδυνάμωσης της ομάδας και θέματα διαχείρισης 
και επίλυσης συγκρούσεων. Επίσης, ήταν στην πλειοψη-
φία τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου (15 ωρών), 
παρόλο που στην πράξη καλούνται να επιτελέσουν ένα 
ιδιαίτερα δύσκολο έργο, το οποίο απαιτεί διαρκώς ανα-
ζήτηση και σχεδιασμό εξειδικευμένου εκπαιδευτικού 
υλικού (καθώς κάτι τέτοιο δεν τους έχει δοθεί), αλλά και 
διαρκή επιμόρφωση - υποστήριξη. Ως αποτέλεσμα του 
τρόπου οργάνωσης των τοποθετήσεων, αρκετοί εκπαι-
δευτικοί που εν τω μεταξύ έλαβαν τοποθετήσεις πλήρους 
ωραρίου, αποχώρησαν από τις ΔΥΕΠ, με συνέπεια τη 
δημιουργία πολλαπλών προβλημάτων. Για τους λόγους 
αυτούς, προτάθηκε από τον Συνήγορο να προβλεφθεί η 
τοποθέτηση στις ΔΥΕΠ εκπαιδευτικών που έχουν εκφρά-
σει σχετική επιθυμία (να διδάξουν σε παιδιά πρόσφυγες) 

Γ.  Διασφάλιση  
ατομικών  
δικαιωμάτων - 
Η πρόκληση  
της προσφυγικής 
κρίσης

http://www.synigoros.gr/resources/462193.pdf
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και να εφαρμοστεί πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης203 
και υποστήριξης σε τακτική εβδομαδιαία βάση (από σχο-
λικούς συμβούλους, ψυχολόγους και άλλους ειδικούς).204

Β.  Ως χαρακτηριστικό ελλιπούς συντονισμού μεταξύ των 
αρμόδιων υπουργείων, αναδείχθηκε το γεγονός της κα-
τάργησης κέντρων φιλοξενίας με απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, χωρίς να έχει 
προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, 
με αποτέλεσμα να έχουν στο μεταξύ ιδρυθεί και στελεχω-
θεί ΔΥΕΠ. Στις περιπτώσεις αυτές, προκλήθηκαν σοβαρές 
δυσχέρειες, καθώς εκπαιδευτικοί που είχαν προσληφθεί 
για τις ΔΥΕΠ βρέθηκαν χωρίς αντικείμενο και χωρίς να 
μπορούν να αξιοποιηθούν εύκολα σε άλλη θέση, λόγω δι-
οικητικών κωλυμάτων, αλλά και, συχνά, ελλιπούς ενημέ-
ρωσης από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ως 
προς τον μόνιμο ή προσωρινό χαρακτήρα της εκκένωσης 
του κέντρου.205 

Γ.  Ένα σημαντικό ζήτημα στη λειτουργία των ΔΥΕΠ αποτε-
λούσε η έλλειψη διερμηνέων – πολιτισμικών διαμεσολα-
βητών, ιδίως κατά το στάδιο προετοιμασίας και κατά τις 
πρώτες ημέρες λειτουργίας, αλλά και στη συνέχεια, γε-
γονός που δυσχέρανε εξαιρετικά τις προσπάθειες συνεν-
νόησης με τα παιδιά (και τους γονείς) και τη διαχείριση 
προβλημάτων. 

Δ.  Οι συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων (ΣΕΠ), που το-
ποθετήθηκαν στους χώρους φιλοξενίας και ανέλαβαν 
την οργάνωση και τον συντονισμό για την εφαρμογή του 
προγράμματος των ΔΥΕΠ, κλήθηκαν να εκτελέσουν τα 
καθήκοντά τους χωρίς κατάλληλες εγκαταστάσεις και υλι-
κοτεχνικό εξοπλισμό (γραφεία, υπολογιστές, εκτυπωτές, 
τηλέφωνα κ.λπ.), με αποτέλεσμα πολύ συχνά οι ανάγκες 
αυτές να καλύπτονται με ίδιες δαπάνες των εργαζομένων. 

Ε.  Ο τρόπος αποτύπωσης των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων 
των συντονιστών, πέραν του ότι περιείχε ασάφειες,206 δεν 

203  Μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), που έχει οριστεί 
ως υπεύθυνο για την υλοποίηση της Δράσης «Επιμορφωτικές δράσεις για την 
υποστήριξη της εκπαίδευσης προσφύγων», με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς 
ωστόσο. 

204  Υπ’ αρίθμ. πρωτ. Φ.1500.2/48194/2016 επιστολή του Συνηγόρου 
προς το Υπουργείο Παιδείας.

205  Το συγκεκριμένο πρόβλημα περιγράφηκε αναλυτικά στο υπ’ αρίθμ. πρωτ. 
292/14-2-2017 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας προς τον 
Συνήγορο με θέμα: «Απάντηση σε ερωτήματα και παροχή στοιχείων». 

206  Συνέπεια του νεφελώδους πλαισίου ήταν η σύγχυση αρμοδιοτήτων που 
ανέκυψε στην πράξη, γεγονός που οδήγησε σε καθημερινές σχεδόν επικοι-

κατέλειπε περιθώρια ευελιξίας κατά την υλοποίηση της 
αποστολής τους.

ΣΤ.  Περαιτέρω, το Υπουργείο Παιδείας δεν είχε αποσαφηνί-
σει το ζήτημα των τίτλων που θα δοθούν στους μαθη-
τές που φοιτούν σε ΔΥΕΠ και της πιστοποίησης (ενδε-
χομένως μέσω βεβαίωσης) της φοίτησης μαθητών που 
αποχωρούν στη διάρκεια της χρονιάς, επειδή μετακινού-
νται σε κάποια άλλη χώρα – μέλος της ΕΕ. Η σημασία 
του κενού αυτού είναι αυτονόητη, τόσο για τα παιδιά 
που θα παραμείνουν στην Ελλάδα, όσο και για εκείνα 
που θα επιδιώξουν την ένταξή τους σε ένα νέο εκπαι-
δευτικό σύστημα. Ειδικά, σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση 
της επιτυχούς φοίτησης στο τέλος του σχολικού έτους, 
φαίνεται στην πράξη να δημιουργούνται μαθητές «δύο 
ταχυτήτων», με μόνο καταρχήν κριτήριο τον τόπο διαμο-
νής τους: για τους ανηλίκους που προέρχονται από χώ-
ρους μαζικής φιλοξενίας (οπότε εντάσσονται σε ΔΥΕΠ) 
δεν είναι σαφές στο ισχύον πλαίσιο,207 εάν θα θεωρεί-
ται ότι αποφοίτησαν από συγκεκριμένη τάξη δημοτικού 
ή γυμνασίου, έτσι ώστε την επόμενη σχολική χρονιά να 
μπορούν να εγγραφούν κανονικά στην επόμενη τάξη (πι-
θανόν στο κανονικό πρόγραμμα). Αντίθετα, η προαγωγή 
στην επόμενη τάξη είναι δεδομένη -με την προϋπόθεση 
φυσικά επαρκούς φοίτησης και επίδοσης- για τα παιδιά 
που εγγράφηκαν στα σχολεία της περιοχής κατοικίας 
τους ή σε διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Ζ.  Σε πολλά κέντρα φιλοξενίας διαπιστώθηκε ελλιπής πληρο-
φόρηση των υπευθύνων των κέντρων αλλά και των ΣΕΠ 
από το αρμόδιο υπουργείο και καθυστέρηση ως προς την 
έναρξη λειτουργίας των ΔΥΕΠ, παρόλο που είχαν έγκαι-
ρα ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί των παιδιών και είχαν 
γίνει ενέργειες προετοιμασίας για την ένταξή τους στην 
εκπαίδευση. Έτσι, φαίνεται να μην είναι γνωστό στους 
υπευθύνους των κέντρων, στους φιλοξενούμενους, αλλά 
ούτε και στους ΣΕΠ πότε θα ξεκινήσουν να λειτουργούν οι 
ΔΥΕΠ στην περιοχή τους και σε ποια σχολεία.

Η.  Σημαντικό κενό στην υλοποίηση του προγράμματος των 
ΔΥΕΠ θεωρείται το γεγονός ότι μέχρι το τέλος του 2016 
δεν είχε ξεκινήσει η λειτουργία (παραρτημάτων) νηπιαγω-

νωνίες των ΣΕΠ με το αρμόδιο υπουργείο και στην έκδοση αλλεπάλληλων 
διευκρινιστικών εγκυκλίων.

207  Εξαίρεση φαίνεται να αποτελεί η παρακολούθηση νηπιαγωγείου στις 
ΔΥΕΠ, που ωστόσο δεν λειτούργησαν ως το τέλος του 2016 στα κέντρα φιλο-
ξενίας, καθώς η φοίτηση αναγνωρίζεται στον νόμο ως φοίτηση σε παράρτημα 
νηπιαγωγείου.
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γείων εντός των κέντρων φιλοξενίας, όπως προβλεπόταν 
στον νόμο, παρά την προεργασία και την ύπαρξη σχετικής 
υποδομής σε αρκετές δομές.208 

Θ.  Εκκρεμές, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του 
Συνηγόρου προς το αρμόδιο υπουργείο, παρέμενε μέχρι 
το τέλος του 2016 το ζήτημα της σχολικής φοίτησης παι-
διών άνω των 15 ετών, για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί 
ίδρυση ΔΥΕΠ (με τάξεις λυκείου), ούτε έχουν υλοποιηθεί 
οι προτάσεις της επιστημονικής επιτροπής.209

 

Πρόσβαση στην 
εκπαίδευση παιδιών 
που βρίσκονται στα 
νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου

Τον έντονο προβληματισμό του 
Συνηγόρου είχε προκαλέσει κατά 
το διάστημα 2015-2016 η 
κατάσταση στα νησιά του Αιγαίου, 
όπου δεν είχε ξεκινήσει η 
λειτουργία καμίας ΔΥΕΠ, παρά 

τον μεγάλο αριθμό παιδιών, που παρέμεναν για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα στα κέντρα των νησιών. Ορισμένα 
παιδιά ωστόσο, που διέμεναν σε ξενώνες προσωρινής 
φιλοξενίας ασυνόδευτων και διαμερίσματα, είχαν ξεκινήσει 
κατά το σχολικό έτος 2016-2017 να φοιτούν σε πρωινά 
σχολεία, όμως αυτό δεν αποτελούσε τον κανόνα, λόγω ιδίως 
της αρνητικής στάσης των τοπικών κοινωνιών και της 
αντίστοιχης διστακτικότητας από την πλευρά των υπευθύνων. 

Ενημέρωση 
εμπλεκόμενων 
στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

Με σκοπό την ενημέρωση των 
γονέων των μαθητών που ήδη 
φοιτούσαν στα πρωινά σχολεία, 
σχετικά με τη διασφάλιση της 
υγείας των παιδιών τους αλλά και 

γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων όπου 
εντάσσονται παιδιά πρόσφυγες, είχαν αναληφθεί αρκετές 
πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, αλλά και μέσω του 
υπουργείου. Από την εικόνα ωστόσο που έχει αποκομίσει ο 
Συνήγορος προκύπτει ότι εξακολουθούσαν σε ορισμένες 
περιπτώσεις να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις 
εγγραφής μαθητών μέχρι την ολοκλήρωση όλων των 
εμβολιασμών και την πάροδο αόριστης διάρκειας χρονικού 
διαστήματος, λόγω της έλλειψης υπεύθυνης ιατρικής 

208   Ό.π., υπ’ αρίθμ. πρωτ. 292/14-2-2017 απαντητικό έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το οποίο, τα νηπιαγωγεία εντός των κέ-
ντρων φιλοξενίας δεν λειτούργησαν καταρχάς λόγω αλλαγής της νομοθεσίας 
περί προμηθειών (οπότε δεν έγινε έγκαιρα η προμήθεια οικίσκων και χρειά-
στηκε να αναζητηθεί νέα πηγή χρηματοδότησης) και καθυστερήσεων για τον 
τεχνικό έλεγχο και την πιστοποίηση της καταλληλότητας υφιστάμενων δομών.

209   Βλ. σχετικά υπ’ αρίθμ. πρωτ. Φ.1500.2/48194/2016 και Φ. 
1500.2/8335/2017 επιστολές του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Υπουρ-
γείο Παιδείας.

ενημέρωσης των υπευθύνων, αλλά και της αντίδρασης 
μελών των τοπικών κοινοτήτων στη φοίτηση των παιδιών σε 
ΔΥΕΠ. Η τελευταία αντίδραση προέκυπτε σε μεγάλο βαθμό 
από την ανησυχία –επίσης λόγω ανεπαρκούς προετοιμασίας 
και ενημέρωσης- για τη μετάδοση ασθενειών στους 
ημεδαπούς μαθητές που χρησιμοποιούσαν τους ίδιους 
χώρους (αν και σε διαφορετικούς χρόνους). Για τον σκοπό 
αυτό, ο Συνήγορος ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας 
πληροφόρηση για τυχόν σχέδιο ή προγραμματισμό σχετικά 
με το ζήτημα αυτό και επίταση των προσπαθειών. Επιπλέον, 
ο Συνήγορος συνεργάστηκε με το ΚΕΕΛΠΝΟ, συμβάλλοντας 
από την πλευρά του στη δημιουργία οπτικοακουστικού 
υλικού με στόχο τη διάχυση της ενημέρωσης.210

Περαιτέρω, επισημάνθηκε προς την Πολιτεία ότι αντίστοιχη 
μέριμνα για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση είναι απαραίτητη 
και για τους γονείς των παιδιών που μετακινούνται, οι οποίοι 
χρειάζεται να γνωρίζουν το ισχύον νομικό πλαίσιο της 
χώρας μας, τόσο ως προς την υποχρεωτική σχολική φοίτηση 
όσο και ως προς άλλα σχετικά ζητήματα (π.χ. τι συμβαίνει σε 
περίπτωση ελλιπούς φοίτησης, προβλημάτων συμπεριφοράς 
των μαθητών στα σχολεία, ενημέρωσης του σχολείου για 
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κ.ά.). Παρά το γεγονός 
ότι η σχετική ενημέρωση παρέχεται στην πράξη από τους ΣΕΠ 
με τη συνδρομή οργανώσεων που παρεμβαίνουν στα κέντρα 
και στους ξενώνες φιλοξενίας, ο Συνήγορος εισηγήθηκε στο 
υπουργείο την παραγωγή ενημερωτικού υλικού στις πλέον 
διαδεδομένες γλώσσες των προσφύγων/μεταναστών. 

Στην ίδια λογική, της αμοιβαίας εξοικείωσης και της καταπο-
λέμησης ξενοφοβικών τάσεων, ο Συνήγορος εισηγήθηκε τη 
διασφάλιση, μέσω κατάλληλης μεταρρύθμισης του πλαισί-
ου, ενός περισσότερο ευέλικτου πλαισίου λειτουργίας των 
ΔΥΕΠ. Συγκεκριμένα, λόγω της φύσης και της αποστολής 
των ΔΥΕΠ, είναι σημαντικό να διευκολύνεται η συμμετοχή 
διαπολιτισμικών μεσολαβητών, η διοργάνωση πληθώρας 
κοινωνικο-πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός ή εκτός σχολι-
κής μονάδας και η συμμετοχή σε αυτές, η συνεργασία και η 
σύμπραξη πρωινών σχολείων με ΔΥΕΠ, η εθελοντική συμ-
μετοχή φοιτητών παιδαγωγικών επιστημών στα σχολεία με 
υποστηρικτικό ρόλο κ.ά. 

2.5 Αξιολόγηση 
προγράμματος 
εκπαιδευτικής 
ένταξης

Τέλος, με δεδομένο ότι δεν ήταν δυνα-
τή η πρόβλεψη ως προς την ανάγκη 
συνέχισης του προγράμματος των 
ΔΥΕΠ εντός του 2017, ο Συνήγορος 

210   https://www.youtube.com/watch?v=fuqLOhLKNJE

Γ.  Διασφάλιση  
ατομικών  
δικαιωμάτων - 
Η πρόκληση  
της προσφυγικής 
κρίσης

https://www.youtube.com/watch?v=fuqLOhLKNJE
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τόνισε την ανάγκη αξιολόγησης της εφαρμογής του προγράμ-
ματος, προκειμένου να καταγραφούν τα κενά και τα γενικότε-
ρα ζητήματα και να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του 
στο επόμενο διάστημα. Στο ίδιο πνεύμα, ζητήθηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας να μεριμνήσει έγκαιρα για τον προγραμ-
ματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς, εφόσον απαιτηθεί 
φυσικά από τις συνθήκες η συνέχιση λειτουργίας των ΔΥΕΠ, 
προς αποφυγή καθυστερήσεων αλλά και οργανωτικών προ-
βλημάτων, που συνεπάγονται αναπόφευκτα παραβίαση του 
δικαιώματος του παιδιού στην εκπαίδευση. 

3.  Ζητήματα ασφάλειας του προσφυγικού-
μεταναστευτικού πληθυσμού 

Το ζήτημα της ασφάλειας αφορά καταρχάς τόσο τους 
εισερχόμενους αλλοδαπούς πληθυσμούς όσο και την 
ελληνική κοινωνία που αναπόφευκτα επηρεάζεται από τη 
μαζική εισροή. Μέσα από τη θεώρηση αυτή γίνεται αντιληπτό 
ότι οι μηχανισμοί του κράτους κλήθηκαν κατά τη διετία 2015-
2016, συχνά υπό συνθήκες πίεσης, να ανταποκριθούν 
στην αντίστοιχη υποχρέωση, παρέχοντας τις εγγυήσεις για 
την άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων, αλλά και για την 
αποτροπή καταστάσεων και συνθηκών που επιτρέπουν τον 
κλονισμό του αισθήματος ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες 
και τροφοδοτούν ξενοφοβικές στάσεις.   

Η ασφάλεια των προσώπων, τα οποία διαβιούν στη χώρα υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες, αποτελεί ύψιστη υποχρέωση των 
οργάνων της Πολιτείας και εξυπακούεται ότι η ασφάλεια των 
νεοσειρχόμενων αλλοδαπών και των αιτούντων διεθνή προ-
στασία θα έπρεπε να αποτελεί μέλημα των αρμόδιων αρχών.

Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι, στη διάρκεια της εξεταζόμενης 
διετίας, σημειώθηκε σημαντική αλλαγή στη μεταχείριση 
των αλλοδαπών υπηκόων τρίτης χώρας, αιτούντων άσυλο, 
νεοεισερχομένων ή/και παράτυπων, αναφορικά με την 
κράτησή τους: μέχρι τις αρχές του έτους 2015, κυρίως οι 
αρμόδιες αστυνομικές αρχές αντιλαμβάνονταν ως ασφάλεια 
-σε σχέση με τις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων- κατ’ 
αρχήν τη δημόσια ασφάλεια. Συνέπεια της αντίληψης αυτής 
ήταν ότι οι υπήκοοι τρίτης χώρας θεωρούνταν απειλή για τη 
δημόσια τάξη και ασφάλεια και για τον λόγο αυτό επιβαλλόταν 
αδιακρίτως η διοικητική κράτησή τους. Το 2015 ιδρύθηκαν 
τα Προαναχωρησιακά Κέντρα και, ταυτόχρονα, μειώθηκε 
ο χρόνος κράτησης των προς επιστροφή αλλοδαπών 
(μέχρι 6 μήνες), ενώ όσοι ανήκαν σε ευάλωτες ομάδες δεν 

κρατούνταν. 211 Παρά, όμως, τις εξελίξεις αυτές, οι αρμόδιες 
αρχές φαίνεται να μην δείχνουν την προσήκουσα μέριμνα 
για την προστασία των προσώπων αυτών σε συνθήκες 
ελευθερίας. 

Χαρακτηριστική ως προς αυτό ήταν η εμπειρία του 
καλοκαιριού του 2015, με χιλιάδες ανθρώπους να 
εισέρχονται στη χώρα, να διαμένουν σε προσωρινούς και 
συνήθως ακατάλληλους χώρους στέγασης, να εφοδιάζονται 
με υπηρεσιακό σημείωμα, προκειμένου να αναχωρήσουν 
οικειοθελώς, και μετά να συνεχίζουν τη διαδρομή τους με 
ίδια μέσα -και συνήθως και μεσάζοντες διακινητές- χωρίς 
να υπάρχει έλεγχος ή και παρέμβαση των κρατικών αρχών. 
Η έλλειψη ελέγχου αφορούσε ακόμη και περιπτώσεις για τις 
οποίες υπήρχε καταγγελία τέλεσης αξιόποινων πράξεων (π.χ. 
καταβολή χρηματικών ποσών για μεταφορά σε άλλη χώρα, 
η οποία τελικά δεν έγινε), καθώς και σοβαρότερες υπόνοιες 
ή καταγγελίες για ενδεχόμενη τέλεση ιδιαιτέρως σοβαρών 
εγκλημάτων (π.χ. εμπορία ανθρώπων, σωματικές βλάβες). 
Κοινή διαπίστωση, ακόμη και όσων παρακολουθούσαν «από 
μακριά», είναι ότι από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι και την 
Ειδομένη, ίσχυε ένα ιδιότυπο καθεστώς, όπου οι κρατικές 
αρχές είχαν απλώς ρόλο «παρατηρητή». 

Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού αυτού αλλάζει μετά 
το κλείσιμο του άτυπου περάσματος Ειδομένης – Γεβγελί 
στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και πΓΔΜ τον Φεβρουάριο 
2016, με αποτέλεσμα ένας σημαντικός αριθμός αλλοδαπών 
να παραμένει σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας, οι 
οποίοι δημιουργούνται σε όλη την ενδοχώρα. Ωστόσο, δεν 
φαίνεται να υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα για τη λειτουργία και 
φύλαξη των χώρων αυτών, προκειμένου να εξασφαλισθεί 
η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Επίσης, μετά την Κοινή 
Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, μεγάλος 
αριθμός νεοεισερχομένων παραμένει στα νησιά Λέσβο, 
Σάμο, Χίο, Λέρο και Κω. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει, βέβαια, να αναφερθεί ότι ο 
χρόνος και οι συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκαν οι 
συγκεκριμένοι χώροι, ήταν ιδιαιτέρως πιεστικές. Δεδομένου 
δε του γεγονότος ότι μέχρι και το οριστικό «κλείσιμο» της 
βαλκανικής διαδρομής, λειτουργούσαν στη χώρα ελάχιστες 
δομές, το επιχείρημα της «έκτακτης ανάγκης» θα μπορούσε 
να είναι πειστικό, αν δεν είχε προηγηθεί η έλλειψη πρόνοιας 
ή διορατικότητας των κρατικών αρχών να εκτιμήσουν τις 
διαφαινόμενες εξελίξεις. 

211  Αναλυτικά, βλ. Κεφάλαιο Γ1. 
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3.1. Εξελίξεις 
στο νομοθετικό 
πλαίσιο 

Ακόμη όμως και όταν δημιουργήθηκαν 
δομές σε όλη τη χώρα, οι αρμόδιοι 
φορείς φαίνεται να απέδιδαν την 
έλλειψη μέτρων για τη φύλαξη και την 

προστασία των διαβιούντων σε αυτές, στην απουσία  σαφούς 
νομοθετικού πλαισίου. Κατά την εκτίμηση πάντως του 
Συνηγόρου, το πρόβλημα δεν ήταν η έλλειψη νομοθετικού 
πλαισίου, αλλά η αναποτελεσματική εφαρμογή του και, 
ειδικότερα, η έλλειψη οργάνωσης και λειτουργίας. Ήδη πολύ 
πριν το 2015, η αρμόδια αρχή πρώτης υποδοχής, η οποία 
είχε συσταθεί με τον Ν. 3907/2011, δεν είχε καταφέρει να 
λειτουργήσει πλήρως και να αναπτύξει δομές σε όλη τη 
χώρα. Με δεδομένες λοιπόν και τις ειδικές συνθήκες του 
2015 αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ανεπάρκεια και η έλλειψη 
ετοιμότητας ήταν πιο σύνθετο πρόβλημα. 

Παρόλα αυτά επιλέχθηκε η λύση του νέου νομοθετικού 
πλαισίου με την ψήφιση του Ν. 4375/2016. Με τον νόμο 
αυτό, η ελληνική Πολιτεία επιχειρεί να αναμορφώσει μεταξύ 
των άλλων την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και 
το σύστημα υποδοχής των αιτούντων διεθνή προστασία και 
ευάλωτων ομάδων. Αναφορικά με τη φύλαξη των χώρων 
υποδοχής και φιλοξενίας προβλέπεται στο άρθρο 13, παρ. 2 
εδ. β’ του Ν. 4375/2016 ότι: «Στο πλαίσιο των καθηκόντων 
του, ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
συνεργάζεται με τον προϊστάμενο των κλιμακίων ταυτοποίησης 
και εξακρίβωσης ιθαγένειας και εξωτερικής φύλαξης, ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για τις λειτουργίες των αστυνομικών 
υπηρεσιών. Κατευθύνει το προσωπικό που διατίθεται από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής 
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.), το οποίο δραστηριοποιείται εντός του Κέντρου». 
Ειδικότερα, προβλέπεται (άρθρο 16, παρ. 1) ότι: «την 
ευθύνη της φύλαξης των εγκαταστάσεων των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
έχει η Ελληνική Αστυνομία. Η φύλαξη των ανοιχτών Δομών 
Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, μπορεί 
να ανατίθεται και σε προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης καθορίζεται το είδος, το περιεχόμενο και η 
διάρκεια της εκπαίδευσης που λαμβάνει το προσωπικό των 
ως άνω εταιρειών, καθώς και οι Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας που την παρέχουν».

3.2. Παρεμβάσεις 
του Συνηγόρου 
του Πολίτη 

Η κατάσταση, που επικρατούσε 
μέχρι τον Φεβρουάριο 2016, κυ-
ρίως στα νησιά του Βορειανατολι-

κού και Νότιου Αιγαίου με σοβαρά προβλήματα ως προς τις 
συνθήκες υποδοχής των προσφυγικών και μεταναστευτικών 
πληθυσμών, την παραμονή τους σε προσωρινούς χώρους 
μέχρι την καταγραφή τους και στη συνέχεια την αναχώρησή 
τους με προορισμό συνήθως χώρες της Βόρειας Ευρώπης 
μέσω της αποκαλούμενης «Δυτικής Βαλκανικής Διαδρομής» 
(“Western Balkan Route”) είχε αποτελέσει αντικείμενο κριτι-
κής και από τον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς η Πολιτεία δεν 
είχε σχεδόν καμία εμπλοκή στην προστασία των ανθρώπων 
αυτών.212

Ο Συνήγορος είχε επισημάνει ήδη από το 2015 ότι η μαζική 
μετακίνηση προσφυγικών πληθυσμών στην Ευρώπη, χωρίς 
να θίγεται η εφαρμογή των ρυθμίσεων Schengen ή τυχόν 
εθνικών διατάξεων, δημιουργεί de facto καταστάσεις στα 
σημεία εξόδου, οι οποίες δεν μπορούν να παραγνωρίζονται 
από τα αρμόδια κρατικά όργανα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης 
κοινού κλιμακίου των Συνηγόρων της Ελλάδας και της 
πΓΔΜ στις προσωρινές εγκαταστάσεις προσφύγων στα 
σύνορα των δύο γειτονικών χωρών (17.11.2015), στην 
Ειδομένη και στο Vinojug, ο Συνήγορος είχε την ευκαιρία να 
διαπιστώσει ότι ο χώρος εγκατάστασης προσφύγων στην 
Ειδομένη λειτουργούσε χωρίς καμία συμμετοχή ή συντονισμό 
από το Κράτος. Στηριζόταν δηλαδή στην εθελοντική 
εργασία και προσφορά τροφής, ειδών και υπηρεσιών 
από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 
τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τις ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνταν στον καταυλισμό προσφύγων. 

Ο Συνήγορος είχε τονίσει την υποχρέωση της Πολιτείας να 
μεριμνά για την ασφάλεια των προσώπων. Περαιτέρω, είχε 
επισημάνει την ανάγκη ειδικής μέριμνας για την προστασία 
των μετακινούμενων πληθυσμών από διακινητές, από 
κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων ή από υπαρκτά φαινόμενα 
οικονομικής εκμετάλλευσης. Η Αρχή είχε επίσης αναπτύξει 
συνεργασία με ομόλογους θεσμούς σε όλες τις γειτονικές 
χώρες στη βάση της αποστολής τους προς διασφάλιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των βασικών αρχών του 
κράτους δικαίου απέναντι στην πρόκληση της προσφυγικής 
κρίσης. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας τόνιζε και 
τονίζει με πάγιο τρόπο την ανάγκη διαμόρφωσης ενός 
κοινού επιχειρησιακού σχεδίου αλλά και αναβάθμισης του 
συντονισμού, ιδίως μεταξύ γειτονικών κρατών.213

212   Ετήσια Έκθεση 2015, https://www.synigoros.gr/resources/docs/
ee2015-04-prosfigiko.pdf. 

213  Ίδιο.
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Παρότι το 2016, όπως προαναφέρθηκε, τα δεδομένα 
άλλαξαν, τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των 
προσώπων εξακολούθησαν να είναι ιδιαιτέρως έντονα. 
Τα ανωτέρω θέματα αποτυπώθηκαν στην Ετήσια Έκθεση 
του Συνηγόρου του Πολίτη, στην οποία συνοψίζεται η 
προβληματική για την κατάσταση, η οποία επικρατούσε 
στους χώρους υποδοχής και ταυτοποίησης, αλλά και 
προσωρινής στέγασης ή φιλοξενίας, ως εξής: «Ο καλύτερος 
συντονισμός των υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στα 
hotspots παραμένει το ζητούμενο ως προς την ενημέρωση, 
την ασφαλή φύλαξη των διαβιούντων, την προκαταγραφή 
και κατάθεση αιτημάτων ασύλου, αλλά και ως προς την 
πλήρη λειτουργία των υπηρεσιών υποδοχής σε αυτά, με 
ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες προς όλους τους 
νεοεισερχομένους προς εκτίμηση τυχόν ευαλωτότητάς τους 
(θύματα βασανιστηρίων ή εμπορίας ανθρώπων, δικαιούχοι 
διεθνούς προστασίας, έγκυοι, ασυνόδευτοι ανήλικοι, 
υπερήλικες, άτομα με προβλήματα υγείας κ.λπ.). Το ζήτημα της 
τοποθέτησης μόνιμων επικεφαλής στα hotspots, της ενίσχυσης 
με στελέχη και πόρους των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής αλλά 
και της πληρέστερης λειτουργίας τους σύμφωνα με τις επιταγές 
του νόμου εξακολουθεί να αποτελεί συνεπώς κομβικό ζήτημα 
για την ορθολογική διαχείριση των μεικτών ροών».214

Ανάλογες διαπιστώσεις για τις ελλείψεις στα Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στα Κέντρα Φιλοξενίας, 
αλλά και τους κινδύνους για την ασφάλεια στους χώρους 
αυτούς έχουν εντοπίσει φορείς της ΕΕ215 και διεθνείς 
οργανισμοί.216 Ειδική μνεία γίνεται στην ανάγκη βελτίωσης 
των συνθηκών υποδοχής, η οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλει 
επίσης στην πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
και έμφυλης βίας, στην οποία εκτίθενται πολλοί ευάλωτοι 
αιτούντες άσυλο, μεταξύ άλλων γυναίκες και παιδιά, στους 
χώρους φιλοξενίας. Η UNHCR συνεχίζει να στηρίζει τη 
θέσπιση κατάλληλων συστημάτων εντοπισμού, παραπομπής 
και υποστήριξης για τα θύματα, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής νομικής, ιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας 
και ασφαλούς φιλοξενίας (Βλ. και Κεφάλαιο Β1.1.).217 

214  Ετήσια Έκθεση 2016, https://www.synigoros.gr/resources/ee2016-
04-prosfigiko.pdf.

215  European Union Agency for Rundamental Rights –FRA, Monthly data 
collection on the migration situation in the EU, February 2017 Highlights, 
1-31 January 2017.

216  UNHCR, Δελτίο Τύπου, 27.03.2017, «Ύπατη Αρμοστεία: σημαντική μια 
πιο ισχυρή συνεργασία για τη διασφάλιση βιώσιμης προσφυγικής ανταπόκρι-
σης στην Ελλάδα».

217   Ίδιο.

Όπως προκύπτει και από καταγγελίες που βλέπουν συχνά 
το φως της δημοσιότητας, παιδιά, νέοι, γυναίκες μόνες ή με 
ανήλικα τέκνα, φαίνεται να αποτελούν τον πιο ευάλωτο κρί-
κο στην αλυσίδα των προσώπων που μπορούν να πέσουν 
θύματα βίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, επίθεσης ή πα-
ρενόχλησης, κατ’ αρχήν σε μη οργανωμένους καταυλισμούς 
(Πειραιάς, Ελληνικό), χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί το φαι-
νόμενο και σε οργανωμένες δομές. Ο Συνήγορος έχει συνεχή 
διάλογο με την ΕΛΑΣ προκειμένου να διασφαλίσει την προ-
στασία των μεταναστών και προσφύγων και από φαινόμενα 
έμφυλης βίας, σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης 
στο εσωτερικό των hotspots. 

Η άλλη πλευρά της διασφάλισης του ατομικού δικαιώματος 
για απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθε-
ρίας (άρθρο 5, παρ. 2 Συντάγματος), σχετίζεται με την ελ-
ληνική κοινωνία που βιώνει τα τελευταία χρόνια από τη δική 
της πλευρά την προσφυγική κρίση. Υπό το πρίσμα αυτό, η 
αίσθηση περί (ελλιπούς) ασφάλειας ή και φαινόμενα δια-
κινδύνευσης της προσωπικής ασφάλειας και της περιουσίας 
δεν θα μπορούσαν να παραγνωριστούν κατά την προσέγγι-
ση της θεματικής. Το αίσθημα ασφάλειας που απολαμβάνουν 
οι πολίτες ή, αντίθετα, η ανασφάλεια και ο φόβος θυματο-
ποίησης, που αποδίδονται στην παρουσία προσφυγικών και 
μεταναστευτικών πληθυσμών, αποτελούν σε μεγάλο βαθμό 
συνέπεια των σχέσεων που διαμορφώθηκαν στους τόπους 
προσωρινής ή διαρκέστερης παραμονής των πληθυσμών 
αυτών, αλλά και του συχνά (ξενο)φοβικού δημόσιου λόγου. 
Το επιχείρημα μάλιστα, περί διακινδύνευσης της ασφάλειας 
των πολιτών λόγω της αυξημένης προσφυγικής-μεταναστευ-
τικής παρουσίας χρησιμοποιήθηκε κατά περιόδους και για τη 
νομιμοποίηση αποφάσεων και πρακτικών κατασταλτικού και 
περιοριστικού των ελευθεριών χαρακτήρα, όπως αυτές που 
περιγράφηκαν παραπάνω.  

4. Σχέση με την τοπική κοινωνία

4.1. Βασικοί 
παράγοντες

Στο χρονικό διάστημα που εξετάζουμε 
και μέχρι σήμερα, δεν έχει διαμορφω-
θεί μία ομοιόμορφη εικόνα ως προς τις 

ελλείψεις, τα προβλήματα ή τις καλές πρακτικές και, γενικό-
τερα, τις λειτουργικές συνθήκες συνύπαρξης των νεοαφι-
χθέντων αλλοδαπών με τους μόνιμους κατοίκους. Η επαφή 
των προσφυγικών/ μεταναστευτικών πληθυσμών με τις το-
πικές κοινωνίες συνεχίζει να παρουσιάζει ποικιλομορφία, αν 
και οι χώροι που τελικά παρέμειναν για την υποδοχή, κράτη-
ση ή φιλοξενία προσφύγων βρίσκονται κατά κανόνα εκτός 
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αστικού ιστού και συνήθως σε αρκετά μεγάλη απόσταση από 
κατοικημένες περιοχές. 

Σταθερό σημείο αναφοράς στη σχέση των αλλοδαπών 
με την τοπική κοινωνία, αλλά και την Πολιτεία ήταν η 
βούληση των αλλοδαπών να φύγουν από την Ελλάδα και η 
αντίστοιχη θέληση της τοπικής κοινωνίας και της Πολιτείας 
να τους διευκολύνει ατύπως, με πράξεις ή παραλείψεις, 
να υλοποιήσουν αυτήν ακριβώς τη βούλησή τους. Σε αυτή 
τη βάση, η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας στην άφιξη 
μεγάλων ομάδων αλλοδαπών, αρχικώς στα νησιά που 
βρίσκονται κοντά στα τουρκικά παράλια του Αιγαίου και, στη 
συνέχεια, στην ηπειρωτική χώρα, δεν εκδηλώθηκε παντού 
και πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Οι βασικοί παράγοντες που 
επηρέασαν την κατάσταση ήταν οι εξής:

•  ο (εκτιμώμενος) χρόνος παραμονής των αλλοδαπών, 

•  το είδος/η επάρκεια δομών και ο βαθμός ανταπόκρισης 
των υπηρεσιών,

•  η ιθαγένεια και η οικογενειακή κατάσταση των αλλοδαπών,

•  ο δημόσιος λόγος (Τύπος, τοπικές αρχές, εκκλησία, κ.λπ.),

•  η τοπική οικονομία και κοινωνία (π.χ. πανεπιστήμιο/
φοιτητές, τουρισμός/αγροτική παραγωγή κ.λπ.)

Για παράδειγμα, το καλοκαίρι του 2015, χιλιάδες Σύροι, που 
έφταναν στη Λέσβο, όχι μόνο δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα, 
αλλά κατά κανόνα έβρισκαν βοήθεια από την τοπική κοινωνία 
που γνώριζε ότι, παρά τις ανεπαρκείς δομές (κάποιες 
φορές και εξαιτίας αυτών των ανεπαρκειών), οι πρόσφυγες 
θα προωθούνταν εντός 1-3 ημερών ακτοπλοϊκώς στην 
ηπειρωτική χώρα. Απ’ την άλλη πλευρά, στις αρχές του 
2016, Πακιστανοί που έφταναν στην Κω, αντιμετώπιζαν 
σοβαρές αντιδράσεις από ομάδες κατοίκων που μαζί με τη 
δημοτική αρχή απαιτούσαν να απομακρυνθούν άμεσα όλοι 
οι αλλοδαποί από το νησί.

4.2. «Εγκλωβισμός» 
και ανεπάρκειες

Το κλείσιμο του άτυπου Βαλκα-
νικού Διαδρόμου, στις αρχές 
του 2016, είχε ως πρώτη συ-

νέπεια τη δημιουργία νέων και τη διόγκωση παλαιότερων 
άτυπων χώρων προσωρινής παραμονής (π.χ. Ειδομένη, Ελ-
ληνικό, λιμάνι Πειραιά κ.λπ.). Αυτό με τη σειρά του θεωρήθη-
κε από σημαντικό κομμάτι του Τύπου ότι επιβεβαίωνε τις 
πλέον δυσοίωνες προβλέψεις του περί «εγκλωβισμού» χι-

λιάδων αλλοδαπών στην Ελλάδα και περί δημιουργίας μιας 
ασαφούς μεν αλλά συχνότατα προβαλλόμενης «ανεξέλε-
γκτης κατάστασης», η οποία εγκυμονούσε «σοβαρούς κινδύ-
νους» για την ασφάλεια, υγεία, περιουσία κ.λπ. των μόνιμων 
κατοίκων. Ο βομβαρδισμός της κοινής γνώμης με εικόνες 
εξαθλίωσης από τους άτυπους χώρους φιλοξενίας, η εμφατι-
κή δημοσιοποίηση περιστατικών βίας ή εν γένει παραβατικό-
τητας και η συχνή, σε μερίδα του Τύπου, κατασκευή ενός ιδι-
ότυπου κοινωνικού-ηθικού πανικού, είχε καθοριστική επί-
δραση στον δημόσιο λόγο τοπικών αρχών και φορέων. Από 
τη μία πλευρά φάνηκε να δικαιώνει όσους από την αρχή 
άσκησαν πίεση στην κεντρική εξουσία επενδύοντας στον 
φόβο και προβάλλοντας στερεότυπα και, από την άλλη πλευ-
ρά, αποθάρρυνε όσους είχαν επιλέξει περισσότερο νηφάλια 
αντιμετώπιση του φαινομένου με όρους κράτους δικαίου. 

Στους μήνες που ακολούθησαν, παρά την κατακόρυφη 
μείωση του αριθμού των ανθρώπων που διέσχιζαν με 
βάρκες το Αιγαίο και την αντίστοιχη μείωση του αριθμού 
όσων προωθούνταν στην ηπειρωτική χώρα, αυτό το εν 
πολλοίς αυτοτροφοδοτούμενο αρνητικό κλίμα φάνηκε 
να επεκτείνεται ακόμα και σε περιοχές που μέχρι τότε 
είχαν κρατηθεί μακριά από τέτοια προβλήματα, είτε χάρη 
σε δραστήριες τοπικές πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, είτε 
εξαιτίας της δημιουργίας νέας οικονομικής δραστηριότητας 
με επίκεντρο τις ανάγκες των νεοαφιχθέντων αλλοδαπών. 

Στη διαμόρφωση μιας ενδεχόμενης καλύτερης σχέσης μετα-
ξύ της τοπικής κοινωνίας και των νεοαφιχθέντων αλλοδαπών 
δεν βοήθησε καθόλου μια σειρά από ανεπάρκειες, ελλείψεις, 
παραλείψεις και αποσπασματικές ενέργειες της κεντρικής 
διοίκησης. Για παράδειγμα, η δημιουργία -αρχικώς προσω-
ρινά και στη συνέχεια με απροσδιόριστη διάρκεια- άτυπων 
χώρων φιλοξενίας αλλοδαπών σε αστικούς κοινόχρηστους 
χώρους, όπως πλατείες, πάρκα και αρχαιολογικά μνημεία, η 
επί σειρά μηνών πλημμελής καταγραφή των ανθρώπων που 
έφταναν με βάρκες στα νησιά, η απουσία στην αρχή και η 
ανεπάρκεια στη συνέχεια των επίσημων δομών φιλοξενίας, 
η αρχικώς ανεπαρκής σίτιση και ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη, η σύγχυση ως προς τις ευθύνες, τις αρμοδιότητες και 
τις διαδικασίες εξαιτίας και των συχνών αλλαγών στο νομικό 
πλαίσιο, η ασάφεια ως προς τον κλειστό (κράτηση) ή ανοιχτό 
χαρακτήρα των δομών και, τελικά, η παροχή υποσχέσεων 
που δεν τηρήθηκαν, τροφοδότησαν την αίσθηση πλημμε-
λούς παρουσίας αν όχι πλήρους απουσίας της Πολιτείας και 
πυροδότησαν ορισμένες φορές οξείες αντιδράσεις.
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4.3. Τα 
συμπεράσματα 
του Συνηγόρου

Ο Συνήγορος είχε την ευκαιρία να 
επισκεφτεί πολλές δομές της ηπειρω-
τικής χώρας και τις δομές των πέντε 
νησιών. Με την ευκαιρία των επισκέ-

ψεων αυτών, κλιμάκια του Συνηγόρου είχαν συναντήσεις με 
τις τοπικές αρχές, συνήθως τον δήμαρχο, τους αρμόδιους 
αντιδημάρχους, τον αστυνομικό διευθυντή και (στα νησιά) 
τον λιμενάρχη, τις τοπικές κινήσεις αλληλεγγύης και εκπρο-
σώπους διεθνών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο 
αντικείμενο. Οι βασικές διαπιστώσεις όσον αφορά τις σχέ-
σεις των προσφύγων/μεταναστών με την τοπική κοινωνία 
είναι οι ακόλουθες, ανά θεματική ομάδα:

Οικονομία Οι μεγαλύτερες αντιδράσεις, με επιχειρήματα 
από τον χώρο της οικονομίας, για την 
ξαφνική άφιξη χιλιάδων μεταναστών/

προσφύγων, παρατηρήθηκαν στα πέντε νησιά του Αιγαίου, 
ιδίως σε περιοχές όπου σημαντικό μέρος της οικονομίας 
βασίζεται στα έσοδα από τη διαμονή κυρίως αλλοδαπών 
τουριστών. Στην Κω π.χ. όπου η τοπική οικονομία 
κυριολεκτικά εξαρτάται από τις καλοκαιρινές αφίξεις 
Ευρωπαίων και Αμερικανών, οι αντιδράσεις ήταν 
εντονότερες. Στη Λέσβο, που μεγάλο μέρος της οικονομικής 
δραστηριότητας αφορά την αγροτική παραγωγή, τη 
μεταποίηση και το εμπόριο, οι αντιδράσεις ήταν ηπιότερες. 
Έτσι, η τοπική κοινή γνώμη, εκδήλωσε από απλή ανησυχία 
έως έντονη δυσφορία για την αρνητική εικόνα που, σύμφωνα 
με τον τοπικό Τύπο, αποκτούσε το κάθε νησί εξαιτίας της 
παρουσίας χιλιάδων προσφύγων/μεταναστών. Με βάση 
αυτά τα χαρακτηριστικά, στην περίπτωση των πέντε νησιών, η 
όποια αντίδραση καταγράφηκε, δεν αφορούσε την κλασική 
περίπτωση ξενοφοβίας αλλά ένα είδος δυσανεξίας προς τον 
οικονομικά εξαθλιωμένο. Το σύνολο της τοπικής κοινωνίας 
ήταν άλλωστε εξοικειωμένο με την παρουσία αλλοδαπών, 
την οποία φυσικά επιθυμούσε και επιθυμεί. Ένα τμήμα όμως 
της τοπικής κοινωνίας επιθυμούσε ειδικότερα οι αλλοδαποί 
να είναι παραθεριστές, να έχουν δηλαδή μια στοιχειώδη 
οικονομική άνεση και να έχουν οικονομική δραστηριότητα 
στο νησί. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθεί η 
αντίδραση αυτού του τμήματος της κοινής γνώμης στο 
μοντέλο προσωρινής φιλοξενίας, σύμφωνα με το οποίο σε 
κάθε πρόσφυγα/μετανάστη παρέχεται διαμονή σε 
ενοικιαζόμενο διαμέρισμα ή δωμάτιο και διατίθεται ποσό το 
οποίο δαπανά για τη διατροφή και τις άλλες ανάγκες του.

Παρατηρήθηκαν επίσης, φαινόμενα εκμετάλλευσης αλλο-
δαπών (υπερτιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών) λόγω 
απόστασης και περιορισμού κίνησης, όπως για παράδειγμα 

χρέωση υπερβολικών ποσών για φόρτιση κινητού τηλεφώ-
νου, πώληση φρούτων και νερού εκτός των χώρων προσω-
ρινής διαμονής, μεταφορά με ταξί ή και με Ι.Χ. έναντι αμοιβής 
κ.λπ. Παράλληλα, υπήρξαν αντιδράσεις μερίδας της τοπικής 
κοινωνίας κυρίως για την εγκατάσταση και, κάποιες φορές, 
και για την απομάκρυνση δομών φιλοξενίας από περιοχές 
των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι αυτό της Ειδομένης, όπου τοπικοί αγρό-
τες κατήγγειλαν δυσμενείς συνέπειες στις καλλιέργειες από 
τη δημιουργία του άτυπου χώρου προσωρινής παραμονής, 
ενώ τοπικοί επιχειρηματίες (εστιατόρια, παντοπωλεία, ξενο-
δοχεία κ.λπ.) διαμαρτυρήθηκαν για τη δραματική μείωση της 
οικονομικής τους δραστηριότητας μετά την απομάκρυνση 
των αλλοδαπών και το κλείσιμο της άτυπης δομής.

Θέματα 
(αν)ασφάλειας

Η ξαφνική, έκτακτη άφιξη δεκάδων 
χιλιάδων ανθρώπων με ιδιαίτερες 
και επείγουσες ανάγκες και διακριτά 

χαρακτηριστικά σε περιορισμένους γεωγραφικά χώρους, 
όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Λέρος και η Κως, έθεσε 
σε δοκιμασία την ικανότητα ανταπόκρισης και την προσαρ-
μοστικότητα των τοπικών αρχών, δομών και κοινωνιών. Σε 
κάθε περίπτωση, μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν θα 
μπορούσε να γίνει αντιληπτή ως κανονικότητα. Η λιγότερο ή 
περισσότερο δεδομένη ανεκτικότητα τοπικών κοινωνιών 
που είχαν συνηθίσει να συμβιώνουν με «ξένους», κυρίως 
τουρίστες, δοκιμάστηκε πολύ γρήγορα όμως, όταν διαπιστώ-
θηκε ότι οι ανεπαρκείς τοπικές δομές φιλοξενίας προσφύ-
γων/μεταναστών και οι συνεχιζόμενες επί πολλούς μήνες 
αφίξεις μεγάλου αριθμού αλλοδαπών οδηγούσαν πολλούς 
από τους αφιχθέντες κυριολεκτικά να κοιμούνται και να ζουν 
στον δρόμο και τις πλατείες, επί μέρες ή και εβδομάδες, πριν 
οδηγηθούν σε κάποια, πάλι προσωρινή, δομή ως λύση ανά-
γκης. Αυτό φάνηκε να επιβεβαιώνει την καχυποψία όσων 
λίγων ήταν ούτως ή άλλως αρνητικά προδιατεθειμένοι απέ-
ναντι στους πρόσφυγες/μετανάστες και να δημιουργεί ανα-
σφάλεια σε κάποιους αρχικά καλόπιστους. Τα σποραδικά 
επεισόδια στις πλατείες και τα λιμάνια των νησιωτικών πρω-
τευουσών άρχισαν να γίνονται όλο και πιο συχνά, οι λιγοστές 
περιπτώσεις καταγγελιών για κλοπές ή επιθέσεις διογκώνο-
νταν και διαδίδονταν ταχύτατα σε έναν πληθυσμό που ανη-
συχούσε για αυτό που αντιλαμβανόταν ως πρόσθετο βάρος 
στα ήδη συσσωρευμένα από την οικονομική δυσπραγία, βι-
ώνοντας ουσιαστικά ένα είδος κρίσης μέσα στην κρίση.

Το μέγεθος του προβλήματος, όπως αυτό γινόταν αντιληπτό 
από την τοπική κοινωνία και απεικονιζόταν μέσα από τον 
μεγεθυντικό φακό ορισμένων τοπικών μέσων ενημέρωσης, 
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ενέτεινε η αδυναμία της Πολιτείας να προβλέψει εγκαίρως, 
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, να εξηγήσει πειστικά και να 
διαβεβαιώσει την τοπική κοινωνία ότι η έκτακτη κατάσταση 
έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και επαρκές σχέδιο 
αντιμετώπισης. Όταν για παράδειγμα η τοπική αστυνομία, 
το 2015 και σε μεγάλο μέρος του 2016, αναγκάστηκε 
να διαθέσει το σύνολο του δυναμικού της ουσιαστικά 
στη διαχείριση της μαζικής, έκτακτης άφιξης αλλοδαπών, 
υποκαθιστώντας πολλές φορές άλλες υπηρεσίες, αυτό 
σήμανε ότι άνθρωποι και μέσα έπρεπε να αφαιρεθούν 
από άλλες λειτουργίες της, όπως η τακτική αστυνόμευση. 
Επιπλέον, η δυστοκία οργάνωσης της ασφάλειας των 
χώρων φιλοξενίας σε συνδυασμό με την παρατεταμένη, και 
σε προβληματικές συνθήκες, διαμονή μεγάλων αριθμών 
ετερόκλητων ανθρώπων με εντελώς διαφορετικές συνήθειες 
και ανάγκες, οδήγησαν στη διόγκωση φαινομένων βίαιων 
συμπεριφορών, μεταξύ των ίδιων των φιλοξενούμενων 
αλλοδαπών, δημιουργώντας εύφορο έδαφος για τη βίαιη 
εμπλοκή τοπικών μισαλλόδοξων στοιχείων.

Το αίσθημα ανασφάλειας σε ένα ούτως ή άλλως δοκιμαζό-
μενο από οικονομική κρίση κοινωνικό σύστημα, εμφανίζεται 
εύκολα, διογκώνεται ταχύτατα και αυτοτροφοδοτείται με τρό-
πο σχεδόν φυσικό. Ιδίως όταν δεν υπάρχει από την πλευρά 
της Πολιτείας ένα συνεκτικό αφήγημα που να παρέχει εξηγή-
σεις και εγγυήσεις. Επιπλέον, αστοχίες της Διοίκησης όπως η 
δημιουργία ή η συντήρηση αρχικώς προσωρινών και τελικά 
«ημιμόνιμων» δομών φιλοξενίας, κάποιες φορές κυριολε-
κτικά κάτω από τα μπαλκόνια και δίπλα στα καταστήματα των 
μόνιμων κατοίκων, κάθε άλλο παρά βοήθησαν στην άμβλυν-
ση των αντιπαραθέσεων που ξέσπαγαν όλο και πιο συχνά, 
καθώς δεν διαφαινόταν κάποια λύση στο άμεσο μέλλον. 
Αντιθέτως, ενέτειναν τις πιέσεις από την πλευρά της τοπικής 
κοινής γνώμης για την άμεση λήψη από την Πολιτεία μέτρων 
καταστολής, στέρησης ελευθερίας και απομάκρυνσης αρχι-
κώς των «ταραχοποιών» και στη συνέχεια, «προληπτικά», 
όλων. Όταν οι ελλείψεις στις υποδομές και οι αδυναμίες 
στον σχεδιασμό φτάνουν να δημιουργούν αίσθημα ανασφά-
λειας σε μεγάλο τμήμα της τοπικής κοινωνίας, τότε οι εκκλή-
σεις για άμεση λήψη μέτρων πολύ γρήγορα θα φτάσουν να 
αμφισβητούν τον πυρήνα των δικαιωμάτων και του κράτους 
δικαίου.

Υγεία Η προβληματική, λόγω οικονομικής κρίσης, 
κατάσταση της δημόσιας υγείας στα νησιά 
και την ηπειρωτική χώρα και οι σοβαρές ελ-

λείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτές και υποδομές, επιδεινώθη-
κε με τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας, 

εξαιτίας της άφιξης μεταναστών/προσφύγων. Αυτό προκάλε-
σε ένα είδος κοινωνικού αυτοματισμού στον τρόπο με τον 
οποίο τμήματα της τοπικής κοινωνίας αντιμετώπισαν τους 
νεοαφιχθέντες αλλοδαπούς, καθώς μέρος του Τύπου και των 
τοπικών φορέων δεν δίστασε ορισμένες φορές να υιοθετή-
σει ανοιχτά μισαλλόδοξη ρητορική υποστηρίζοντας πρακτι-
κές διακρίσεων με βάση την καταγωγή και την ιθαγένεια. Την 
ίδια ώρα, αυτή ακριβώς η προσπάθεια άτυπου αποκλεισμού 
των εν λόγω αλλοδαπών από τις τοπικές υπηρεσίες υγείας, σε 
συνδυασμό με τη δυσχερή λόγω απόστασης πρόσβαση στο 
νοσοκομείο, έδωσαν λαβή στα πιο φοβισμένα ή πιο συντηρη-
τικά τμήματα της τοπικής κοινωνίας να θεωρήσουν συνολικά 
τους νεοαφιχθέντες αλλοδαπούς ως επικίνδυνους για τη δη-
μόσια υγεία, παρά τις διαβεβαιώσεις ειδικών περί του αντιθέ-
του. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2015, στην Κω, συντονιστής 
διεθνούς ΜΚΟ γιατρών διαβεβαίωνε κλιμάκιο του Συνηγό-
ρου ότι οι αλλοδαποί έφταναν στο νησί υγιείς και αρρώσται-
ναν εκεί εξαιτίας της έλλειψης υποδομών και της αδυναμίας 
πρόσβασης σε επαρκείς υπηρεσίες υγείας.

Εκπαίδευση Μετά το κλείσιμο του άτυπου Βαλκανικού 
Διαδρόμου, οπότε έγινε σαφές ότι οι πρό-

σφυγες/μετανάστες θα αναγκάζονταν να παραμείνουν στην 
Ελλάδα αρκετά παραπάνω από λίγες ημέρες, παρατηρήθηκε 
αντίδραση της τοπικής κοινωνίας στην προσπάθεια ένταξης 
των παιδιών των εν λόγω αλλοδαπών στην εκπαίδευση. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι, παρά την επιλογή -σε ένα μεταβατικό 
έστω στάδιο- ενός παράλληλου συστήματος εκπαιδευτικής 
ένταξης,218 που κρατάει τα αλλοδαπά παιδιά εκτός της καθη-
μερινότητας του σχολείου, τον εμβολιασμό των παιδιών αυ-
τών, αλλά και την ευρεία ενημέρωση που προηγήθηκε, κατα-
γράφονται αρνητικές και ξενοφοβικές στάσεις πολιτών, με 
διαφορετικό βαθμό έντασης και σοβαρότητας, εστιαζόμενες 
ιδίως -λόγω έλλειψης άλλης επαφής των ημεδαπών με τα 
αλλοδαπά παιδιά- στον φόβο μετάδοσης ασθενειών.

Η κοινωνία
των πολιτών

Η πρώτη επαφή των νεοεισερχόμενων 
πληθυσμών ιδίως στα νησιά, ήταν με 
μέλη της κοινωνίας των πολιτών και των 

λεγόμενων ΜΚΟ. Άτομα και συλλογικότητες ενεπλάκησαν 
και εμπλέκονται ακόμη δυναμικά τόσο κατά το στάδιο της 
εισόδου (διάσωση, παροχή πρώτων βοηθειών, ρουχισμού, 
τροφής, περίθαλψης), όσο και στα επόμενα (με κάλυψη 
αναγκών και κενών σε σχέση με τη σίτιση και την ένδυση, την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, τη νομική εκπροσώπηση, τη 
φιλοξενία κ.λπ.). Η άφιξη και παραμονή στα νησιά, αλλά και 

218   Βλ. Κεφάλαιο Γ2.
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σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, εθελοντών από πολλά 
και διαφορετικά κράτη, είχε κυρίως θετικό αντίκτυπο στην 
τοπική κοινωνία και τα μέλη της. Τέτοια παραδείγματα είναι 
οι πρωτοβουλίες ξενώνων ασυνόδευτων για σύνδεση με 
τοπικές κοινωνίες, οι κοινές δράσεις και η συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις, για εξοικείωση με την κουλτούρα και την 
ενίσχυση δεσμών (π.χ. συμμετοχή παιδιών σε φεστιβάλ 
νησιού με χειροποίητα εδέσματα του τόπου καταγωγής τους, 
τα οποία προσέφεραν στον κόσμο συνοδευόμενα με γραπτό 
μήνυμα, πρόσκληση των κατοίκων γειτονιάς από ανηλίκους 
ξενώνα σε γεύμα που είχαν παρασκευάσει τα ίδια τα παιδιά, 
ζωγραφική από παιδιά σε δρόμο της γειτονιάς με συμφωνία 
των κατοίκων, διοργάνωση φιλικών αθλητικών αγώνων με 
συμμετοχή ανηλίκων από ξενώνες). 

4.4. Προτάσεις 
του Συνηγόρου 

Με βάση τις διαπιστώσεις που 
προηγήθηκαν, ο Συνήγορος εστιάζει 
μεταξύ άλλων στην ανάγκη:

Α.  Συστηματικότερου σχεδιασμού από την πλευρά της 
κεντρικής εξουσίας, με εστίαση στη διασφάλιση 
συνθηκών που αποτρέπουν αρνητικά φαινόμενα λ.χ.: 

•  εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικής σίτισης, 

•  επιλογή παρόχων σχετικών υπηρεσιών κατά προτεραι-
ότητα από την τοπική οικονομία, 

•  επανεξέταση γεωγραφικής κατανομής πληθυσμών, 

•  γρήγορη μετάβαση από το μοντέλο φιλοξενίας σε εν 
πολλοίς γκετοποιημένες δομές, στο μοντέλο φιλοξενί-
ας σε κατοικίες/διαμερίσματα, ώστε να διευκολύνεται 
η ένταξη των αλλοδαπών στην τοπική κοινωνία, 

•  υποστήριξη οικονομικών πρωτοβουλιών ιδιωτών με 
απασχόληση ποσοστού κατοίκων αλλά και προσφυγι-
κών πληθυσμών, ώστε να επέλθει σταδιακά εξοικείω-
ση, αλλά και οικονομική αυτονόμηση των παραμενό-
ντων αλλοδαπών. 

Από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να 
γίνουν ανάλογες ενέργειες, λ.χ. απασχόληση ατόμων από 
την εκάστοτε τοπική κοινωνία σε θέσεις που σχετίζονται με 
τη διαχείριση του προσφυγικού φαινομένου.

Β.  Ενίσχυσης της διασύνδεσης με τις τοπικές κοινωνίες, σε 
συνθήκες που απέχουν πλέον από εκείνες που είχαν βι-

ώσει όλοι οι εμπλεκόμενοι στο παρελθόν και είχαν τον 
χαρακτήρα έκτακτης ανάγκης. Προς την κατεύθυνση αυτή 
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλές πρακτικές, όπως 
αυτές που παρατέθηκαν παραπάνω ή και άλλες που ανά-
γονται σε ανάπτυξη συνεργασιών και κοινών δράσεων 
(λ.χ. κοινές καλλιτεχνικές εκθέσεις, από κοινού συμμετο-
χή σε περιβαλλοντικές δράσεις για την αναβάθμιση της 
περιοχής).

  
Γ.  Προώθησης της κοινωνικής ένταξης, εκείνων που 

το επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις, με τη 
δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, από πλευράς 
θεσμικού πλαισίου και υποδομών όπως: 

•  εξασφάλιση ΑΜΚΑ για τους αλλοδαπούς που 
παραμένουν στη χώρα ή

•  ολοκλήρωση διαδικασιών για ενεργοποίηση της 
πρόβλεψης περί Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης 
Αλλοδαπού, 

•  προώθηση εργασιακής ένταξης με ενδεχόμενη 
αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. 



Δ.  Αποτύπωση των 
εξελίξεων κατά  
το 1ο τρίμηνο  
του 2017

Σούδα Χίου, 2017
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Δ.    Αποτύπωση των εξελίξεων 
κατά το 1ο τρίμηνο  
του 2017

Μέχρι την ολοκλήρωση της συγγραφής της παρούσας έκ-
θεσης (Μάρτιος 2017), σημειώθηκαν κρίσιμες εξελίξεις σε 
βασικές παραμέτρους που συνθέτουν την εικόνα της προ-
σφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης κατά τη διετία 2015-
2016. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις εξελίξεις 
του πρώτου τριμήνου του 2017, οι οποίες είτε διαφοροποι-
ούν θετικά ή αρνητικά την κατάσταση είτε επιβεβαιώνουν τις 
διαπιστώσεις των προηγούμενων κεφαλαίων, με σκοπό την 
πληρέστερη αποτύπωση και αποτίμηση του ζητήματος.

1. Ασυνόδευτοι ανήλικοι

Κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2017 δεν σημειώνονται 
σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τη μεταχείριση των 
ασυνόδευτων ανηλίκων. Τα μείζονα προβλήματα, που 
εντοπίζονται κυρίως στη διακρίβωση της ανηλικότητας, 
στις συνθήκες κράτησης και στην έλλειψη νομοθετικού 
πλαισίου για την επιτροπεία των ασυνόδευτων, φαίνεται να 
παραμένουν ανοικτά.

Ειδικότερα, ως προς το ζήτημα της διακρίβωσης της 
ηλικίας μέχρι και σήμερα δυστυχώς219 εξακολουθούν να 
εντοπίζονται ανήλικοι ανάμεσα στον πληθυσμό των ενήλικων 
κρατουμένων. Εξακολουθεί να μην έχει θεσμοθετηθεί το 
νομοθετικό πλαίσιο για την επιτροπεία, παρά την ύπαρξη 
σχεδίου νόμου από τα συναρμόδια υπουργεία.

Κατά την έναρξη του 2017, ξεκίνησε να λειτουργεί ασφαλής 
ζώνη εντός της Ανοικτής Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας 
στον Ελαιώνα Αττικής με προοπτική να λειτουργήσουν 
περισσότεροι τέτοιοι χώροι.

Επίσης, προς την εκπνοή του 2016 και τον πρώτο μήνα του 
2017 σταμάτησε η λειτουργία του ΕΧΠΑ Αμυγδαλέζας για 
ανηλίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε οικίσκους του Β' Το-
μέα του ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας και παραμένουν υπό προ-

219  Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε τις με αριθ. Φ. 223632 και 
223926/2017 αναφορές από τη ΜΚΟ Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες σχετικά με τις περιπτώσεις διοικητικά κρατούμενων ανηλίκων, οι 
οποίοι αν και είχαν δηλώσει ανήλικοι, παρέμεναν κρατούμενοι ως ενήλικες 
στο Τμήμα Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης Ν. Καρβάλης και στο ΠΡΟΚΕΚΑ 
Ξάνθης και δεν είχαν παραπεμφθεί άμεσα στις διαδικασίες για τη διαπίστωση 
της ανηλικότητάς τους. 

στατευτική φύλαξη μέχρι την τοποθέτησή τους σε ξενώνες 
φιλοξενίας.

2. Αιτήματα ασύλου

Με την απόφαση 445/2017, το Συμβούλιο της Επικρατείας 
(ΣτΕ) απορρίπτει την αίτηση του πρώτου, μετά τη θέση σε 
εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας, Σύρου προ-
σφεύγοντος από τη Λέσβο, κατά της απόρριψης ως απαρα-
δέκτου του αιτήματος ασύλου του. Το ΣτΕ αποφαίνεται ότι ο 
νόμος υιοθετεί τα κριτήρια της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ (άρ-
θρο 38) ως προς την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας για 
την εξέταση αιτήματος ασύλου. Επίσης, κρίνει ότι η αλλαγή 
της σύνθεσης των τριμελών Επιτροπών Προσφυγών κατά 
απορρίψεων αιτημάτων ασύλου με τη συμμετοχή δύο διοι-
κητικών δικαστών δεν προσκρούει στο Σύνταγμα, το οποίο 
απαγορεύει την ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε εν 
ενεργεία δικαστές. Το Δικαστήριο αποφαίνεται υπέρ της οιο-
νεί δικαιοδοτικής λειτουργίας των Επιτροπών Προσφυγών, 
η οποία συνάδει με την επιταγή της Οδηγίας (άρθρο 46) περί 
πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου. Η απόφαση 
παραπέμπει στην Ολομέλεια του ανωτάτου διοικητικού δικα-
στηρίου λόγω μείζονος σημασίας των σχετικών ζητημάτων. 
Σε διοικητικό επίπεδο ωστόσο, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να 
επηρεάσει σημαντικά την πρόοδο πολλών άλλων αποφάσε-
ων των Επιτροπών Προσφυγών, όπως αποφαίνεται η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή,220 που επισημαίνει τον αργό ρυθμό έκδοσης 
αποφάσεων (απορριπτικών κατά λόγο 150 προς 1) έως τον 
Δεκέμβριο 2016. 

3. Επιστροφές αλλοδαπών

Ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/1624 για τη 
μετατροπή της FRONTEX σε Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή - 
Συνοριοφυλακή221 θέτει σε εφαρμογή από 7.1.2017, 
ευρωπαϊκή δεξαμενή παρατηρητών τροφοδοτούμενη από 
τα κράτη μέλη για κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση επιστροφής 
αλλοδαπών. Ο Συνήγορος ως εθνικός μηχανισμός 
εξωτερικού ελέγχου επιστροφών συμμετέχει ήδη με 8 
στελέχη του στη δεξαμενή αυτή. Επίσης, η FRONTEX 
απευθύνθηκε ήδη στον Συνήγορο ως εθνικό μηχανισμό 

220  Βλ. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/
near/files/20161208-4th_report_on_the_progress_made_in_the_
implementation_of_the_eu-turkey_statement_en_0.pdf (σελ.6).

221  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-29-2016-INIT/el/
pdf

 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20161208-4th_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20161208-4th_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20161208-4th_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en_0.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-29-2016-INIT/el/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-29-2016-INIT/el/pdf
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προστασίας δικαιωμάτων, ενεργοποιώντας την πρόβλεψη 
του Κανονισμού (άρθρο 72.4) περί μηχανισμού εξέτασης 
καταγγελιών. 

Από το 2017, ο νέος ρόλος αλλά και οι αυξημένες αρμοδιό-
τητες της FRONTEX, εν γένει παρουσιάζουν νέες προκλήσεις 
για τον εξωτερικό έλεγχο επιστροφών/επανεισδοχών, τις 
οποίες ο Συνήγορος του Πολίτη καλείται να αντιμετωπίσει 
σε θεσμική συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα σε ελληνικό 
και ενωσιακό επίπεδο. 

Τέλος, η από 7.3.2017 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επι-
στροφών,222 δημιουργεί ένα νέο τοπίο για την εφαρμογή 
ουσιαστικών και διαδικαστικών εγγυήσεων στην πράξη και ο 
Συνήγορος θα παρακολουθεί από κοντά την εφαρμογή των 
εθνικών πολιτικών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προκει-
μένου να διαφυλάσσονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
εμπλεκομένων αλλοδαπών. 

4. Στέγαση

Οι συνθήκες διαβίωσης στους χώρους προσωρινής φιλο-
ξενίας και στα hotspots έχουν βελτιωθεί εντός του 2017, 
κυρίως μετά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του χειμώνα 
2016-2017, με αφορμή τις οποίες αναδείχθηκε η ανεπάρ-
κεια ή και η ακαταλληλότητα πολλών εγκαταστάσεων, με τρα-
γικές πολλές φορές συνέπειες για τους φιλοξενούμενους. 

Στις θετικές εξελίξεις περιλαμβάνεται η εκκένωση ιδιαίτερα 
προβληματικών χώρων φιλοξενίας, η αντικατάσταση των 
περισσότερων σκηνών με κατασκευές σταθερού τύπου και 
η μείωση του πληθυσμού που διαμένει σε χώρους μαζικής 
φιλοξενίας, με τη μετακίνηση ευάλωτων κυρίως ομάδων σε 
άλλες μορφές στέγασης (διαμερίσματα, ξενοδοχεία κ.λπ.). 
Το πρόγραμμα στέγασης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σε συνεργασία με ΜΚΟ και 
Δήμους, έχει αποδώσει 19.139223 θέσεις στέγασης σε δια-
μερίσματα, ξενοδοχεία, κτίρια, καθώς και φιλοξενία σε οικο-
γένειες. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, καθώς πέραν 
των καλών συνθηκών διαμονής, η μορφή αυτή φιλοξενίας 
ευνοεί την κοινωνική ένταξη.

222  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-
we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_
recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf

223  Στοιχεία της UNHCR στις 28.3.2017.

Ωστόσο, σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή εξακο-
λουθούν να υφίστανται σε πολλούς χώρους μαζικής φιλοξε-
νίας. Ειδικότερα, αδιευκρίνιστος αριθμός ατόμων224 διαμένει 
ακόμη σε σκηνές (Σάμος, Σούδα Χίου), ενώ δεν εξασφαλίζο-
νται παντού οι στοιχειώδεις παροχές, όπως θέρμανση, επάρ-
κεια ηλεκτρικού ρεύματος και χώρων υγιεινής (π.χ. Χίος - 
ΒΙΑΛ, Πολύκαστρο Κιλκίς κ.α.). Επίσης, εξακολουθούν να 
λειτουργούν χώροι φιλοξενίας σε παλαιά βιομηχανικά κτί-
ρια, που ενέχουν κινδύνους για την υγεία των διαμενόντων 
(Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Οινόφυτα Βοιωτίας κ.α.). 

Τέλος, εκκρεμούν ακόμη η θεσμοθέτηση των Δομών Υποδο-
χής και Φιλοξενίας και η έκδοση του προβλεπόμενου Γενικού 
Κανονισμού Λειτουργίας τους.

5. Υγεία

Από την κατ’ αρχήν έρευνα του Συνηγόρου για το τραγικό 
περιστατικό θανάτου κρατουμένου πάσχοντος από ηπατίτιδα 
στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Ταύρου στις 6.2.2017, 
φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι η εξέταση και συμπλήρωση 
της κάρτας υγείας δεν γίνεται άμεσα για όλους τους 
νεοεισερχόμενους στο Κέντρο Κράτησης, δεδομένου ότι 
αυτό εξυπηρετείται από έναν μόνον ιατρό του ΚΕΕΛΠΝΟ, 5 
ημέρες την εβδομάδα κατά τις εργάσιμες ώρες. Ο Συνήγορος 
παρατηρεί ότι ισχύουν ακόμη σήμερα, οι διαπιστώσεις της 
Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για έλλειψη ολοκληρωμένης προσέγγισης στην 
παροχή υπηρεσιών υγείας στους κρατούμενους κατά την 
επίσκεψή της το 2015 στην Π. Ράλλη.225 Παραμένει επίκαιρη 
συνεπώς η πρόταση του Συνηγόρου για άμεση μέριμνα 
και συστηματική παρακολούθηση της υγείας όλων των 
διοικητικά κρατουμένων αλλοδαπών, όπως επιβάλλουν οι 
σχετικές κανονιστικές διατάξεις (βλ. Κεφάλαιο Β3).

6. Εκπαίδευση 

Μια γενικότερη παρατήρηση σε σχέση με την εικόνα που 
παρουσιάζεται στις αρχές του 2017 είναι ότι συνεχίζεται 
η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας για τη διασφάλιση 
του δικαιώματος των αλλοδαπών παιδιών στην εκπαίδευση, 

224  Παρά τη σχετική έρευνα του Συνηγόρου, δεν κατέστη εφικτή η επίσημη 
ενημέρωσή του σχετικά με τον ακριβή αριθμό των στεγαζόμενων σε σκηνές.

225  http://hudoc.cpt.coe.int/eng#{«CPTState»:[«GRC»],»CPTSectionID»:[
«p-grc-20150414-en-26»]} 'Εκθεση για την επίσκεψη το 2015 στην Ελλά-
δα, δημοσιευθείσα τον Ιούλιο 2016, βλ. D. 117. 

Δ.  Αποτύπωση των 
εξελίξεων κατά  
το 1ο τρίμηνο  
του 2017

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf
http://hudoc.cpt.coe.int/eng#{\
http://hudoc.cpt.coe.int/eng#{\
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χωρίς ωστόσο να έχουν εκλείψει τα κενά και να έχουν 
αντιμετωπιστεί πολλά από τα διαδικαστικά προβλήματα που 
ανακύπτουν. Ειδικότερα:

6.1. Λειτουργία 
ΔΥΕΠ 

Στις αρχές του 2017, λειτουργούν οι 
μισές περίπου από τις προβλεπόμε-
νες ΔΥΕΠ και έχουν αντιμετωπιστεί 

λειτουργικά και άλλα προβλήματα που είχαν ανακύψει αρχι-
κά,226 ενώ έχει αποκτηθεί μια στοιχειώδης τεχνογνωσία στο 
πεδίο, γεγονός που συμβάλει σε μια σταδιακά βελτιούμενη 
λειτουργία του προγράμματος των ΔΥΕΠ. 

Παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, η πλήρης απουσία ΔΥΕΠ για 
το νηπιαγωγείο αλλά και το λύκειο εξακολουθεί να υφίσταται 
τουλάχιστον έως και τον Φεβρουάριο 2017, με αποτέλεσμα 
τον πλήρη αποκλεισμό των ηλικιακών αυτών ομάδων από το 
εκπαιδευτικό σύστημα. 

Για την κατάσταση στα νησιά, που εμφανίζουν εύλογα 
αυξημένο ενδιαφέρον, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης 
προσφυγικών/μεταναστευτικών πληθυσμών, επιβεβαιώθηκε 
από τον Συνήγορο ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 δεν 
λειτουργούν ΔΥΕΠ, παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί 
από το Υπουργείο Παιδείας Συντονιστές Εκπαίδευσης 
Προσφύγων στη Λέσβο, τη Σάμο και τη Χίο. Το γεγονός 
αποδόθηκε στην έλλειψη σχετικής εντολής από το Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής.227 Οι λόγοι του συγκεκριμένου 
κενού, σε χώρους όπου παραμένουν για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα παιδιά όλων των ηλικιών (συνοδευόμενα ή μη), 
φαίνεται να ανάγονται περισσότερο σε πολιτικές επιλογές, 
λόγω του τυπικά προσωρινού χαρακτήρα της παραμονής 
στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στους χώρους 
ανοικτής φιλοξενίας, της πιθανότητας η σχολική ένταξη να 
αποτελέσει νομιμοποιητική βάση για μη απομάκρυνση από τη 
χώρα, της ανησυχίας για πρόκληση εντάσεων στις τοπικές 
κοινωνίες κ.λπ. 

Το ζήτημα της πιστοποίησης του επιπέδου εκπαίδευσης 
για τα παιδιά που παρακολούθησαν ή παρακολουθούν το 
πρόγραμμα των ΔΥΕΠ, παρέμενε μέχρι τον Φεβρουάριο 
2017 σε στάδιο επεξεργασίας από την Επιστημονική 

226  Ενδεικτικά αναφέρονται προβλήματα αρνητικών αντιδράσεων εκ μέρους 
των ωφελούμενων πληθυσμών και διαρροής, ζητήματα που αφορούσαν την 
υγεία και την ασφάλεια, δυσχέρειες που είχαν ανακύψει κατά τη μεταφορά με 
οχήματα των μαθητών στις ΔΥΕΠ, προβλήματα λόγω εσφαλμένης αρχικής 
δήλωσης της ηλικίας του παιδιού, με αποτέλεσμα την ένταξή του σε λάθος  
τάξη κ.ά.

227  Υπ’ αρίθμ. πρωτ. 292/14-2-2017 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου 
Παιδείας προς τον Συνήγορο του Πολίτη.

Επιτροπή, γεγονός που συμβάλλει αναμφίβολα στη 
διατήρηση της ανασφάλειας, αλλά και στον προβληματισμό 
ως προς την πρακτική αξία της ολοκλήρωσης μιας χρονιάς 
για τα παιδιά που φοιτούν. Η χορήγηση βεβαιώσεων σε 
παιδιά που διέκοπταν την παρακολούθηση ΔΥΕΠ λόγω 
αποχώρησης από την Ελλάδα, δεν αποτελεί τυποποιημένη 
και συστηματική, αλλά κατ’ εξαίρεση διαδικασία, που 
ακολουθείται σε μεμονωμένες περιπτώσεις.   

6.2. Παρακολούθηση 
του κανονικού 
προγράμματος 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2017 εξακολουθούν να υφί-
στανται οι δυσχέρειες που είχε 
εντοπίσει ο Συνήγορος, λόγω 

μη λειτουργίας τάξεων υποδοχής στα γυμνάσια και λύκεια 
της χώρας, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τον απο-
κλεισμό της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας (13-18) από το 
σχολείο. 

Επιπλέον, σε ορισμένες αστικές ιδίως περιοχές της χώρας, 
όπως στον Δήμο Αθηναίων, διαπιστώνεται και κατά το 
2017 η σώρευση εκκρεμών αιτήσεων στις Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μέχρις ότου 
υποδειχθεί το σχολείο εγγραφής, με αποτέλεσμα να παιδιά να 
παραμένουν χωρίς οιασδήποτε μορφής εκπαιδευτική ένταξη, 
ενώ πλησιάζει η ολοκλήρωση του σχολικού έτους. Ανάλογη 
αναμονή ή αδυναμία εγγραφής, λόγω έλλειψης θέσεων, έχει 
σημειωθεί και για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο, στις ίδιες 
περιοχές. 
 
Πρέπει ωστόσο να αναφερθούν στις διαπιστώσεις του 2017 
και καλές πρακτικές, όπως η δημιουργία τμήματος (υπό τη 
μορφή άτυπης τάξης υποδοχής) στις αρχές Φεβρουαρίου 
2017, στο εσπερινό γυμνάσιο Μυτιλήνης, όπου εγγράφηκαν 
11 παιδιά.228 

7. Διοικητική κράτηση

Κατά το 2017 επιβεβαιώνεται η συστηματική κράτηση 
αλλοδαπών προς επιστροφή σε αστυνομικά τμήματα 
εκτός Προαναχωρησιακών Κέντρων που διαπιστώθηκε 
την προηγούμενη διετία, παρά τις σχετικές δεσμεύσεις και 

228  Η πρακτική αυτή καταγράφηκε από τον Συνήγορο στο πλαίσιο της από 
10-13 Φεβρουαρίου 2017 αυτοψίας που διενήργησε στη Λέσβο, και συ-
μπεριλήφθηκε στο υπ’ αρίθμ. πρωτ. Φ. 1500.2/8335/22-2-2017 έγγραφο 
της Αρχής προς το Υπουργείο Παιδείας, με θέμα την πρόσβαση των παιδιών 
προσφύγων στην εκπαίδευση στη Λέσβο.
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προσπάθειες της ΕΛΑΣ.229 Τα αστυνομικά κρατητήρια είναι 
ακατάλληλα για παραμονή πολλών ημερών ή και μηνών 
ακόμη, αφού δεν διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης και βασικά δικαιώματα των κρατουμένων, όπως 
ο προαυλισμός. 

Η εφαρμογή της από 7.3.2017 Σύστασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
επιστροφών230 δημιουργεί επίσης ένα νέο πεδίο για την 
επέκταση πρακτικών διοικητικής κράτησης. Χαρακτηριστι-
κά προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να ευθυ-
γραμμίσουν τη δυναμικότητα της διοικητικής κράτησης με 
τις πραγματικές ανάγκες, εφαρμόζοντας το άρθρο 18 της 
Οδηγίας Επιστροφών για εξαίρεση βάσει έκτακτων καταστά-
σεων (παρ. 10c της Σύστασης). Επίσης, προβλέπεται η υπο-
χρέωση των κρατών μελών να μην αποκλείουν την κράτηση 
ανηλίκων όταν είναι απολύτως αναγκαίο για τη διασφάλιση 
της επιστροφής σε περίπτωση που αδυνατούν να εφαρμό-
σουν αποτελεσματικά λιγότερο επαχθή μέτρα (παρ. 14) κ.ά. 
Ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης εξέφρασε τους λόγους ανησυχίας του για την επέ-
κταση της κράτησης στην Ευρώπη από τη Σύσταση αυτή.231 

Η επέκταση της διοικητικής κράτησης στα νησιά του Ανατο-
λικού Αιγαίου αποτελεί γεγονός στις αρχές του 2017. Ήδη, 
δημοσιεύθηκε στις 7.2.2017 (ΦΕΚ Β΄322), η ίδρυση του 
πρώτου Προαναχωρησιακού Κέντρου στην Κω και το ΥΠΕΣ 
-Τομέας Προστασίας του Πολίτη προχώρησε στη δημοπράτη-
ση της κατασκευής του. 

229  Ενδεικτικά, σε αυτοψίες του Συνηγόρου διαπιστώθηκε ότι στις 
26.1.2017 πέραν των 182 ενηλίκων ανδρών που κρατούνταν στο Προανα-
χωρησιακό Κέντρο Ταύρου, υπήρχαν και 124 κρατούμενοι σε άλλα κρατητήρια 
αστυνομικών τμημάτων της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής. Επίσης, στις 
7.2.2017 στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης κρατούνταν συνολικά 
131 ενήλικοι άνδρες, 96 άτομα στα κεντρικά κρατητήρια της Διεύθυνσης, 
στερούμενοι κάθε δυνατότητας προαυλισμού και 35 σε επιμέρους αστυνομικά 
τμήματα. 

230  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-
we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_
recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf

231  http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/europe-s-duty-to-avoid-
detaining-migrants 

Δ.  Αποτύπωση των 
εξελίξεων κατά  
το 1ο τρίμηνο  
του 2017

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf
http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/europe-s-duty-to-avoid-detaining-migrants
http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/europe-s-duty-to-avoid-detaining-migrants


Σούδα Χίου, 2017



Ε.  Συμπεράσματα - 
Διαπιστώσεις - 
Προτάσεις

Χίος (ΒΙΑΛ), 2017



79 

Ε.  Συμπεράσματα - 
Διαπιστώσεις - Προτάσεις 

1.  Περιορισμένη απορρόφηση πόρων – 
 Έλλειψη συντονισμού – Διάχυση 
αρμοδιοτήτων 

1.1. Γενικές 
παρατηρήσεις

Εκτός ίσως των εμπλεκομένων κρα-
τικών υπηρεσιών, όλοι οι άλλοι φο-
ρείς που ασχολούνται με τη διαχείρι-

ση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος, αλλά και ο 
Συνήγορος του Πολίτη, διαπιστώνουν την έλλειψη μίας αρχής 
η οποία αφενός θα συντονίζει, αφετέρου θα ελέγχει και σε 
κάποιο βαθμό, θα αποφασίζει. Από τις αυτοψίες της Αρχής, 
στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και σε δομές 
φιλοξενίας, παρατηρήθηκαν τα εξής: α) Χαμηλή τεχνογνωσία 
σε πολλούς εμπλεκόμενους φορείς και ιδίως στους επικεφα-
λής σχετικά με το αντικείμενό τους. Σε πολλές περιπτώσεις 
αυτό εντεινόταν από τη συχνή εναλλαγή τους, β) Μηδενικός 
έλεγχος και λογοδοσία σχετικά με την εξέλιξη στην κάθε μο-
νάδα (π.χ. κέντρα ανοικτής φιλοξενίας) και πιθανότατα έλλει-
ψη σχεδιασμού,232 γ) Εξαιρετικά χαμηλή δυνατότητα ανταπό-
κρισης και προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Ο συντονισμός σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο εξακο-
λουθεί να αποτελεί ένα πρώτο ζητούμενο και ο συντονισμός 
και η διαχείριση της κάθε μονάδας ή κάθε δράσης/παρέμβα-
σης ένα δεύτερο. Στην πράξη, παρά τις προσπάθειες πολλών 
εμπλεκομένων για μεταξύ τους συντονισμό σε τοπικό επί-
πεδο, οι δυνατότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης τόσο 
των καθημερινών προβλημάτων, όσο και σχεδιασμού –έστω 
βραχυπρόθεσμου–, ήταν συνήθως περιορισμένες. Και τού-
το γιατί έλλειπε το θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα περιέγραφε 
τους τρόπους συνεργασίας, τους αποφασίζοντες και τον ελε-
γκτικό μηχανισμό.

1.2. Το ζήτημα της 
χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση αποτέλεσε ένα 
από τα προβλήματα στα οποία υπήρ-
χε επίκληση αδυναμίας από τη μεριά 

των ελληνικών αρχών. Ωστόσο, σε αντίθεση με την ελληνική 
κυβέρνηση, ΕΕ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαλούνταν άμε-
ση και επαρκή διάθεση πόρων για τη διαχείριση των ροών 
από την άνοιξη του 2015 έως και σήμερα.

232 Οι αλλαγές στον αριθμό των ροών και οι συνεχείς μετακινήσεις, παρόλο 
που δυσκολεύουν τον προγραμματισμό, δεν τον καθιστούν ανέφικτο, καθώς 
εντέλει οφείλουν να λαμβάνονται υπόψιν κατά τον σχεδιασμό. 

Η παρουσίαση των εξελίξεων που οδήγησαν στο έλλειμμα 
χρηματοδότησης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ως 
εκ τούτου παρατίθεται αναλυτικά: Το ενιαίο πλέον Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ασύλου-Μετανάστευσης-Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF), 
αρμόδιο και για τη χρηματοδότηση των Προαναχωρησιακών 
Κέντρων και των επιστροφών αλλοδαπών, θα μπορούσε 
να διαθέσει τα εγκριθέντα το καλοκαίρι του 2015 από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά κονδύλια για το εθνικό 
πρόγραμμα 2014-2020. Ωστόσο, τη συγχώνευση 
υπουργείων με τη δημιουργία «υπερυπουργείου» 
Εσωτερικών τον Ιανουάριο 2015 ακολούθησε η δημιουργία 
αυτοτελούς υπηρεσίας ως ενιαίου διαχειριστικού φορέα 
στο Υπουργείο Εσωτερικών τον Ιούλιο του 2015 με 
επικεφαλής Ειδικό Γραμματέα.233 Στη συνέχεια εκδόθηκαν οι 
παρεπόμενες κανονιστικές πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση του 
νόμου αυτού, και επακολούθησαν οι διαδικασίες στελέχωσης 
και πιστοποίησης του διαχειριστικού φορέα. Με τον Ν. 
4375/2016 (άρθρα 75, 76 επ.) συστήθηκε στο υπουργείο 
Οικονομικών Ειδική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης 
Προγραμμάτων. Η αυτοτελής υπηρεσία (πλέον «Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης […]») μεταφέρθηκε 
από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Οικονομίας 
ως υπεύθυνη αρχή για τα εθνικά προγράμματα και υπήχθη 
στη νεοσυσταθείσα Ειδική Γραμματεία. Ακολούθησαν 
διάφορες κανονιστικές πράξεις και τροποποίηση της 
νομοθεσίας, τρεις μήνες αργότερα, τον Ιούλιο 2016,234 με 
την οποία μέρος των αρμοδιοτήτων της υπεύθυνης αρχής 
σχετικά με την κατάρτιση και την υποβολή των αιτημάτων 
πληρωμής μεταφέρθηκε στην Ειδική Υπηρεσία αρμόδια για 
το ΕΣΠΑ.235 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο πρότασσε 
την ανάγκη πλήρους δραστηριοποίησής της.236 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεπειών που 
είχαν αυτές οι ρυθμίσεις και οι αλλαγές, συνιστούν 
τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών 
(ΠΡΟΚΕΚΑ). Στις κακές συνθήκες διαβίωσης και στην 
έλλειψη στοιχειωδών υπηρεσιών στα ΠΡΟΚΕΚΑ καταλυτικό 
ρόλο παίζει η έλλειψη σταθερής χρηματοδότησης, τόσο 
αυτών όσο και των επιχειρήσεων επιστροφής των υπό 
κράτηση προσώπων. Η κράτηση γενικά αποτελεί τομέα 

233  Άρθρο 9, παρ. 6 επ. του Ν.4332/2015. 

234 Άρθρο 65, παρ. 1 Ν. του 4403/2016. 

235 Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδο-
τούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ.

236 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/
files/20161208-4th_report_on_the_progress_made_in_the_
implementation_of_the_eu-turkey_statement_en_0.pdf
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όπου η έλλειψη χρηματοδότησης οφείλεται στη διοικητική 
ανεπάρκεια και ολιγωρία, που είχαν ως αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να απορροφηθούν τα σχετικά ποσά του τακτικού 
προγράμματος και να δημιουργηθεί κενό χρηματοδότησης 
από 1.7.2015 που εκτείνεται και κατά τη διάρκεια του 2016. 
Το κενό καλύφθηκε με διαδοχικές προσωρινές πράξεις 
χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.237 Μόλις 
στα τέλη του 2016, η εντεταλμένη αρχή του ΥΠΕΣ-Τομέα 
Προστασίας του Πολίτη εξέδωσε την από 17.10.2016 
τροποποιητική απόφαση238 για τη χρηματοδότηση από το 
AMIF της δράσης για τις δομές και τη λειτουργικότητα των 
ΠΡΟΚΕΚΑ.

Το ζήτημα της χρηματοδότησης, με βάση την εμπειρία του 
Συνηγόρου του Πολίτη, θα πρέπει να εξεταστεί σε τρεις 
άξονες:

•  Απορρόφηση των πόρων (εκτός κρατικού προϋπολογι-
σμού) που είναι διαθέσιμοι 

•   Κατάλληλη και βέλτιστη αξιοποίησή τους

•  Διαφάνεια και λογοδοσία 

Αν και για το 2015 θα μπορούσε κανείς να δικαιολογήσει, 
λόγω των εν πολλοίς μη προβλέψιμων και άμεσων αναγκών, 
σημαντικές παρεκκλίσεις από μία σχεδιασμένη, ορθολογική 
και διαφανή διαδικασία σχετιζόμενη με τη χρηματοδότηση 
και τη διάθεση των χρημάτων, το ίδιο δεν ισχύει για το 
διάστημα από το 2016 έως και σήμερα.

Εξετάζοντας τον κάθε επιμέρους άξονα, προβαίνουμε στις 
ακόλουθες παρατηρήσεις, διαπιστώσεις και προτάσεις:

Απορρόφηση 
των πόρων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, η Ελλάδα έχει λάβει ή 
πρόκειται να λάβει ιδιαίτερα σημαντικά 

ποσά που σχετίζονται με τη διαχείριση του προσφυγικού/με-
ταναστευτικού ζητήματος. Ένα μεγάλο μέρος από αυτά αφο-
ρά τη διαβίωση όσων παραμένουν στη χώρα είτε άμεσα (σί-
τιση, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) είτε έμμεσα 
(Άσυλο, ΚΥΤ). Μέρος αυτών των χρημάτων δίνεται ως επεί-
γουσα χρηματοδότηση και άλλα μέσα από τακτικές διαδικα-

237  ΦΕΚ Β΄ 1287/29-6-2015, σε συνέχεια της ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ Β΄ 118/21-1-2015.

238  http://www.mopocp.gov.gr/images/stories//2016/
prokirikseis16/17102016-apofasi_amif.pdf

σίες. Αν και τμήμα των χρημάτων αυτών είναι στη διάθεση 
διεθνών οργανισμών, όπως ιδίως η Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ή ΜΚΟ, ένα μεγάλο μέ-
ρος τους κατευθύνθηκε από το 2015 μέχρι και σήμερα στις 
ελληνικές αρχές.239 

Παρόλη την ιδιαίτερα αυξημένη χρηματοδότηση, η χώρα δεν 
μπόρεσε να απορροφήσει σημαντικό τμήμα των μη εξαιρε-
τικών χρηματοδοτήσεων. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αδυναμίας συνιστά η προγραμματισμένη χρηματοδότηση 
από το AMIF για το 2016 ύψους περίπου 86,5 εκατομμύρια 
ευρώ, εκ των οποίων απορροφήθηκαν 1,9 εκατομμύρια.240 
Τούτο βέβαια βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το Ταμείο 
Εξωτερικών Συνόρων (ΤΕΑ/ISF), το οποίο απορρόφησε το 
μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης.241 Η μη επαρκής 
απορρόφηση συνιστά για το 2015 και το 2016 ένα από τα 
θεμελιώδη ζητήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες δια-
βίωσης του προσφυγικού/μεταναστευτικού πληθυσμού, το 
οποίο εντέλει ανάγεται σε αδυναμίες του κρατικού μηχανι-
σμού. Παρά το ότι οι πάγιες αδυναμίες και αγκυλώσεις της 
ελληνικής Διοίκησης διαπερνούν συνολικά τους διάφορους 
τομείς της ζωής όλων όσων διαβιούν στη χώρα, στη συγκε-
κριμένη περίπτωση αναδεικνύεται μία ακόμη αδυναμία: Η μη 
δυνατότητα άμεσης ή έστω με μικρή καθυστέρηση ανταπό-
κρισης σε έκτακτα περιστατικά, σε μεταβολή των συνθηκών 
και σε νέες καταστάσεις. Με αυτή την έννοια, η αδυναμία που 
παρουσιάστηκε δεν αφορά μόνο τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς για τη διαχείριση του συγκεκριμένου πληθυσμού, αλλά 
την ελληνική Διοίκηση στο σύνολό της και, εξ αντανακλάσε-
ως, όλο τον πληθυσμό της χώρας.

239  Για την κατανομή μεταξύ κρατικών φορέων, καθώς και ΜΚΟ, βλ. https://
ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/
european-agenda-migration/background-information/docs/20161208/
factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greece_-_update_
en.pdf . Για το σύνολο των υπό διάθεση ποσών βλ. https://ec.europa.eu/
neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20161208-4th_report_on_
the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_
en_0.pdf, σελ. 8.

240  Βλ. αναλυτικά: http://www.amifisf.gr/pdfs/%CE%95%CF%84
%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%
CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%20
%CE%A4%CE%91%CE%9C%CE%95%202016.pdf 

241  http://www.amifisf.gr/pdfs/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%
CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%
CE%B7%20%CE%95%CE%A0%20%CE%A4%CE%95%CE%91%20
2016.pdf 
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Κατάλληλη και 
βέλτιστη αξιοποίηση 
των πόρων

Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν 
έχει στη διάθεσή του επαρκή 
στοιχεία, τα οποία να του επι-
τρέπουν μία συνολική θεώρη-

ση και αξιολόγηση του τρόπου διάθεσης, κατανομής και αξιο-
ποίησης των χρηματοδοτήσεων. Επιφυλάσσεται κατά συνέ-
πεια να επανέλθει στο ζήτημα, εάν χρειαστεί, μετά από ειδική 
έρευνα. Παρόλα αυτά, από την εξ αρχής ενασχόλησή του με το 
ζήτημα και τη συνεχή παρακολούθησή του, διαπιστώθηκαν 
σημαντικά ζητήματα, τα οποία αν μη τι άλλο σχετίζονται ευθέ-
ως με τις αδυναμίες συντονισμού, τη διάχυση των αρμοδιοτή-
των, και την έλλειψη ειδικού πλαισίου για τη λήψη αποφάσε-
ων και την ανάληψη ευθυνών. Ανεπάρκειες και αποσπασματι-
κότητα στη διάθεση των πόρων μπορούν εύκολα να παρατη-
ρηθούν ενδεχομένως και να δικαιολογηθούν κατά περίπτωση 
και στα αρχικά στάδια. Όμως, βασικό στοιχείο αδυναμίας 
υπήρξε η έλλειψη σχεδιασμού και βιωσιμότητας των δράσε-
ων. Στα κεφάλαια για τη στέγαση (Β1) και, σε μικρότερο βαθ-
μό, για τη σίτιση (Β2), στα οποία αναλυτικά παρουσιάζεται η 
κατάσταση, υπάρχουν παραδείγματα αδυναμιών που εμφάνι-
σε και εμφανίζει η διάθεση των πόρων. Επιπλέον, υπάρχουν 
ενδείξεις από τις αυτοψίες που διενήργησε ο Συνήγορος, ότι 
οι επιλογές που προκρίθηκαν κατά τόπους δεν ήταν πάντα οι 
πλέον ορθολογικές σε ό,τι αφορά την πιο αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων και μεταναστών. 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, για το 2015 είναι κατανοητή μία 
αδυναμία των κρατικών μηχανισμών να σχεδιάσουν, να κατα-
νείμουν και να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τους πόρους που ήταν στη διάθεσή τους, τούτο δεν ισχύει για 
το 2016 και σαφέστατα για το έτος που διανύουμε.   

Διαφάνεια 
και λογοδοσία

Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει, του-
λάχιστον εμφανής, ενιαία, συγκρο-
τημένη, αναλυτική κατάσταση των 

πόρων που διατίθενται, τόσο από ευρωπαϊκά και διεθνή όρ-
γανα όσο και από την ελληνική Διοίκηση, για τη διαχείριση 
της εισόδου και της παραμονής όσων προσφύγων/μετανα-
στών εισήλθαν από την άνοιξη του 2015. Με την εξαίρεση 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κανένα άλλο υπουργείο ή 
κρατικός φορέας δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα συνολικά 
στοιχεία με τρόπο συστηματικό, ο οποίος να διευκολύνει την 
επεξεργασία και τον έλεγχό τους. Παρά το ότι τέτοιες δημοσι-
οποιήσεις δεν είναι σπάνιο να γίνονται αντικείμενο πολιτικών 
αντιπαραθέσεων ή εύκολης και αβασάνιστης κριτικής, στις 
σύγχρονες ευρωπαϊκές δημοκρατίες τέτοιες «αντιδράσεις» 
είναι αποδεκτές. Σε κάθε περίπτωση, παραμένει μέχρι στιγ-
μής ο κίνδυνος, οι κατά καιρούς καταγγελίες και εικασίες για 
κακοδιαχείριση να εδραιώνονται στην κοινή γνώμη και να 

αποδίδονται στο πολιτικό σύστημα, χωρίς να προηγείται σο-
βαρή και τεκμηριωμένη συζήτηση που θα μπορούσε ενδεχο-
μένως να οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα. 
Για να αποφευχθεί αυτό, όλα τα στοιχεία, τα οποία άλλωστε 
οφείλουν να έχουν σε αξιοποιήσιμη μορφή οι αρμόδιες αρ-
χές, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, όχι μόνο για τον έλεγχό 
τους, αλλά και για να υποστούν κριτική.242 Αυτό δεν αφορά 
μόνο την πιο άμεσα εμπλεκόμενη υπηρεσία (το Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής), αλλά και άλλα υπουργεία, φο-
ρείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και κάθε, 
σχετιζόμενο ή εξαρτώμενο από το δημόσιο, φορέα ή αρχή 
(όπως για παράδειγμα το ΚΕΛΠΝΟ). Η εμπέδωση της διαφά-
νειας σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης τέτοιου είδους, 
πέρα από το ότι αποτελεί ποιοτικό χαρακτηριστικό της δημο-
κρατίας μας, βοηθά όλους στην καλύτερη διαχείριση και 
εντέλει και τους ίδιους τους αποδέκτες των πόρων.   

1.3. Ζητήματα 
συντονισμού και 
αρμοδιοτήτων που 
χρήζουν άμεσης 
επίλυσης

Συντονιστές/διοικητές 
στα Κέντρα Υποδοχής  
και Ταυτοποίησης

Μετά την Κοινή δήλωση ΕΕ-
Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 
2016 προβλέπονται θέσεις συ-
ντονιστών στα ΚΥΤ των 5 νη-
σιών.243 Ο Ν. 4375/2016 προ-
βλέπει τον ορισμό τους ως προ-
σωπικό της Υπηρεσίας Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης της Γενι-
κής Γραμματείας Υποδοχής, που 
συστήθηκε με τον ίδιο νόμο, και 

στην οποία υπήχθησαν διοικητικά ως περιφερειακές υπηρε-
σίες και τα ΚΥΤ. Ωστόσο, επί 10 μήνες εναλλασσόταν κάθε 
μήνα προσωπικό της Πρώτης Υποδοχής από την Αθήνα ως 
επικεφαλής των ΚΥΤ,244 με συνακόλουθα κενά στον συντονι-
σμό λειτουργίας και στη θεσμική συνοχή και κοινή αντίληψη 
με τις τοπικές αρχές (ΕΛΑΣ, στρατός, Γραφεία Ασύλου, δήμοι 
κ.ά.). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωνε χαρακτηριστικά τον 
Δεκέμβριο 2016 ότι «...ο ορισμός τους έχει κατ’ επανάληψη 
ανακοινωθεί τους τελευταίους έξη μήνες ως επικείμενος».245 
Τελικά, ανακοινώθηκαν οι διοικητές των πέντε ΚΥΤ μόλις τον 
Φεβρουάριο 2017.

242  Άλλωστε, η μη δημοσιοποίηση στοιχείων κινδυνεύει να εκληφθεί ως 
αδυναμία συλλογής τους, γεγονός ιδιαίτερα σοβαρό, ειδικά όταν αφορά υψη-
λές δαπάνες, όπως αυτές του συστήματος υγείας.

243  Σύμφωνα με το σχέδιο προς διαβούλευση ορίζονται από τον Υπουργό 
Επικρατείας.

244  Πλην του ΚΥΤ της Μόριας που διαθέτει τον ίδιο προσωρινό συντονιστή 
από πλευράς υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

245 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/
policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/
docs/20161208/4th_report_on_the_progress_made_in_the_implementati
on_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf  βλ. σελ. 7

 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/4th_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf
 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/4th_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf
 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/4th_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf
 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/4th_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf
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Αυτό που σε κάθε περίπτωση παραμένει ως σοβαρό ζήτημα 
είναι η ενίσχυση των ΚΥΤ με μόνιμο προσωπικό, το οποίο 
αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστο και οι ανάγκες καλύπτονται ως 
επί το πλείστον με συμβασιούχους.

Στο επίπεδο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
πρέπει να επισημανθεί ότι τα χρονικά κενά στην εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων στον αρχικώς ορισθέντα Γενικό Γραμματέα 
Υποδοχής -και στον διάδοχό του επίσης- αλλά και οι 
καθυστερήσεις στην οργάνωση της Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής, που προβλέφθηκε στις 4.4.2016 με τον Ν. 4375 
/2016, αποτέλεσαν ανασχετικούς παράγοντες στην εύρυθμη 
λειτουργία των σχετιζόμενων με το υπουργείο αρμοδιοτήτων. 
Περαιτέρω, με τις ίδιες αδυναμίες, λειτούργησε και η 
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του υπουργείου (λ.χ. ανάγκη 
πρόβλεψης Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ.ά.) η 
οποία δεν είχε ολοκληρωθεί το 2016, ως επακόλουθο της 
απόσχισής του ως αυτοτελούς υπουργείου από το Υπουργείο 
Εσωτερικών, τον Νοέμβριο του 2016.

Ο Συνήγορος επισημαίνει ότι κάθε δημόσια πολιτική 
χρειάζεται, πέρα από συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο 
εφαρμογής, υπηρεσιακούς παράγοντες που να το υλοποιούν 
σε κάθε βαθμίδα διοίκησης, από τον επικεφαλής των 
υπηρεσιών σε επίπεδο μετακλητού γενικού γραμματέα μέχρι 
τον εφαρμοστή στο πεδίο (εδώ, στα ΚΥΤ). Τα δε ενδιάμεσα 
επίπεδα διοίκησης, όπως υπηρεσίες του υπουργείου που 
παρέχουν κατευθύνσεις και συντονίζουν τα ΚΥΤ, είναι 
εξαιρετικά κρίσιμα για την αποτελεσματική εφαρμογή 
οιασδήποτε πολιτικής. 

Το επίπεδο διοικητικού συντονισμού και οργάνωσης μετά την 
έξαρση των μεικτών ροών το 2015, αλλά και τους κρίσιμους 
τελευταίους εννέα μήνες του 2016, μετά την Κοινή Δήλωση 
ΕΕ-Τουρκίας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ανταποκρίθηκε 
στις απαιτήσεις της υποδοχής προσφύγων και μεταναστών. 
Ο Συνήγορος προτάσσει την ανάγκη να οργανωθούν οι 
κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες μεταναστευτικής 
πολιτικής (στελέχωση με μόνιμο και επαρκές προσωπικό, 
συγκεκριμένες οδηγίες λειτουργίας, καθήκοντα και στόχοι), 
χωρίς βέβαια να αναιρείται η δυνατότητα ενός ευέλικτου 
σχήματος το οποίο θα σχετίζεται με την αύξηση, ή και τη 
μείωση των ροών, ή τη γεωγραφική μετατόπισή τους.

Αρμοδιότητες και 
συντονισμός στις 
ανοικτές δομές

Η αποσαφήνιση όχι μόνον των αρμοδι-
οτήτων κάθε φορέα στους χώρους 
προσωρινής φιλοξενίας ανά την επι-
κράτεια (Υπουργεία Εθνικής Άμυνας 

και Μεταναστευτικής Πολιτικής, ΟΗΕ, ΜΚΟ, αστυνομία), αλλά 
και της συναρμογής του, παράλληλα με τις ελάχιστες κοινές 
προδιαγραφές (στέγασης, ιατρικών και άλλων υπηρεσιών κ.
λπ.) σε κάθε χώρο αποτελεί ακόμη ζητούμενο, ένα χρόνο μετά 
το κλείσιμο των συνόρων. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το-
νίζει ότι αυτό δεν έχει την ευθύνη των χώρων προσωρινής 
φιλοξενίας, δεδομένου ότι η κατά τον νόμο αρμοδιότητά του 
(Ν. 4368/2016, άρθρο 96, παρ. 1) αφορά «αποκλειστικά» 
τη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των 
φιλοξενούμενων προσφύγων και μεταναστών στους προσω-
ρινούς αυτούς χώρους,246 ενώ η δημιουργία τους και ο ορι-
σμός της διοίκησής τους ανάγεται στην αρμοδιότητα του 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Από τις συνεχείς 
επισκέψεις του Συνηγόρου του Πολίτη σε χώρους προσωρι-
νής φιλοξενίας ανά την επικράτεια, το συμπέρασμα είναι ότι 
κάθε φορέας εκτελεί (στην καλύτερη περίπτωση) αυτό που 
του αναλογεί, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανάληψη συνολικού 
συντονισμού με επαρκές επιτόπιο προσωπικό από το αρμό-
διο υπουργείο ή σε κάθε περίπτωση χωρίς να υπάρχει κά-
ποιος που να έχει την ευθύνη του συντονισμού και της λήψης 
αποφάσεων. Ελλείπει με λίγα λόγια η αίσθηση «ιδιοκτησίας» 
και η συνολική διοίκηση, με συγκεκριμένο σχέδιο για κάθε 
χώρο και κοινές προδιαγραφές υπηρεσιών. 

1.4. Ειδικότερα 
ζητήματα πλημμέλειας, 
συντονισμού, 
αρμοδιοτήτων και 
χρηματοδότησης

Ασυνόδευτοι ανήλικοι

Η αποτελεσματική προστασία 
των ασυνόδευτων ανηλίκων 
δεν μπορεί να πραγματοποιη-
θεί χωρίς την προηγούμενη 
εφαρμογή ενός αξιόπιστου 
συστήματος εντοπισμού, κατα-
γραφής, αλλά και την εποπτεία 
τους μέσω του θεσμού της 

επιτροπείας, καθιστώντας πλέον απαραίτητη τη θεσμοθέτηση 
του σχετικού πλαισίου. Η εύρυθμη αλλά και ασφαλής λει-
τουργία των χώρων, όπου διαβιούν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, 
τόσο εντός των ασφαλών ζωνών όσο και στους υπόλοιπους 
χώρους είναι επιτακτική ανάγκη. Ως εκ τούτου, αποτελεί άμε-
ση προτεραιότητα η έκδοση εσωτερικών κανονισμών λει-
τουργίας των χώρων αυτών, ούτως ώστε να υπάρχει ομοιό-
μορφη αλλά και αντίστοιχη με τις ιδιαίτερες ανάγκες του ανη-
λίκου, μεταχείριση. Τέλος, προτείνεται ο περιορισμός του 
χρόνου παραμονής σε ασφαλείς ζώνες και η άμεση μεταφο-
ρά των ανηλίκων σε κατάλληλους ξενώνες, όπως επιβάλλει 
το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, που αποτελεί έναν ευρύ-
τερης εμβέλειας νομοθετικό οδηγό για τις αποφάσεις που 
αφορούν ανηλίκους.

246  32 δομές με την άμεση συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων

Ε.  Συμπεράσματα - 
Διαπιστώσεις - 
Προτάσεις
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Εκπαιδευτική 
ένταξη

Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ υπηρεσι-
ών των συναρμόδιων υπουργείων, πολ-
λές φορές ακόμα και εντός του ίδιου 

υπουργείου, είναι εμφανής και στο πεδίο της εκπαιδευτικής 
ένταξης των προσφυγικών πληθυσμών. Η δυσλειτουργία 
αυτή συνεπάγεται συχνά σοβαρές καθυστερήσεις στην υλο-
ποίηση του προγραμματισμού, όπως για παράδειγμα μετακί-
νηση εκπαιδευτικών σε άλλες θέσεις μετά την τοποθέτησή 
τους στις ΔΥΕΠ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά, κα-
θυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας νηπιαγωγείων, ασάφεια 
και ενίοτε αντιφατικές κατευθύνσεις προς τις δομές του εκ-
παιδευτικού συστήματος. Πολλές φορές οι οδηγίες είναι δια-
φορετικές ή και αντικρουόμενες ανάλογα με τη Διεύθυνση 
του υπουργείου που τις παρέχει (λ.χ. ως προς τις προϋποθέ-
σεις και τον τρόπο εγγραφής αλλοδαπών στο σχολείο και την 
υποχρέωση εγγραφής παιδιών άνω των 15 ετών).247 Σημει-
ώνουμε επίσης τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν σχετικά με 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της βιωσιμότητας των εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων (ιδίως έλλειψη πρόβλεψης για 
τη συνεχή παρακολούθησή τους και τη διαρροή μαθητών, τις 
μετακινούμενες ομάδες κ.λπ.). 

Χρηματοδότηση 
ΠΡΟΚΕΚΑ

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί επιτα-
κτική την ανάγκη σταθερής ροής χρη-
ματοδότησης των Προαναχωρησιακών 

Κέντρων από τα τακτικά κονδύλια του σχετικού ευρωπαϊκού 
ταμείου με την αναγκαία ολοκλήρωση των σχετικών εσωτε-
ρικών διαδικασιών της Διοίκησης και της κεντρικής διαχειρι-
στικής αρχής. Οι συνθήκες κράτησης στα Προαναχωρησιακά 
Κέντρα, τουλάχιστον σε κάποια εξ αυτών, θα πρέπει να αλλά-
ξουν άμεσα. Υπό το βάρος των ραγδαίων εξελίξεων, τα 
φώτα της δημοσιότητας και της κριτικής στράφηκαν σε άλ-
λους τομείς της διαχείρισης του προσφυγικού/μεταναστευ-
τικού ζητήματος, αφήνοντας τα Προαναχωρησιακά Κέντρα, 
μέχρι στιγμής, στη σκιά. Ένα σύγχρονο κράτος δικαίου οφεί-
λει όμως να διαχειρίζεται ζητήματα δικαιωμάτων ανεξαρτή-
τως της -ούτως ή άλλως μεταβαλλόμενης- δημοσιότητας και 
της κριτικής. 

247  Ο Συνήγορος είχε διαπιστώσει στην πράξη ότι σε ορισμένες περι-
πτώσεις, ανάλογα με την υπηρεσία ή και το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου 
Παιδείας, όπου υποβαλλόταν ένα ερώτημα σε σχέση με την εγγραφή ή φοίτηση 
αλλοδαπών παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, δινόταν διαφορετική απάντη-
ση, λόγω της διαφορετικής οπτικής προσέγγισης του ζητήματος (λ.χ. διάσταση 
απόψεων μεταξύ της Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας που διαχειρίζεται 
τα μαθητικά ζητήματα γενικότερα και της Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και 
Παρακολούθησης και Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ίδιου υπουργείου).

1.5. Συμπερασματικές 
παρατηρήσεις

Η έλλειψη κεντρικού σχεδια-
σμού και συντονισμού των 
εμπλεκόμενων φορέων και 

υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την αποτυχία άμεσης και κα-
τάλληλης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών και εγχώριων πό-
ρων αποτελεί βασικές αιτίες της αδυναμίας της Πολιτείας να 
εξασφαλίσει τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης των φι-
λοξενούμενων σε όλους τους χώρους προσωρινής υποδο-
χής και φιλοξενίας και στα hotspots. 

Η διάχυση και η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, αφενός με-
ταξύ των υπηρεσιών του ίδιου του Υπουργείου Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής, αφετέρου μεταξύ του ως άνω υπουργείου 
και των άλλων εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων και υπηρε-
σιών, διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ κ.λπ., στον τομέα της κάλυ-
ψης των βιοτικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών 
δημιουργούν προσκόμματα στην αποτελεσματική και άμεση 
αντιμετώπιση των προβλημάτων και αδυναμία απόδοσης 
ευθυνών. Παρά την κανονιστική υπερπαραγωγή, η θεσμι-
κή ρύθμιση εξακολουθεί να απουσιάζει σε τομείς που είναι 
αναγκαία, όπως ιδίως στον τρόπο λειτουργίας και στην (ανα)
κατανομή αρμοδιοτήτων και συντονισμού στους χώρους 
ανοικτής φιλοξενίας ή όπου παρατηρείται χωρική συγκέ-
ντρωση περισσότερων φορέων (για παράδειγμα στη Μόρια). 
Οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευέλικτες ώστε να ανταποκρίνο-
νται στις μεταβολές των συνθηκών (αυξομείωση των ροών, 
αλλαγές του προφίλ των εισερχομένων κ.λπ.), αλλά και να 
θέτουν κανόνες και τρόπους ελέγχου της εφαρμογής τους.

Η Γενική Γραμματεία Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να ανταποκριθεί 
στον ρόλο της ως κεντρικού συντονιστικού και εποπτικού 
μηχανισμού για τη διαχείριση του πληθυσμού που εξακολου-
θεί να διαμένει στις δομές φιλοξενίας. Ο καλύτερος συντονι-
σμός των υπηρεσιών και φορέων που δραστηριοποιούνται 
στις δομές φιλοξενίας και η ουσιαστική εποπτεία λειτουργίας 
τους από τη Γενική Γραμματεία Υποδοχής θα πρέπει να απο-
τελέσουν προτεραιότητα της Διοίκησης.

Περαιτέρω, η χρηματοδότηση των κρατικών φορέων και 
των ανθρωπιστικών οργανώσεων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλίσει τις στοιχειώδεις 
συνθήκες διαβίωσης όλων των φιλοξενούμενων στη χώρα 
προσφύγων και μεταναστών, παρά τη σύσταση υπηρεσιών 
για την απορρόφηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων για 
τον σκοπό αυτό κονδυλίων. Η επιτάχυνση των διαδικασιών 
και η καλύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών και εθνικών 
πόρων που προορίζονται για τη φιλοξενία των προσφύγων 
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και μεταναστών που διαβιούν στη χώρα θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί άμεσα. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να γίνει 
εις βάρος της ορθής διαχείρισης των κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση συγκεκριμένων αναγκών, καθώς και της 
διαφανούς και δημοσιοποιημένης χρήσης τους, έτσι ώστε να 
είναι υποκείμενα σε έλεγχο και κριτική.

2.  Κανονιστικό πλαίσιο, ελλείψεις και 
αποκλίσεις κατά την εφαρμογή

Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού/προσφυγικού φαι-
νομένου σε επίπεδο κανονιστικό παρουσιάζει δύο βασικά 
χαρακτηριστικά: α) έλλειψη σαφών κανόνων και κριτηρίων 
εφαρμογής τους και β) διάσταση μεταξύ πρόβλεψης και 
εφαρμογής της νομοθεσίας.

2.1. Η έλλειψη 
σαφών κανόνων 

Συνήθως η έλλειψη σαφών κανό-
νων κρύβεται στην πληθώρα διατά-
ξεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

αντιστρόφως ανάλογη σχέση ποιότητας και ποσότητας νο-
μοθετικών ρυθμίσεων. 

Οι προβλέψεις της νομοθεσίας κυρίως μετά την Κοινή Δή-
λωση ΕΕ-Τουρκίας (Ν. 4375/2016) αφορούσαν διαφόρων 
τύπων δομές προσφύγων και μεταναστών, με αποτέλεσμα 
να μην εφαρμοστούν στην πράξη, όπως αναφέρεται παρα-
κάτω. Επίσης, η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας έχει ως βασική 
παραδοχή ένα πλαίσιο σύντομης υλοποίησης επανεισδοχής 
για όσους δεν υποβάλουν αίτημα ασύλου ή για όσους έχει 
τελεσίδικα απορριφθεί σχετικό αίτημα, πλαίσιο το οποίο δεν 
προβλέφθηκε στη νομοθεσία με ταχύρρυθμες διαδικασί-
ες υποδοχής248 και συγκεκριμένες προθεσμίες αποφάσεων 
απέλασης βάσει επανεισδοχής, προσφυγής κατά των απο-
φάσεων αυτών κλ.π. Μόνο η διαδικασία ασύλου σε πρώτο 
και δεύτερο βαθμό προβλέφθηκε ειδικά για τα hotspots 
(άρθρο 60 Ν. 4375/2016). Οι αποφάσεις απέλασης βάσει 
επανεισδοχής οριστικοποιήθηκαν με εγκύκλιο της ΕΛΑΣ τον 
Ιούνιο 2016.249

Ωστόσο, ακόμη και εκεί όπου υπήρξαν ειδικές νομοθετικές 

248  Βλ. άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 4375/2016 που προβλέπει την εντός 
25 ημερών ολοκλήρωση των διαδικασιών πρώτης υποδοχής στα hotspots, 
σε σύγκριση με τον συνολικό χρόνο των επίσης 25 ημερών (αρχικά 15 και 
παράταση άλλες 10) του άρθρου 11, παρ. 5 του Ν.3907/2011.

249   https://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.metanastis-
egkyklioi.379856 

ρυθμίσεις, όπως στην εξέταση αιτημάτων ασύλου, πρέπει 
να επισημανθεί ότι δεν παρέμειναν σταθερές: οι διατάξεις 
για την Αρχή Προσφυγών τροποποιήθηκαν ήδη δύο φορές 
μέσα στο 2016, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο, και επίκειται νέα 
τροποποίησή τους.250 

Ακόμη πιο προβληματικό για την ασφάλεια δικαίου είναι 
το γεγονός ότι η δικαιοδοσία εξέτασης προσφυγής κατά 
απόφασης ασύλου σε 1ο βαθμό χωρίζεται σε 4 διαφορετικές 
κατηγορίες, που προβλέπονται από μεταβατικές συνήθως 
διατάξεις.251 

Αποτελούν δε υποχώρηση από θέματα διαφάνειας των δη-
μόσιων διαγωνισμών και προμηθειών, η συνεχής νομοθέ-
τηση εξαιρετικών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης λόγω 
επείγοντος, αλλά και οι διαδικασίες ειδικής χωροθέτησης και 
χαρακτηρισμού ακινήτων, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την 
τροπολογία στις 9.3.2017 για τους ξενώνες ανηλίκων από 
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ).252 

Το έλλειμμα σαφών κανόνων εντοπίζεται κυρίως σε τομείς 
όπου οι κανόνες αυτοί χρειάζονται περισσότερο: στις 
διατάξεις για την επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων, στις 
προδιαγραφές για τις ποικίλες προνοιακές δομές και στους 
σαφείς κανόνες λειτουργίας κλειστών ή ανοιχτών δομών. 

Η μη προώθηση το 2016 και μέχρι σήμερα του σχεδίου 
νόμου για την επιτροπεία των ασυνόδευτων ανηλίκων, τους 
στερεί από μια βασική θεσμική εγγύηση της προστασίας των 
δικαιωμάτων τους. Η εκπροσώπηση του ανηλίκου αλλά και 
η διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας είναι 
αδύνατες χωρίς την ύπαρξη του προσώπου, που -τηρουμένων 
των ιδιαίτερων συνθηκών- ουσιαστικά ασκεί την κηδεμονία. 
Σημαντικά δικαιώματα για τη ζωή των ανηλίκων, όπως 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγεία, αλλά και γενικότερα 

250  Με το άρθρο 4 του Ν. 4375/2016, το οποίο αντικαθιστά το καταργού-
μενο άρθρο 3 του Ν. 3907/2011 (κατάργηση όλου του κεφαλαίου Α του 
Ν. 3907/2011 με το άρθρο 81 του Ν. 4375/2016). Στη συνέχεια με το 
άρθρο 86 του Ν. 4399/2016, που εισήχθη με τροπολογία (αρ. 496/25) και 
επέφερε, μεταξύ άλλων, αλλαγή στη συγκρότηση των Επιτροπών Προσφυ-
γών (βλ. παραπάνω Κεφάλαιο Δ. 2). Με την παρ. 3 του άρθρου 86 του Ν. 
4399/2016 καταργήθηκε επίσης η υποβολή των εκθέσεων της Αρχής 
Προσφυγών στον Συνήγορο του Πολίτη (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4375/2016) 
προς έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθούνται. Εκπρόθεσμη τροπολογία 
πάλι για την Αρχή Προσφυγών κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο στις 13.3.2017. 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-
023bb91713a9/9969803.pdf

251  Βλ. άρθρο 81, παρ. 27 του Ν. 4375/2016 και άρθρο 86, παρ. 27 του 
Ν. 4399/2016.

252  http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-
82e6-023bb91713a9/9966464.pdf 

Ε.  Συμπεράσματα - 
Διαπιστώσεις - 
Προτάσεις

 

https://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.metanastis-egkyklioi.379856
https://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.metanastis-egkyklioi.379856
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/9966464.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/9966464.pdf
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ζητήματα κοινωνικής ένταξής τους, καθίστανται κενό γράμμα 
χωρίς ουσιαστική επιτροπεία.

Όσον αφορά την έλλειψη κανόνων για κλειστές ή ανοιχτές 
δομές: 

•  Τα Κέντρα Κράτησης λειτουργούσαν το 2014 ως 
Κέντρα Ταυτοποίησης, κατηγορία εκτός νομοθετικής 
εξουσιοδότησης (Ν. 3907/2011), πριν ιδρυθούν ως 
προβλεπόμενα από τον νόμο Προαναχωρησιακά Κέντρα 
με την ΚΥΑ της 21-1-2015 (ΦΕΚ Β΄118), η οποία 
περιέχει και τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Στα hotspots 
(Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών), που 
έχουν κομβική σημασία τόσο για το εγχείρημα της Κοινής 
Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, όσο και για τα δικαιώματα των 
εμπλεκομένων, ο σαφής προσδιορισμός διαδικασιών 
αποτελεί ακόμη βασική έλλειψη (standard operating 
procedures). Ο Συνήγορος εισηγείται253 την άμεση έκδοση 
των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας των hotspots.

•  Οι προσωρινοί χώροι φιλοξενίας προσφύγων-μετανα-
στών λειτουργούν στην πράξη χωρίς να εφαρμόζεται το 
πλαίσιο του Ν. 4375/2016. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την 
πρόβλεψη Δομών α) Προσωρινής Φιλοξενίας και β) Προ-
σωρινής Υποδοχής με τον Ν. 4375/2016 (άρθρο 10), 
διαπιστώνεται αποσπασματική εφαρμογή των διατάξεων 
που αφορούν τις δομές, η πλειονότητα των οποίων εξα-
κολουθούσαν μέχρι τις αρχές του 2017, να λειτουργούν 
ανεπίσημα και χωρίς τις τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ενδεικτικά, εκκρεμούν 
η έκδοση ΚΥΑ ίδρυσης των ανοικτών Δομών Προσωρι-
νής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, η θέσπιση 
Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δομών, η έκδοση 
Εσωτερικού Κανονισμού για κάθε μία από αυτές, καθώς 
και η εξειδίκευση των όρων δραστηριοποίησης των φο-
ρέων της κοινωνίας των πολιτών στις δομές και η πιστο-
ποίηση αυτών.

•  Πέραν των νομικών ζητημάτων που εγείρονται από την 
άτυπη λειτουργία των δομών αυτών και την παράλειψη 
έκδοσης των κανονιστικών πράξεων που απαιτούνται για 
την ίδρυση και λειτουργία τους,254 η εν λόγω εκκρεμότητα 

253  Όπως άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

254  Σημειώνεται ότι το ΥΕΘΑ έχει αναλάβει να προβεί σε ενέργειες και συμ-
βάσεις για την ίδρυση, κατασκευή και συντήρηση των δομών, καθώς και συ-
γκεκριμένα ζητήματα λειτουργίας τους (μεταφορά, σίτιση, διαμονή, υγειονομική 
περίθαλψη), σύμφωνα με τον Ν. 4368/2016, άρθρο 96, αλλά οι αποφάσεις 
ίδρυσης δομών κάθε τύπου, ο ορισμός διοίκησης και η εν γένει λειτουργία 

αποτελεί κύρια αιτία δημιουργίας οργανωτικών 
δυσλειτουργιών, έλλειψης αποτελεσματικού συντονισμού 
των εμπλεκόμενων φορέων και αδυναμίας ελέγχου και 
απόδοσης ευθυνών στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται 
σοβαρές παραλείψεις. Ο Συνήγορος προτείνει: α) Τη 
θεσμοθέτηση όλων των χώρων φιλοξενίας και την έκδοση 
του προβλεπόμενου Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας και 
των Εσωτερικών Κανονισμών, β) Την ολοκλήρωση της 
κατάρτισης του Μητρώου διαπιστευμένων φορέων από τη 
Διεύθυνση Υποδοχής της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής 
και την κατάλληλη αξιοποίησή του. 

2.2. Η απόκλιση 
μεταξύ πρόβλεψης 
και εφαρμογής 
των κανόνων 

Η απόκλιση αυτή δεν αποτελεί βε-
βαίως ίδιον μόνον της μεταναστευ-
τικής νομοθεσίας, συνεπάγεται 
όμως στην περίπτωση αυτή, επα-
χθείς περιορισμούς για τα δικαιώ-

ματα των παράτυπων μεταναστών και των αιτούντων άσυλο. 

Το χαρακτηριστικότερο διαχρονικά παράδειγμα είναι η μη 
εφαρμογή διαδικασιών πρώτης υποδοχής σε όλους τους 
νεοεισερχόμενους στα νησιά, αντίθετα με τις επιταγές του 
Ν.3907/2011.255 Αυτό πρακτικά είχε ως συνέπεια ευάλωτα 
άτομα (ανήλικοι κ.ά.) να καταλήγουν σε Προαναχωρησιακά 
Κέντρα, ενώ η κράτησή τους, μέχρι τώρα τουλάχιστον, 
απαγορεύεται. Όπως προαναφέρθηκε, η ιατρική κάρτα 
εξέτασης κάθε νεοεισερχομένου αποτελεί ακόμη το 
ζητούμενο στα hotspots, παρά τις προβλέψεις του Ν. 
3907/2011. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τρόπος 
με τον οποίο εφαρμόσθηκε στην πράξη η νομοθετική 
πρόβλεψη της αυτοπρόσωπης υποβολής αιτήματος ασύλου. 
Η προαναφερθείσα υποβολή μέσω skype προκάλεσε 
μάλλον πρόσκομμα παρά εξορθολογισμό στην πρόσβαση. Η 
υποχρέωση αυτοπρόσωπης υποβολής οδήγησε επίσης στην 
καταστρατήγηση του κανόνα της μη κράτησης των αιτούντων 
άσυλο πέραν των 3 μηνών (Ν. 4375/2016), αφού ο χρόνος 
κράτησης υπολογίζεται από την καταγραφή του αιτήματος 
από την Υπηρεσία Ασύλου, για την οποία υπάρχει χρόνος 
αναμονής που ποικίλλει, και όχι από τη δήλωση του αιτούντος 
προς τις αστυνομικές αρχές ότι επιθυμεί να υποβάλει σχετικό 
αίτημα. Περαιτέρω, καταγγέλθηκαν περιπτώσεις μη έγκαιρης 
καταγραφής της βούλησης υποβολής αιτήματος ασύλου. 

τους ανήκουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής. 

255  Βλ. Ετήσια Έκθεση 2014, σελ. 152 επ.
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Τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις που ερευνά ο Συνήγορος, 
η παράλειψη αυτή φέρεται να έχει ως αποτέλεσμα τη 
συμπερίληψη των αιτούντων σε επανεισδοχή πριν εξετασθεί 
το αίτημα ασύλου τους (αναλυτικά, βλ. Κεφάλαιο Α5.2.).
 
Για τα στοιχειώδη δικαιώματα των διοικητικά κρατουμένων 
χαρακτηριστικό παράδειγμα μη εφαρμογής κανόνων είναι 
η έλλειψη δυνατότητας προαυλισμού στα αστυνομικά 
κρατητήρια, εκτός από τα Προαναχωρησιακά Κέντρα. 
Η σημαντικότερη όμως πρόβλεψη και της κοινοτικής 
νομοθεσίας που δεν υφίσταται στην πράξη είναι, όπως 
προαναφέρθηκε στο οικείο κεφάλαιο (Α5), η δέουσα 
επιμέλεια για την ταχεία διεκπεραίωση της επιστροφής στη 
χώρα καταγωγής του αλλοδαπού, που θα μείωνε το διάστημα 
κράτησής του. Όσο για την ίδια τη διαδικασία επιστροφής, η 
έγκαιρη ενημέρωση τουλάχιστον προ 24 ωρών, αποτελεί 
κενό γράμμα του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου Επιστροφών σε 
κάθε διαδικασία επιστροφής/επανεισδοχής. 

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι η ομαλή εκπαιδευτική 
ένταξη των προσφυγικών πληθυσμών που διαβιούν στη 
χώρα προσκρούει ακόμη στην έλλειψη συνεκτικού πλαισίου. 
Η ελληνική Πολιτεία προσπάθησε ιδίως από τις αρχές του 
2016 να θεσμοθετήσει ένα επαρκές πλαίσιο για την ομαλή 
εκπαιδευτική ένταξη των προσφυγικών πληθυσμών που 
διαβιούν στη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες 
ανάγκες που είχαν ανακύψει. Η έλλειψη προηγούμενης 
εμπειρίας, η σταδιακή διαμόρφωση του προγράμματος υπό 
συνθήκες χρονικής πίεσης, οι δυσχέρειες που ανέκυπταν 
και ανακύπτουν κατά την υλοποίησή του, η ρευστότητα του 
πληθυσμού και η διαφοροποίηση των αναγκών, αλλά και τα 
προβλήματα συντονισμού μεταξύ συναρμόδιων υπουργείων 
ή υπηρεσιών, είχαν ως συνέπεια σε μεγάλο βαθμό την 
έκδοση μεγάλου αριθμού νομοθετημάτων, που ρυθμίζουν 
συχνά το ίδιο θέμα, επιφέροντας τροποποιήσεις, διορθώσεις 
ή προσθήκες. Την πληθώρα αυτή ρυθμίσεων συμπληρώνει 
αριθμός εγκυκλίων, που διευκρινίζουν επιμέρους ζητήματα, 
ενισχύοντας ωστόσο, την ανασφάλεια των εμπλεκόμενων 
προσώπων, σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο. Αντίθετα, αλλά 
για τους ίδιους κατά κανόνα λόγους, το κανονιστικό πλαίσιο 
παραμένει ελλιπές σε ορισμένα επιμέρους ζητήματα που 
εξακολουθούν να μην έχουν ρυθμιστεί, παρά το γεγονός 
ότι η σχολική χρονιά 2016-2017 -οπότε εφαρμόστηκε 
για πρώτη φορά ο σχεδιασμός παράλληλης λειτουργίας 
των ΔΥΕΠ256 βαίνει προς το τέλος της (λ.χ. έλλειψη ρητής 
πρόβλεψης για την πιστοποίηση της φοίτησης σε ΔΥΕΠ).

256  Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων.

Ως προς το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ, ενδεικτική της αδυνα-
μίας της ελληνικής Πολιτείας να εξειδικεύσει ένα πλαίσιο 
εφαρμογής γενικών κανόνων, είναι η καθυστέρηση εναρ-
μόνισης του εσωτερικού δικαίου με την Οδηγία 2013/33/
ΕΕ (αναδιατύπωση 29.6.2013), για την υποδοχή των αι-
τούντων διεθνή προστασία. Παρά το γεγονός ότι η προθε-
σμία ενσωμάτωσης είχε παρέλθει από τις 20.7.2015, και 
μόνον οι διατάξεις περί κράτησης είχαν περιληφθεί στον Ν. 
4375/2016, το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε προς διαβού-
λευση τον Οκτώβριο 2016 και έκτοτε δεν έχει κατατεθεί στη 
Βουλή των Ελλήνων. Ο Συνήγορος έχει υποβάλει αναλυτικές 
νομοτεχνικές, αλλά και ουσιαστικές παρατηρήσεις στο αρμό-
διο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως:

•  Να υπάρχει μια σαφής προτροπή για ειδική μέριμνα υπο-
δοχής ως προς τα ευάλωτα άτομα που χρήζουν διεθνή 
προστασία, με παραπομπή στις έννοιες του άρθρου 10 
του ΠΔ 141/2013,

•  Να προστεθούν οι προϋποθέσεις της εξατομικευμένης 
κρίσης και της αναγκαιότητας για την εφαρμογή τυχόν πε-
ριορισμών κυκλοφορίας των αιτούντων άσυλο στη χώρα, 

•  Να μεταφερθεί το σύνολο των εγγυήσεων της Οδηγίας 
ως προς την κράτηση (χωριστή κράτηση αιτούντων άσυ-
λο από άλλους διοικητικά κρατούμενους, η σωματική και 
ψυχική τους υγεία πρωταρχικό μέλημα των κρατούντων, 
υπαίθριος προαυλισμός κ.ά.), 

•  Να αναδιατυπωθεί η δυνατότητα εγγραφής των ανηλίκων 
στα σχολεία προκειμένου να καλύψει τις περιπτώσεις δυ-
σχέρειας υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών και να αποτρέψει πρακτικές άρνησης ένταξης μαθητών,

•  Να υπάρξει δωρεάν νομική συνδρομή και στους ανηλί-
κους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους ενώπιον 
των αρμόδιων αρχών.

•  Να αναδιατυπωθεί η υποχρέωση για ιατρική εξέταση ως 
προς τους όρους, τον σκοπό και το δικαίωμα άρνησης 
του αιτούντος, προκειμένου να μη θεωρηθεί ότι εισάγει 
διάκριση ως προς τη λήψη μέτρων για την προστασία της 
υγείας μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών, 

•  Η πρόβλεψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης να εναρμο-
νισθεί με τη διατύπωση της Οδηγίας που προβλέπει την 
απρόσκοπτη πρόσβαση των αιτούντων στην αναγκαία ια-
τρική φροντίδα,
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•  Η πρόσβαση των αιτούντων στην απασχόληση να επιτρέ-
πεται και όταν η ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης 
αιτήσεων καθυστερεί γενικότερα για λόγους που δεν ανά-
γονται σε υπαιτιότητα των αιτούντων, 

•  Στη ρύθμιση περί κοινωνικής προστασίας να προσδιορι-
σθούν τα σχετικά επιδόματα, οι όροι παροχής, ο φορέας 
και η διαδικασία, 

•   Να καταστεί αποτελεσματικότερο το δικαίωμα προσφυγής, 
με τον προσδιορισμό του αρμόδιου Δικαστηρίου, τυχόν 
πρόβλεψη ενδικοφανούς προσφυγής κ.λπ.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι η πρόβλεψη ως προς την  υποχρέ-
ωση της χώρας μας προς θέσπιση μηχανισμών παρακολού-
θησης και ελέγχου του επιπέδου των συνθηκών υποδοχής 
αιτούντων άσυλο και προς ενημέρωση σχετικά της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, θα ήταν σκόπιμο να συμπεριλάβει τον Συνή-
γορο του Πολίτη, ως τον κατ’εξοχήν ανεξάρτητο συνταγμα-
τικό θεσμό του οποίου η αρμοδιότητα ήδη καταλαμβάνει την 
εξωτερική παρακολούθηση των συνθηκών υποδοχής κατά 
την Οδηγία.
 
Ως προς το ενωσιακό δίκαιο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
έξαρση των μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών επέφερε 
αποκλίσεις από την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, 
όχι μόνο της ελληνικής Πολιτείας, αλλά και σε επίπεδο ΕΕ. 
Το κατ’εξοχήν παράδειγμα κατ’ εξαίρεσιν δικαίου αποτε-
λεί η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, 
η οποία δεν αποτελεί μεν σύμβαση της ΕΕ με τρίτη χώρα, 
αλλά συνιστά αντικείμενο επίκλησης σε πληθώρα πράξε-
ων: αποφάσεις απέλασης λόγω επανεισδοχής, επιχειρήσεις 
επανεισδοχής με τη συμμετοχή της FRONTEX, την απόφα-
ση διορισμού εκπροσώπου του προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα για τον συντονισμό εφαρμογής της 
Κοινής Δήλωσης,257 τις ανά τρίμηνο εκθέσεις της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής για την πρόοδο στην υλοποίησή της κ.ά. Η 
Συνήγορος της ΕΕ, με την από 18.1.2017 απόφασή της258 
επισήμανε την ανάγκη ύπαρξης μελέτης επιπτώσεων στα αν-
θρώπινα δικαιώματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει 
αναλάβει την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης παρά τον πολι-
τικό της χαρακτήρα. Ωστόσο, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ με 

257  «Following the agreement reached today between the European Union 
and Turkey to return all new irregular migrants crossing from Turkey into 
the Greek islands as from 20 March 2016.» http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-16-942_en.htm 

258  https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/
en/75160/html.bookmark 

την από 28.2.2017 απόφασή του259 έκρινε ότι, ανεξαρτήτως 
εάν η Κοινή Δήλωση είναι πολιτικό κείμενο με δεσμευτικές 
νομικές συνέπειες, δεν μπορεί να αποδοθεί στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ή σε άλλο ενωσιακό όργανο, αλλά στους Αρχη-
γούς των κρατών μελών (παρ. 66-69 της απόφασης) και 
ακόμη και εάν επρόκειτο για άτυπη συμφωνία των αρχηγών 
κρατών με τρίτη χώρα, αυτή δεν θα μπορούσε να προσβλη-
θεί παραδεκτώς ενώπιον του Δικαστηρίου (παρ. 72-73 της 
απόφασης). Είναι αξιοσημείωτο ότι η απόφαση αυτή του 
Γενικού Δικαστηρίου είναι αντίθετη στη διατύπωση του κει-
μένου της Κοινής Δήλωσης260 και διαφόρων άλλων κειμέ-
νων εκθέσεων (ό.π.) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανα-
φέρονται σε Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας». Η απόφαση του 
Γενικού Δικαστηρίου, με την οποία αναγνωρίζεται η ύπαρξη 
εξωθεσμικής δραστηριότητας της Ένωσης για το προσφυγι-
κό/μεταναστευτικό ζήτημα, η οποία μάλιστα εξαιρείται από 
τον δικαιοδοτικό έλεγχο των οργάνων της, συνιστά μια σαφή 
ένδειξη του γεγονότος, ότι το προσφυγικό έχει κλονίσει το 
θεσμικό οικοδόμημα της ίδιας της Ένωσης.

3. Δικαιωματική αμεριμνησία 

Αν και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση 
της προσφυγικής κρίσης που έχει λάβει η χώρα δεν 
είναι περιορισμένες, ωστόσο στο πεδίο εφαρμογής τους 
κυριαρχεί μία δικαιωματική αμεριμνησία, δεν δίνεται δηλαδή 
η σοβαρότητα που χρειάζεται στο σεβασμό των δικαιωμάτων 
κατά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Το παράδειγμα 
της συστηματικής εφαρμογής της κράτησης σε αντίθεση με 
τον περιορισμένο διακηρυκτικό σκοπό της, ως αναγκαίου 
μόνο μέτρου για την απομάκρυνση του αλλοδαπού, 
συνηγορεί υπέρ της παραπάνω παραδοχής. Είναι προφανές 

259  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d
2dc30d5b5ed7ddf0e624e32b8f2ec4445772ef3.e34KaxiLc3qMb40Rch
0SaxyKchn0?text=&docid=188483&pageIndex=0&doclang=EN&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=503363 

260  «Today the Members of the European Council met with their Turkish 
counterpart....the EU and Turkey today decided to end the irregular migration 
from Turkey to the EU» http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ πρβλ. τα επιχειρήματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: «56. However, in its reply of 18 November 
2016, the European Council explained that the expression ‘Members of the 
European Council’ contained in the EU-Turkey statement must be understood 
as a reference to the Heads of State or Government of the Member States of 
the European Union, since they make up the European Council. Furthermore, 
the reference in that statement to the fact that ‘the EU and [the Republic of] 
Turkey’ had agreed on certain additional action points is explained by the 
emphasis on simplification of the words used for the general public in the 
context of a press release. 58. According to that institution, the term ‘EU’ 
must be understood in this journalistic context as referring to the Heads of 
State or Government of the Member States of the European Union».
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5b5ed7ddf0e624e32b8f2ec4445772ef3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKchn0?text=&docid=188483&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=503363
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5b5ed7ddf0e624e32b8f2ec4445772ef3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKchn0?text=&docid=188483&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=503363
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http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
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όμως, ότι για την ουσιαστική άσκηση των δικαιωμάτων δεν 
αρκεί μόνο η νομοθετική αφήγηση, αλλά απαιτείται ιδίως η 
ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή διοικητική πρακτική. Η 
έλλειψη της ενσωμάτωσης αυτής, που ακυρώνει την όποια 
νομοθετική πρωτοβουλία, αναδεικνύεται χαρακτηριστικά 
κυρίως στα πεδία της κράτησης, των συνθηκών διαβίωσης 
και της αντιμετώπισης των ευάλωτων ομάδων, ιδίως των 
ανηλίκων. Ειδικότερα:

Ως προς την κράτηση δεν υπάρχει περισσότερο κυνική 
ομολογία για την παραγνώριση θεμελιωδών δικαιωμάτων 
από την αντίληψη ότι «η κατασκευή δομών κράτησης 
θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς τη δημιουργία 
νέων μεταναστευτικών ροών».261 Έτσι, η στέρηση της 
προσωπικής ελευθερίας δεν αποτελεί πλέον ένα κατ’ 
εξαίρεσιν αναγκαίο μέτρο για να επιτευχθεί ο σκοπός της 
αναγκαστικής απομάκρυνσης, όπως επιβάλλουν ο νόμος 
και η Οδηγία Επιστροφών, αλλά μέσο πολιτικής. Η πολιτική 
της εκτεταμένης διοικητικής κράτησης είχε ωστόσο δείξει τα 
όριά της ήδη το 2014 και ο Συνήγορος είχε επισημάνει262 
ότι η διοικητική κράτηση συμβάλλει στο πρόβλημα και όχι 
στη λύση, δεδομένου του μεγάλου αριθμού κρατουμένων 
που κρατούνται για πολλούς μήνες, σε συνδυασμό με την 
ανασφάλεια των αλλοδαπών για το μέλλον τους. Η ΕΛΑΣ δεν 
διαθέτει τις δομές και την τεχνογνωσία για να διασφαλίσει 
επαρκείς εγγυήσεις στέρησης της προσωπικής ελευθερίας 
σε μαζικούς χώρους, παρά τις συνεχείς προσπάθειές της για 
βελτίωση των συνθηκών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα.

Ο Συνήγορος επαναλαμβάνει τη βασική πρότασή του, η 
κράτηση ενόψει απέλασης/απομάκρυνσης, να περιοριστεί 
στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, ως ακραίος περιορισμός της 
προσωπικής ελευθερίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων. 

Ειδικά για την κράτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων, 
μετά τη θέσπιση του Ν. 4375/2016, καταγράφεται το 
φαινόμενο της προστατευτικής φύλαξης, που επιτρέπει 
τη συνέχισή της και μετά την εξάντληση του χρόνου 
περιορισμού της ελευθερίας των άρθρων 14 και 46, παρ. 
10, με την εφαρμογή των διατάξεων περί κράτησης του Ν. 
3386/2005, κάθε φορά που δεν ανευρίσκεται κατάλληλος 

261  Σύμφωνα με την απόφαση δημοπράτησης του έργου κατασκευής 
προαναχωρησιακού κέντρου στην Κω, ΑΥΓΗ 11.2.2017 http://www.avgi.gr/
article/10836/7893526/to-proto-kentro-krateses-sta-nesia-tha-einai-
sten-ko 

262  Βλ. http://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el.maziki-kratisi-
allodapon.118221

χώρος φιλοξενίας. Αν και η κράτηση με σκοπό την προστασία 
των ασυνόδευτων ανηλίκων αποτελεί μία πραγματικά 
αναπόδραστη κατάσταση, η οποία ως τέτοια και με μόνη την 
ύπαρξή της δεν συνεπάγεται άνευ άλλου τινός παραβίαση 
του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και του άρθρου 22 της Διεθνούς 
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΔΣΔΠ), οι 
ιδιαίτερες συνθήκες υλοποίησης αυτής όταν δεν συνάδουν 
με την ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση συνιστούν 
αντίστοιχες προσβολές και ακυρώνουν τον προστατευτικό 
χαρακτήρα του διακηρυγμένου σκοπού του μέτρου. 
Επιπρόσθετα, η παράταση της κράτησης πέραν του εύλογου 
χρόνου, ακόμα και αν οφείλεται στην έλλειψη χώρων 
φιλοξενίας, αναδεικνύει αναπόφευκτα τον καταναγκαστικό 
χαρακτήρα του μέτρου, καθιστώντας το υπέρμετρα επαχθές 
και δυσανάλογο προς τον σκοπό του. 

Είναι γνωστό ότι στα κυριαρχικά δικαιώματα του κάθε 
κράτους ανήκει η απόφαση όχι μόνο για την παραμονή αλλά 
και για την απομάκρυνση των αλλοδαπών, με βάση τους 
κανόνες που το ίδιο έχει θέσει. Ωστόσο, τόσο οι κανόνες 
όσο και η υλοποίησή τους δεν μπορεί να εκτείνονται πέραν 
της περιμέτρου, που επιβάλλει ο σεβασμός στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και στις επιταγές του διεθνούς, ενωσιακού και 
εθνικού δικαίου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι αναγκαστικές επιστροφές, 
που αποτελούν ευρωπαϊκή πολιτική (Οδηγία Επιστροφών 
2008/115/ΕΚ, Ν. 3907/2011). Σε ένα δύσκολο εξ 
ορισμού πεδίο περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας για 
όσους αλλοδαπούς τρίτων χωρών εισέρχονται ή διαβιούν 
χωρίς νόμιμο τίτλο διαμονής στη χώρα, η παρουσία του 
Συνηγόρου του Πολίτη αποτελεί εγγύηση διαφάνειας 
της αστυνομικής δράσης και σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των εμπλεκομένων. Τούτο επιτυγχάνεται μέσα 
από την άσκηση δειγματοληπτικού εξωτερικού ελέγχου 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας της κράτησης ενόψει 
επιστροφής, και της επιχείρησης απομάκρυνσης, οδικώς, 
ακτοπλοϊκώς ή αεροπορικώς. Ζητήματα αναλογικότητας στα 
μέσα δέσμευσης, ανθρώπινης μεταχείρισης, ενημέρωσης 
των παράτυπων αλλοδαπών για τη διαδικασία και τα 
δικαιώματά τους σε γλώσσα που κατανοούν, επικοινωνίας 
με τους οικείους ή δικηγόρο, σεβασμού της οικογενειακής 
ενότητας και της αξιοπρέπειας των επιστρεφομένων, 
αποτελούν ουσιαστικές εγγυήσεις του νόμου και ο 
εξωτερικός έλεγχος διασφαλίζει ότι τηρούνται στην πράξη. 
Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις που η μεταχείριση των 
επιστρεφόμενων δεν ακολουθεί τις σχετικές προδιαγραφές, 
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http://www.avgi.gr/article/10836/7893526/to-proto-kentro-krateses-sta-nesia-tha-einai-sten-ko
http://www.avgi.gr/article/10836/7893526/to-proto-kentro-krateses-sta-nesia-tha-einai-sten-ko
http://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el.maziki-kratisi-allodapon.118221
http://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el.maziki-kratisi-allodapon.118221
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όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο Α5. Ο στόχος του 
Συνηγόρου είναι να διαμορφωθεί κοινή βάση κατανόησης 
με κάθε φορέα διοίκησης, ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός αποτελεσματικού 
συστήματος επιστροφών. 

Η εμπέδωση της αντίληψης, ότι ένα κράτος δικαίου δεν 
επιτρέπει στεγανά, αποτελεί βασικό παράγοντα δημοκρατικής 
νομιμοποίησης της αστυνομικής δράσης, ειδικά σε μια 
περίοδο που οι επιστροφές και επανεισδοχές από τα 
θαλάσσια σύνορά μας τείνουν να ενταθούν σύμφωνα με το 
πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τον λόγο 
αυτό, σε περιπτώσεις όπως αυτές που προαναφέρθηκαν 
(βλ. Κεφάλαιο Α5), των Σύρων που περιελήφθησαν σε 
επανεισδοχή προς την Τουρκία και των ιρακινών γυναικών 
που επρόκειτο να περιληφθούν σε επανεισδοχή, τον 
Οκτώβριο 2016, αν και ανέφεραν ότι είχαν εκφράσει 
βούληση ασύλου, ο Συνήγορος ζήτησε συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα της εσωτερικής έρευνας από τον Γενικό 
Επιθεωρητή, που παραμένει εκκρεμής επί 4 περίπου μήνες. 
Τούτο για να μην καταλείπονται περιθώρια δημιουργίας 
εντυπώσεων ότι ο σκοπός της επιστροφής για την Πολιτεία 
μπορεί να επιφέρει εκπτώσεις σε βασικές εγγυήσεις 
και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα διεθνούς 
προστασίας από τη μη επαναπροώθηση. 

Ακόμα όμως και όταν οι πρόσφυγες και μετανάστες διαβιούν 
σε καθεστώς ελευθερίας, οι συχνά παρατηρούμενες κατά 
τη διετία 2015-2016 δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης 
δυσχεραίνουν σε τέτοιο βαθμό την προστασία θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τους που, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν 
να εκληφθούν ακόμα και ως περιπτώσεις απάνθρωπης και 
ταπεινωτικής μεταχείρισης. 

Η αντίληψη πως τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν απλά 
θεωρητικές κατασκευές και δεν γεννούν αντίστοιχες υπο-
χρεώσεις του κράτους αποτυπώνεται με ενάργεια στην πε-
ρίπτωση της διαπίστωσης της ανηλικότητας, όπου -αν και 
υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη της διαδικασίας διάγνωσής 
της- η μηχανιστική και ελλιπής τήρησή της στερεί την προ-
στασία από απροσδιόριστο αριθμό αλλοδαπών ανηλίκων. 
Δυστυχώς, η υπερνομοθετικής ισχύος (άρθρο 3 ΔΣΔΠ, Ν. 
2101/1992) επιταγή, να αξιολογείται κατά προτεραιότη-
τα το συμφέρον του παιδιού σε όλες τις αποφάσεις που το 
αφορούν είτε λαμβάνονται από νομοθετικά όργανα και δι-
οικητικές αρχές, είτε από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανι-
σμούς κοινωνικής προστασίας, δεν φαίνεται να προκαλεί τα 
απαιτούμενα αντανακλαστικά στη Διοίκηση. Κύρια εκδήλωση 

των παραπάνω αποτελεί η περιφρόνηση του τεκμηρίου της 
ανηλικότητας κάθε φορά που υπάρχει αμφιβολία προς αυτή 
ή ακόμα και όταν προβάλλεται ο σχετικός ισχυρισμός από 
τον ενδιαφερόμενο, καθώς και η εμμονή στη μεταχείρισή του 
ως ενηλίκου. 

Στον αντίποδα των παραπάνω καταγράφεται το ζήτημα της 
ένταξης των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση. Το δικαίωμα 
του παιδιού στην εκπαίδευση, όπως αυτό κατοχυρώνεται 
στη ΔΣΠΔ (άρθρο 28 του Ν. 2101/1992), αποτέλεσε 
ένα από τα βασικά διακυβεύματα της ελληνικής κοινωνίας, 
σε συνέχεια της αθρόας εισόδου στη χώρα προσφυγικών 
και μεταναστευτικών πληθυσμών την τελευταία διετία. Η 
γενική εκτίμηση του Συνηγόρου σε σχέση με τον βαθμό 
διασφάλισης του δικαιώματος αυτού για τους ανήλικους 
αλλοδαπούς κατά τη διάρκεια τις τελευταίας διετίας είναι ότι 
θεσμικά παρέχεται πλέον ένα σχετικά επαρκές νομοθετικό 
πλαίσιο, που θα επέτρεπε την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων 
των παιδιών αυτών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Παράλληλα, 
το αρμόδιο υπουργείο καταβάλλει συστηματική προσπάθεια 
προς την κατεύθυνση μιας ομαλής ενσωμάτωσης, έχοντας 
μάλιστα συστήσει Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και 
Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων, με στόχο 
ακριβώς την ανταπόκριση στις ανάγκες που ανακύπτουν. 
Βέβαια στην πράξη διαπιστώθηκαν και εξακολουθούν να 
διαπιστώνονται περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων, 
που είτε αφορούν ομάδες αλλοδαπών παιδιών263 είτε 
εξατομικευμένες περιπτώσεις.264 

Εν κατακλείδι, για την εμπέδωση του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αρκεί μόνο η νομοθετική 
πρόνοια, αλλά χρειάζεται αυτή να ενισχύεται με μέσα 
ανάλογα της σκοπούμενης προστασίας και να αποτελεί 
απόρροια κεντρικού σχεδιασμού, χωρίς να παραγνωρίζεται 
το γεγονός ότι ταυτόχρονα οι σχετικές προβλέψεις συνιστούν 
και θεσμοθετημένες αξιώσεις κάθε προσώπου έναντι του 
κράτους. 

263  Λ.χ. παιδιά άνω των 15, για τα οποία δεν προβλέπεται λειτουργία ΔΥΕΠ, 
ούτε τάξεων υποδοχής στο κανονικό πρόγραμμα, παιδιά νηπιακής ηλικίας 
σε κέντρα φιλοξενίας, καθώς μέχρι και τον Φεβρουάριο 2017 δεν είχαν 
λειτουργήσει παραρτήματα νηπιαγωγείων στο πλαίσιο των ΔΥΕΠ, παιδιά που 
παραμένουν σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε κανένα από τα οποία 
δεν έχουν ιδρυθεί ΔΥΕΠ.

264  Λ.χ. άρνηση εγγραφής σε σχολείο εντός αστικού ιστού λόγω ελλείψεων 
στα δικαιολογητικά εγγραφής ή με την επίκληση της πληρότητας.
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4.  Η απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου  
ή η «λύση» ως μέρος του προβλήματος

Μέχρι τις αρχές του 2016, ο ρόλος της Ελλάδας ως 
χώρας διέλευσης πληθυσμών από την Τουρκία με τελικό 
προορισμό άλλες χώρες τις Ευρώπης, λειτουργούσε ως 
πρόσχημα για την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
υποδοχής και φιλοξενίας. Από το 2016, ο ολοένα και πιο 
βέβαιος εγκλωβισμός των εισερχομένων στη χώρα για 
απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, υποχρέωσε την Πολιτεία 
να αναπροσαρμόσει τη στάση της στην αντιμετώπιση της 
«προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης». Η προσπάθεια 
όμως οργάνωσης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου και 
αποτελεσματικού σχεδίου κάλυψης των αναγκών διαβίωσης 
των φιλοξενούμενων, δεν φαίνεται, μέχρι σήμερα, να 
έχει αποδώσει, παρά τις αλλεπάλληλες εξαγγελίες των 
εμπλεκόμενων φορέων. 

Οι αδυναμίες, οι ελλείψεις, και η εικόνα μιας Διοίκησης 
που αγωνίζεται να ανταποκριθεί σε ανάγκες που μοιάζουν 
διαρκώς να την ξεπερνούν, στον κάθε έναν από τους τομείς 
που εξετάσαμε (επιχειρησιακό, κανονιστικό και δικαιωματικό), 
έχουν ως κοινό υπόβαθρο την αδυναμία των βασικών 
παραγόντων, εθνικών και ευρωπαϊκών, να αντιληφθούν 
εγκαίρως, πριν το 2015 και το 2016 που ερευνά αυτή 
η έκθεση, και να ερμηνεύσουν με όρους πολιτικής την 
κατάσταση που διαμορφωνόταν στο πεδίο. Η εκτίμηση, 
αρχικά ότι οι πρόσφυγες/μετανάστες δεν θα έρθουν, μετά 
ότι όσοι ήρθαν θα φύγουν γρήγορα και θα πάνε «κάπου 
αλλού» και, τελικά, ότι όσοι έμειναν θα ταλαιπωρηθούν, θα 
απελπιστούν και θα γυρίσουν πίσω, είναι διαφορετικές όψεις 
αυτής της απουσίας πολιτικού σχεδιασμού που χαρακτήρισε 
την αντίδραση της ευρωπαϊκής και ελληνικής Διοίκησης. Η 
προσπάθεια αποκλειστικά διαχειριστικής αντιμετώπισης μιας 
κρίσης με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
πτυχές δεν θα μπορούσε να έχει μεγάλη τύχη πέρα από την 
ελπίδα κάποιου διαχειριστικού-διοικητικού θαύματος, που 
όμως δεν ήρθε.

Αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τη σκληρή δουλειά 
εκείνων των στελεχών του κρατικού μηχανισμού, και κυρίως 
της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων, που όχι μόνο 
αγωνίστηκαν για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα και την 
αποστολή τους, αλλά πολλές φορές βρέθηκαν να καλύπτουν 
πραγματικές και επείγουσες ανάγκες σε τομείς πολύ πέρα από 
τις αρμοδιότητές τους. Δεν μπορεί επίσης να μειώσει ούτε την 
εθελοντική προσφορά πολιτών, οργανώσεων και σωματείων 
που με όσα μέσα διέθεταν προσπάθησαν να καλύψουν τα 

κενά του κρατικού μηχανισμού. Το γεγονός όμως είναι ότι 
η Πολιτεία και η Διοίκηση τουλάχιστον σε κεντρικό επίπεδο, 
όχι μόνο εμφανίστηκαν απροετοίμαστες, ενώ όφειλαν να 
είχαν προετοιμαστεί αλλά, τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο, 
απέτυχαν να δώσουν μια πειστική απάντηση στις αγωνίες 
τόσο των αλλοδαπών που συνέχιζαν να φτάνουν στη χώρα, 
όσο και των ημεδαπών που ανησυχούσαν για τις συνέπειες 
στην έτσι και αλλιώς δύσκολη καθημερινή τους ζωή.

Η απουσία επιχειρησιακού σχεδίου της ελληνικής Πολιτείας 
φαίνεται να εντάσσεται ομαλά στη γενικότερη παθολογία 
του ελληνικού συστήματος διαχείρισης των αναγκών 
μεταναστευτικών – προσφυγικών πληθυσμών, η οποία 
οδήγησε σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία εξασφάλισης 
αρκετών εκ των στοιχειωδών συνθηκών υποδοχής και 
φιλοξενίας των εισερχομένων στη χώρα. Στην παθολογία 
αυτή υπολανθάνει η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την 
ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών, που αντιμετωπίζονται 
ως πληθυσμοί transit.

Το πρόβλημα δεν ήταν πρωτίστως οικονομικό. Σε γενικές 
γραμμές, δεν φάνηκε μέχρι σήμερα να υπήρξε σοβαρό 
ζήτημα έλλειψης πόρων. Υπήρξαν όμως, και ενδεχομένως 
υπάρχουν ακόμα, καθυστερήσεις στην απορρόφηση και 
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, καθώς και ελλείψεις 
και κενά στους μηχανισμούς και τις διαδικασίες ελέγχων και 
απόδοσης. Ο τρόπος διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων, 
ευρωπαϊκών και εθνικών, αποτελεί από μόνος του ένα 
ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο ενδεχομένως 
θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής έρευνας.

Το πρόβλημα δεν ήταν ούτε κοινωνικό. Η τοπική κοινωνία, 
παρά το ότι δοκιμάζεται για όγδοη συνεχόμενη χρονιά 
από μια οξύτατη οικονομική κρίση με διακριτά και σαφή 
στοιχεία πλέον ανθρωπιστικής κρίσης, έδειξε γρήγορα 
αντανακλαστικά. Από τις πολύχρωμες συλλογικότητες 
αλληλεγγύης, και τα κάθε είδους σωματεία μέχρι τις πιο 
θεσμικές ΜΚΟ και τους δήμους (με λίγες εξαιρέσεις), η 
τοπική κοινωνία έσπευσε να βοηθήσει όπως μπορούσε τους 
χιλιάδες ανθρώπους που διέσχιζαν καθημερινά το Αιγαίο 
και έφταναν στα νησιά και στη συνέχεια στην ηπειρωτική 
χώρα. Η αδυναμία όμως της Πολιτείας να δημιουργήσει 
και να προβάλει πειστικά προς την κοινωνία ένα ενιαίο, 
συγκροτημένο αφήγημα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 
δεσμεύσεις, χρονικά όρια και μετρήσιμα αποτελέσματα, 
οδήγησε αργά ή γρήγορα στην απογοήτευση, την καχυποψία 
και κάποιες φορές στην ανοιχτή ρήξη.

Ε.  Συμπεράσματα - 
Διαπιστώσεις - 
Προτάσεις
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Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ελληνική Διοίκηση ήταν σε 
κατάσταση να ανταποκριθεί πλήρως και να αντιμετωπίσει 
με επάρκεια της προκλήσεις ενός είδους κρίσης μέσα στην 
κρίση, το ζήτημα για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη, 
ήταν και παραμένει πρωτίστως πολιτικό. Με λίγα λόγια, η ΕΕ 
συνολικά και κατ’ επέκταση η Ελλάδα, βρέθηκαν ανέτοιμες, 
καθώς δεν μπόρεσαν να διαμορφώσουν εγκαίρως μια σαφή 
και συνεκτική πολιτική θέση ως προς το ποιο ακριβώς είναι 
το πρόβλημα, ποιες είναι οι επιμέρους ανάγκες, ποιες οι 
επιθυμητές λύσεις και ποια θα ήταν τελικά τα κατάλληλα 
πολιτικά, οικονομικά και τεχνικά εργαλεία για να φτάσουμε 
σε αυτές.

Η διαμόρφωση ενός τέτοιου συνεκτικού πολιτικού πλαισί-
ου, η έγκαιρη εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου, η επιλογή 
αποτελεσματικών και ευέλικτων εργαλείων και ο ορθολο-
γικός επιμερισμός πόρων θα πολλαπλασίαζαν τις επιχειρη-
σιακές δυνατότητες της Διοίκησης. Η στέγαση και η σίτιση, 
για παράδειγμα, δεν είναι ούτε αμιγώς τεχνικό ούτε στενά 
διαχειριστικό ζήτημα. Η επιλογή των στρατοπέδων και των 
συσσιτίων είναι μια απόφαση καθαρά πολιτική, ασχέτως εάν 
πράγματι ελήφθη με όρους πολιτικούς ή τελικά προέκυψε 
ως αντίδραση σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης. Και ως πολιτι-
κή απόφαση έχει με τη σειρά της σαφείς πολιτικές συνέπειες.

Η επί μήνες διαβίωση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων σε 
ακατάλληλες συνθήκες αποτελεί μήνυμα, ότι οι συνθήκες 
διαβίωσης δεν είναι ιδανικές για να προσελκύσουν άλλους 
μετανάστες. Το μήνυμα αυτό έχει διπλό αποδέκτη: κατ’ 
αρχήν τους ίδιους τους κατοίκους των καταυλισμών, που 
συνεχώς μειώνονται, καθώς κάποιοι από αυτούς βρίσκουν 
ενδεχομένως τρόπο να φύγουν από τη χώρα, αλλά και το 
ευρύτερο κοινό, εντός και εκτός των συνόρων. Η θεωρία 
αυτή δοκιμάστηκε τα τελευταία χρόνια με τη διοικητική 
κράτηση όλων των παράτυπων μεταναστών έως το 2015 
επί πολλούς μήνες σε συχνά ακατάλληλες συνθήκες, 
όπως είχε διαπιστώσει ο Συνήγορος του Πολίτη. Ωστόσο, 
η προσπάθεια αποτροπής μέσω των σκληρών συνθηκών 
μεταχείρισης, πέρα από τους κινδύνους για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των ανθρώπων, αποδείχθηκε αναποτελεσματική, 
όπως κατέδειξε η σταθερή άνοδος των αριθμών παράτυπης 
εισόδου στη χώρα το 2014 και το κύμα μαζικών εισροών 
του δεύτερου εξαμήνου του 2015.

Σήμερα, το θέμα δεν είναι τόσο αν θα αντικατασταθούν οι 
σκηνές με κοντέινερ, ούτε αν το φαγητό θα το μαγειρεύει/
αγοράζει ο στρατός ή θα το μοιράζει κάποια ΜΚΟ. Το πραγ-
ματικά σημαντικό θέμα είναι η ίδια η ύπαρξη αυτών των περι-

φραγμένων δομών φιλοξενίας, ο κίνδυνος γκετοποίησης ή 
ιδρυματοποίησης, ο διαχωρισμός, η εξοικείωση της κοινω-
νίας με στρατόπεδα, όπου κάποιοι ξένοι μένουν μακριά από 
τους ντόπιους, υπό την ήπια ή λιγότερο ήπια επιτήρηση των 
αρχών, μέχρι μια μέρα ξαφνικά να φύγουν, κατά προτίμηση 
ήσυχα και αθόρυβα. Και τελικά το θέμα είναι η αντικατάσταση 
των ίδιων των δομών αυτών με όρους και συνθήκες διαβί-
ωσης που ευνοούν την ομαλή ένταξη στην κοινωνία – για 
όσο χρόνο διαρκέσει η φιλοξενία, πολύ ή λίγο. Η στέγαση 
των λίγων χιλιάδων ανθρώπων που έχουν παραμείνει στην 
Ελλάδα σε κανονικά διαμερίσματα και σπίτια μέσα στον ιστό 
της πόλης ή της υπαίθρου, η παροχή σε αυτούς της δυνατό-
τητας να αγοράζουν οι ίδιοι τα καθημερινά εφόδια, τρόφιμα 
κ.λπ., από την τοπική αγορά, η εκπαίδευση των παιδιών,265 
η απασχόληση των ενηλίκων και η ενθάρρυνση της συμ-
μετοχής όλων σε κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές 
δραστηριότητες, είναι όλα ζητήματα πολιτικά. Με την έννοια 
ότι απαιτούν τη διαμόρφωση μιας συγκροτημένης πολιτικής 
πριν την επιλογή των μέσων και του χρόνου υλοποίησής της.

Ομοίως, στην περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων, εί-
ναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της απουσίας πλαισίου 
επιτροπείας, που ακυρώνει στην πράξη οποιαδήποτε προ-
σπάθεια φροντίδας. Έτσι, κατά την περίοδο των ανοιχτών 
συνόρων, η απουσία ειδικής μέριμνας οδηγούσε τους ανη-
λίκους αυτούς να ακολουθήσουν τον ίδιο βαλκανικό δρόμο 
με τους ενήλικες συνοδοιπόρους τους, με προφανείς τους 
κινδύνους εκμετάλλευσης και περαιτέρω θυματοποίησής 
τους. Αντίθετα, στην περίοδο που ακολούθησε, με την ανα-
βίωση των πολιτικών που κατευθύνονταν στον περιορισμό 
της ελευθερίας, επηρεάστηκε συνακόλουθα και η αντίστοιχη 
αντιμετώπιση των ανηλίκων, που κρατούνταν ακόμα και σε 
αστυνομικά τμήματα υπό την οπτική βέβαια της προστατευ-
τικής φύλαξης.

Η πολιτική επιλογή, παρότι είναι βραχυπρόθεσμα επίπονη και 
απαιτητική διαδικασία, έχει το πλεονέκτημα, ότι μεσοπρόθε-
σμα αποδεικνύεται αποτελεσματική και παραγωγική. Κι αυτό 
επειδή εμπεριέχει την ενημέρωση και την προοπτική. Με τον 
τρόπο αυτό, η μεν Διοίκηση υλοποιεί ένα ξεκάθαρο σχέδιο, 
με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα που  
αξιολογείται με βάση τα αποτελέσματα. Η δε τοπική κοινωνία 

265 Η αμφιθυμία που παρατηρείται στο πεδίο της εκπαίδευσης, αναπόφευκτα 
συσχετίζεται με τη διφορούμενη γενικότερη στάση της ελληνικής Πολιτείας 
ως προς τον βαθμό και τις ταχύτητες ένταξης στην ελληνική κοινωνία των 
προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών που εισήλθαν τα τελευταία 
χρόνια (με αναγνώριση δικαιωμάτων και διαμόρφωση αντίστοιχων θεσμικών 
πλαισίων).  
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αλλά και όσοι εκφέρουν δημόσιο λόγο, από τα μέσα ενημέ-
ρωσης έως την εκκλησία, γνωρίζουν και το σχέδιο και τους 
επιδιωκόμενους στόχους, και είναι σαφώς πιο δεκτικοί και 
συνεργάσιμοι, καθώς δεν κινδυνεύουν από αιφνιδιασμούς.

Η κεντρική διοίκηση είχε και συνεχίζει να έχει μεγάλο μέρος 
ευθύνης για την αδυναμία σχεδιασμού και τις ελλείψεις στην 
οργάνωση. Από την άλλη πλευρά η ΕΕ και συγκεκριμένα, το 
κατ’ εξοχήν πολιτικό όργανό της το Συμβούλιο, δεν φάνηκε 
να συνειδητοποίησε εγκαίρως το μέγεθος της πρόκλησης. Η 
απουσία και εδώ σαφούς πολιτικής επιλογής και αντίστοι-
χου σχεδιασμού ήταν παραπάνω από φανερή καθώς η ηγε-
σία πολλών κρατών μελών έβλεπε με αγωνία ή και τρόμο, 
τους χιλιάδες ανθρώπους που πάσχιζαν να διασχίσουν τον 
λεγόμενο Βαλκανικό Διάδρομο. Κι έτσι, πρώτα έκλεισαν τα 
σύνορα και έπειτα άρχισαν όλοι να ψάχνουν για λύσεις.

Η κυρίαρχη πολιτική επιλογή στην ΕΕ μοιάζει να είναι αντα-
νακλαστική και ουσιαστικά να επικεντρώνεται σε έναν στό-
χο: την αποτροπή. Από την ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετα-
νάστευση στο πρώτο εξάμηνο του 2015 μέχρι την Κοινή 
Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, βασικό ζη-
τούμενο φαίνεται να είναι η αποτροπή της μαζικής μετακί-
νησης μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών στην 
Ευρώπη. Στην ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση στις 
13.5.2015, οι συγκεκριμένες και άμεσες δράσεις τις οποίες 
κλήθηκε να υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναρτώνταν 
κατ’ αρχήν, με την προστασία των θαλασσίων συνόρων και 
την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων.266 Στην απο-
τρεπτική αυτή λογική εντάσσεται και η εξαγγελία της ενίσχυ-
σης του ρόλου της FRONTEX σε θέματα επαναπατρισμού.

Η λογική των hotspots, ως κομβικών σημείων υποδοχής 
και ελέγχου των μαζικά εισερχομένων, στη Λαμπεντούζα ή 
σε πέντε νησιά αιχμής από πλευράς εισροών, στην Ελλάδα, 
προετοίμασε ουσιαστικά την πολιτική ελέγχου των θαλάσσι-
ων συνόρων της ΕΕ, που διακηρύχθηκε από κοινού με την 
Τουρκία στις 18.3.2016 και αποβλέπει στην αναχαίτιση του 
κύματος των εισερχομένων μέσω της άμεσης επανεισδοχής 
τους στην Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές υπηρεσίες 
κλήθηκαν ουσιαστικά να θεωρήσουν την Τουρκία ασφαλή (ή 
μη) τρίτη χώρα για τους αιτούντες άσυλο. Ο βασικός στόχος 
της Κοινής Δήλωσης, ασχέτως άλλων δυσλειτουργιών, ήταν 
η μείωση των μαζικών εισροών στα θαλάσσια σύνορα του 

266  Ενίσχυση των επιχειρήσεων «Τρίτων» και «Ποσειδών» της FRONTEX, 
επιχείρηση στη Μεσόγειο για την εξάρθρωση των δικτύων παράνομης διακίνη-
σης μεταναστών και την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο.

Αιγαίου, κάτι που καταγράφεται ήδη από τον Απρίλιο 2016. 

Όμως, τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της πιο εύπορης 
και πολιτικά ανεπτυγμένης ένωσης οφείλουν να παρέχουν 
λύσεις πολιτικές και να απαντούν στις προκλήσεις με όρους 
κράτους δικαίου και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. Η πολιτική ηγεσία των κρατών μελών της ΕΕ, με λίγες 
εξαιρέσεις, επέδειξε ασθενή αντανακλαστικά, αναλαμβά-
νοντας άτολμες δεσμεύσεις (αποδοχή εγκατάστασης λίγων 
δεκάδων χιλιάδων προσφύγων), επιχειρώντας θεσμικές 
ακροβασίες, όπως η λεγόμενη Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, 
και προτείνοντας ουσιαστικά την ανάθεση της αντιμετώπισης 
του προβλήματος στα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής, όπως 
η Ελλάδα και η Ιταλία. Η πρόταση περιλάμβανε την αποτροπή 
των μεταναστευτικών αλλά και των προσφυγικών ροών με 
τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και της FRONTEX, και την επιστροφή 
όσων αλλοδαπών κατάφερναν να περάσουν τα σύνορα είτε 
στην πατρίδα τους είτε στην Τουρκία, με αντάλλαγμα την χρη-
ματική αποζημίωση και την υλικοτεχνική ενίσχυση των κρα-
τών μελών που βρίσκονται στην λεγόμενη πρώτη γραμμή. 
Μέχρι τις αρχές του 2017 που ετοιμαζόταν αυτή η έκθεση, η 
Ελλάδα φαινόταν, τουλάχιστον στην πράξη, να έχει αποδεχτεί 
αυτό τον ρόλο χωρίς την πρόθεση να χαράξει και να υλοποιή-
σει μια πολιτική με επιμέρους διακριτούς στόχους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με τις αρμοδιότητες που του έχει 
δώσει η Πολιτεία, ως φορέας προώθησης και προστασίας 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, γενικά, και των δικαιωμά-
των του παιδιού, ειδικότερα, ως εθνικός μηχανισμός πρόλη-
ψης των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης, και ως 
εθνικός μηχανισμός εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων 
επιστροφών αλλοδαπών, θα συνεχίσει να παρακολουθεί 
στενά τη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζη-
τήματος από την Ελλάδα. Επιφυλάσσεται δε να επανέλθει με 
νέα έρευνα είτε συνολικά είτε για συγκεκριμένες πτυχές του 
ζητήματος. 

Ε.  Συμπεράσματα - 
Διαπιστώσεις - 
Προτάσεις



Σούδα, Χίος, 2016
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