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Ο Συνήγορος του Πολίτη δίνει στη δηµοσιότητα 

Ειδική Έκθεση µε θέµα: 
«Η προστασία των προσώπων που ζητούν πολιτικό 

άσυλο στην Ελλάδα: 
Προβλήµατα ερµηνείας & εφαρµογής» 

 
 
 

 
 
Ο  Συνήγορος του Πολίτη, αξιοποιώντας την εµπειρία του από τη διερεύνηση 
µεγάλου αριθµού σχετικών αναφορών, συνέταξε, εξέδωσε και διαβίβασε στον 
αρµόδιο Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης Ειδική Έκθεση, µε την οποία αναδεικνύονται τα 
σοβαρά προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν όσοι αλλοδαποί εισέρχονται στην 
Ελλάδα ζητώντας την χορήγηση πολιτικού ασύλου. Ο συγκεκριµένος χρόνος για την 
σύνταξη της εν λόγω έκθεσης επελέγη εν όψει της επικείµενης αναµόρφωσης της 
εθνικής νοµοθεσίας για τη µεταχείριση των αιτούντων άσυλο, προκειµένου να 
ενσωµατωθούν οι  Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνθήκες υποδοχής 
(9/2003ΕΚ), την οικογενειακή επανένωση (86/2003ΕΚ), την αναγνώριση του 
καθεστώτος του πρόσφυγα (83/2004ΕΚ) και την διαδικασία ασύλου (85/2005). Η 
Ειδική αυτή Έκθεση αποβλέπει : α) να συνοψίσει τα σηµεία τριβής που 
εξακολουθούν να υφίστανται µεταξύ των απόψεων και των πρακτικών του 
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και των µέχρι σήµερα υποδείξεων του Συνηγόρου του 
Πολίτη και, β) να οργανώσει σε πιο συστηµατική βάση το πεδίο της δηµόσιας 
διαβούλευσης µεταξύ κρατικών αρχών, εθνικών και διεθνών αρχών προστασίας των 
δικαιωµάτων των αιτούντων άσυλο και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, που 
δραστηριοποιούνται στο σχετικό πεδίο. Άλλωστε, η εµπειρία του Συνηγόρου του 
Πολίτη, που καταγράφεται στην εν λόγω έκθεση, αποτελεί εν πολλοίς προϊόν της 
έντονης συνεργασίας του τόσο µε τις οικείες αρµόδιες υπηρεσίες, παρά τις όποιες 
διαφωνίες αποµένουν, όσο και µε πολλές µη κυβερνητικές οργανώσεις που του 
εµπιστεύτηκαν την διερεύνηση των καταγγελιών τους. Τα προβλήµατα που ανέδειξε 
αυτή η εµπειρία µπορούν να υπαχθούν στις παρακάτω ειδικότερες κατηγορίες: 
Α. Ζητήµατα εσφαλµένης ερµηνείας του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου  



Ειδικότερα, σηµειώνεται σοβαρή διάσταση απόψεων µεταξύ της Αρχής και της 
ΕΛ.ΑΣ. ως προς την ερµηνεία της Σύµβασης της Γενεύης για το καθεστώς των 
Προσφύγων (Ν.∆. 3989/1959) και την εθνική νοµοθεσία (Ν.1975/1991 και Π.∆. 
61/1999). Παράλληλα, προβληµατικής εφαρµογής παραµένει ο Κανονισµός 343/2003 
«∆ουβλίνο ΙΙ».Τα αµφισβητούµενα σηµεία αφορούν ειδικότερα:  
 
Ι. Την απέλαση και κράτηση αιτούντων άσυλο. Η σύµβαση της Γενεύης (αρ. 31, 33) 
επιβάλλει τη διαφορετική και ευνοϊκότερη µεταχείριση τόσο των αναγνωρισµένων 
προσφύγων, όσο και των αιτούντων άσυλο σε σχέση µε τους οικονοµικούς 
µετανάστες που έχουν εισέλθει και παραµένουν παράνοµα στη χώρα, ως προς τις 
διαδικασίες απέλασης και κράτησής τους. Αν και η νοµοθεσία για την µετανάστευση 
εξαιρεί από την εφαρµογή της τους πολιτικούς πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, 
για τους οποίους ισχύει το αρκετά ασαφές Π.∆. 61/1999, η ∆ιοίκηση µε την επίκληση 
της αυξανόµενης τάσης διεκδίκησης του καθεστώτος του πολιτικού πρόσφυγα από 
πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της σύµβασης, συνεχίζει να εφαρµόζει 
αδιάκριτα τα µέτρα της απέλασης και κράτησης της νοµοθεσίας για την 
µετανάστευση και στους αιτούντες άσυλο.  
 
ΙΙ. Την κοινοποίηση διοικητικών αποφάσεων σχετικά µε το άσυλο. Η παράλειψη 
τήρησης εκ µέρους της ΕΛΑΣ των διατάξεων για την κοινοποίηση διοικητικών 
αποφάσεων, αλλά και των ειδικών διατάξεων του Π.∆. 61/1999 για τις απορριπτικές 
αποφάσεις επί αιτηµάτων ασύλου, και η τάση υπερβάλλουσας συνοπτικότητας των 
διαδικασιών επίδοσης των αποφάσεων (επιδίδονται συχνότατα ως «σε άγνωστο», 
ώστε ποτέ να µη µαθαίνει ο ενδιαφερόµενος τι συνέβη) δεν διασφαλίζει την άσκηση 
του δικαιώµατος προσφυγής και δικαστικής προστασίας των αιτούντων άσυλο.  
 
ΙΙΙ. Τις προϋποθέσεις διακοπής της εξέτασης αιτήµατος ασύλου µε επιµέρους πτυχές:  
 
1ον τον καθορισµό τόπου διαµονής σε αιτούντες άσυλο.  
Για σηµαντική χρονική περίοδο η ΕΛ.ΑΣ. τηρούσε σε µαζικές διαστάσεις την 
προβληµατική πρακτική της παραποµπής αιτούντων άσυλο σε Κέντρα υποδοχής 
αιτούντων. Ο προβληµατικός χαρακτήρας της πρακτικής οφειλόταν ιδίως στο ότι 
αυτή παρέλειπε να αιτιολογήσει επαρκώς και ατοµικά το ότι ο εν λόγω καθορισµός 
επιβάλλεται από λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιου συµφέροντος ή για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της ταχείας εξέτασης του αιτήµατος ασύλου. Ορισµένα δε 
από τα κέντρα αυτά ήταν ιδιαίτερα προβληµατικά ως προς την καταλληλότητα των 
παροχών και τις συνθήκες, κατά παράβαση της Οδηγίας 9/2003/Ε.Κ, µε αποτέλεσµα 
να εξωθούνται οι αιτούντες άσυλο στην παραβίαση της υποχρέωσης διαµονής σε 
αυτά, προκαλώντας τη διακοπή της εξέτασης των αιτηµάτων ασύλου (π.χ το Κέντρο 
του Κοκκινοπηλού στη Λάρισα, το οποίο τελικώς έκλεισε). Σε συνέχεια αναφορών 
δηµοσίων παρεµβάσεων περισσότερων φορέων, µεταξύ αυτών και του Συνηγόρου 
του Πολίτη, η πρακτική αυτή φαίνεται πλέον να έχει εγκαταλειφθεί. Παρά την 
αλλαγή της πρακτικής αυτής εξακολουθεί να υπάρχει διάσταση απόψεων µεταξύ του 
Συνηγόρου του Πολίτη και της ΕΛΑΣ ως προς τον τρόπο καθορισµού του τόπου 
διαµονής, κατ΄εφαρµογήν της Οδηγίας 9/2003/ΕΚ για τις ελάχιστες συνθήκες 
υποδοχής των αιτούντων άσυλο, ενώ δεν έχουν ανακληθεί οι εκδοθείσες αποφάσεις 
διακοπής εξέτασης αιτηµάτων ασύλου που βασίσθηκαν στις εν λόγω προβληµατικές, 
σύµφωνα και µε σχετική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας παραποµπές.   
 
2ον τους όρους ∆ιακοπής και εφαρµογής του Κανονισµού 343/2003 «∆ουβλίνο ΙΙ».  



 
Αιτούντες άσυλο, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση στην Ελλάδα και αναχώρησαν για 
άλλο κράτος της ΕΕ, ενόσω εκκρεµούσε η αίτησή τους, και οι οποίοι κατ’ εφαρµογήν 
των κριτηρίων του ανωτέρω Κανονισµού µεταφέρθηκαν εκ νέου στην Ελλάδα, 
επειδή κρίθηκε ότι η συγκεκριµένη χώρα οφείλει να εξετάσει το αίτηµα ασύλου τους, 
βρίσκονταν αντιµέτωποι µε απόφαση διακοπής της εξέτασης του αιτήµατός τους 
συνεπεία των διατάξεων του Π.∆. 61/1999 (αρ. 2. παρ. 9). Η απόκλιση της πρακτικής 
αυτής από το κοινοτικό δίκαιο έχει προκαλέσει την αντίδραση µεταξύ άλλων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε αποστολή σχετικής προειδοποιητικής επιστολής προς τον 
Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης. Σε συνέχεια των αντιδράσεων αυτών, η ΕΛΑΣ έχει 
εγκαταλείψει την πρακτική αυτή. Ο Συνήγορος του Πολίτη εκθέτει τις παρατηρήσεις 
του, επισηµαίνοντας ως αίτιο της προβληµατικής στάσης των εθνικών αρχών και τις 
εγγενείς αδυναµίες του συστήµατος του ίδιου του Κανονισµού «∆ουβλίνο ΙΙ».  
 
ΙV. Τα δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο σε χώρους transit και των λαθρεπιβατών 
αιτούντων άσυλο 
 
Αντικείµενο διαφωνίας της Αρχής µε τις αστυνοµικές αρχές απετέλεσε το εάν αυτές, 
εν όψει των δεσµεύσεων από την Σύµβαση της Γενεύης για παροχή αποτελεσµατικής 
πρόσβασης σε διαδικασίες ασύλου, διαθέτουν δικαιοδοσία στις ζώνες διερχοµένων 
λιµένων και αεροδροµίων καθώς επίσης και σε πλοίο ξένης σηµαίας, ευρισκόµενο σε 
ελληνικό λιµάνι. Η Αρχή επισήµανε ότι βάσει του διεθνούς ναυτικού και 
προσφυγικού δικαίου, καθώς και του διεθνούς δικαίου προστασίας δικαιωµάτων του 
ανθρώπου, αλλά και του ελληνικού Συντάγµατος, οι ελληνικές αρχές οφείλουν να 
παραλαµβάνουν αιτήµατα ασύλου και από λαθρεπιβάτες επί πλοίων ευρισκοµένων σε 
ελληνικά λιµάνια και παράκτιες περιοχές. Σε ό,τι αφορά τους χώρους transit, για τους 
οποίους το Π.∆. 61/1999 προβλέπει ειδική ταχύρρυθµη διαδικασία εξέτασης των 
υποβαλλόµενων σε αυτούς αιτηµάτων ασύλου, οι ελληνικές αρχές οφείλουν να 
παρέχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε νοµική συνδροµή, εξασφαλίζοντας την 
επικοινωνία των αιτούντων άσυλο µε τους συνηγόρους τους.  
 
Β. Φαινόµενα αδυναµίας ή και απροθυµίας εφαρµογής των σχετικών ρυθµίσεων εκ 
µέρους της ΕΛ.ΑΣ. 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει την αδυναµία αλλά και την απροθυµία µερικές 
φορές των αρµόδιων αρχών να εφαρµόσουν τις διατάξεις για τη διαδικασία 
χορήγησης πολιτικού ασύλου, ακόµη και όταν αυτές διασαφηνίζονται µέσω 
εγκυκλίων. Στο παρελθόν, είχαν επανειληµµένα διαπιστωθεί, µεταξύ άλλων, 
περιπτώσεις άρνησης ή επιλεκτικής παραλαβής αιτηµάτων ασύλου, χορήγησης 
υπηρεσιακών σηµειωµάτων στους ενδιαφεροµένους, τα οποία ανανεώνονταν 
συνεχώς χωρίς ορισµό από τις αρµόδιες αρχές ηµεροµηνίας για την παραλαβή των 
αιτηµάτων ασύλου και υπέρµετρης καθυστέρησης στην ανανέωση δελτίων αιτούντων 
άσυλο. Πολλά από τα υφιστάµενα προβλήµατα οφείλονται όχι µόνον σε κακή 
εφαρµογή του οικείου  νοµοθετικού πλαισίου αλλά, κατ’ εξοχήν, σε σειρά 
οργανωτικών δυσλειτουργιών και ελλειµµάτων, όπως η απουσία επαρκούς και 
εξειδικευµένου προσωπικού και η έλλειψη µόνιµων εγκαταστάσεων υποδοχής µέχρι 
την υποβολή αιτηµάτων ασύλου, κυρίως όµως η, φαινόµενη τουλάχιστον απουσία 
στρατηγικού σχεδιασµού και συντονισµού µεταξύ αρµοδίων υπηρεσιών, ιδίως όσον 
αφορά την υποδοχή ή/και περιορισµό των συλλαµβανοµένων, κατά την είσοδο στη 
χώρα, αλλοδαπών, µέχρι την υποβολή του αιτήµατος ασύλου. Ο Συνήγορος του 



Πολίτη παρατηρεί ότι στην περίπτωση ορισµένων υπηρεσιών παρουσιάζεται 
αξιοσηµείωτη βελτίωση (ιδίως όσον αφορά την παραλαβή αιτηµάτων). Παρά τις 
επιµέρους θετικές εξελίξεις, οι επίµονες σε πολλές άλλες περιπτώσεις δυσλειτουργίες 
και ελλείψεις φαίνονται να υποδηλώνουν την χαµηλή προτεραιότητα της 
ανθρωπιστικής πτυχής στον στρατηγικό σχεδιασµό της αντιµετώπισης της µαζικής 
εισροής αλλοδαπών που ζητούν άσυλο και επιβάλλουν την λήψη δραστικών 
θεσµικών και οργανωτικών µέτρων. 
 
Το πλήρες κείµενο της Έκθεσης δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα 
www.synigoros.gr και στην ειδική ιστοσελίδα του Συνηγόρου για τους 
Αλλοδαπούς, τους Πρόσφυγες και τους Οµογενείς 
(www.synigoros.gr/allodapoi/). Για περισσότερες πληροφορίες, 
µπορείτε να απευθύνεστε στο Τµήµα Επικοινωνίας (κα Ρόη Τζαβάρα, 
τηλ. 210/72.89.610).  
Υπενθυµίζουµε ότι λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συνηγόρου του 
Πολίτη δίκτυο επικοινωνίας για τα ζητήµατα προστασίας των  
αιτούντων άσυλο (πληροφορίες : Μαρία Βουτσίνου τηλ. 210-72.89.609, 
Ευαγγελία Μαρκάκη τηλ. 210-72.89.720, Έλενα Μάρκου τηλ. 210-
72.89.807) 
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