ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ

Η Τπεξεζία Αζχινπ γίλεηαη ζπρλά απνδέθηεο εξσηεκάησλ απφ ηα ΜΜΔ θαη πνιίηεο ζρεηηθά
κε ην άζπιν θαη ηε κεηαλάζηεπζε. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ζπρλφηεξεο εξσηήζεηο, ζηηο
νπνίεο θαιείηαη λα απαληήζεη ε Τπεξεζία, θαζψο θαη ζπλνπηηθέο απαληήζεηο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, παξαθαινχκε απεπζπλζείηε ζηελ Τπεξεζiα Αζχινπ
(http://asylo.gov.gr/,asylo@asylo.gov.gr, ηει. 210 6988500).

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΑΤΛΟ
«Πψο ζρεηίδνληαη ην Άζπιν θαη ε Μεηαλάζηεπζε;»
Η ζέζπηζε ελφο ζπζηήκαηνο αζχινπ «δίθαηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ» απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο κηαο ζχγρξνλεο θαη νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ηεο δηαρείξηζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ
ξνψλ. Η δίθαηε αιιά θαη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία αζχινπ, εμαζθαιίδεη φηη νη ακηγψο
νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο δελ έρνπλ ιφγν λα θαηαθχγνπλ ζην ζχζηεκα αζχινπ, εθφζνλ
γλσξίδνπλ φηη ην αίηεκά ηνπο ζα απνξξηθζεί ζχληνκα, ελψ νη πξφζθπγεο ιακβάλνπλ ηα
επεξγεηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία ζε
εχινγν ρξφλν.
«Πνηνο είλαη πξφζθπγαο;»
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Πξφζθπγαο είλαη ην άηνκν, ην νπνίν βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ παηξίδα ηνπ, θαη ην νπνίν
δηαηξέρεη βάζηκν θφβν δίσμεο, ιφγσ ηεο θπιήο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο εζληθφηεηαο, ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα ή ησλ πνιηηηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ, θαη ιφγσ
απηνχ ηνπ θφβνπ δελ κπνξεί λα γπξίζεη εθεί. Με ηελ έλλνηα «δίσμε» λνείηαη ε παξαβίαζε

1 Σηην Δλλάδα ηο «άζςλο» αναθέπεηαι ζςσνά και ωρ πολιηικό άζσλο. Σηο κείμενο αςηό
σπηζιμοποιείηαι ο όπορ «άζςλο». Δπίζηρ, ζηο παπόν κείμενο ο όπορ «πρόζθσγας»
σπηζιμοποιείηαι ωρ ζςνώνςμορ ηος όπος «δικαιούτος διεθνούς προζηαζίας», ωρ πιο
δόκιμορ και γνώπιμορ ζηο Δλληνικό κοινό. Για ηον ίδιο λόγο, ο όπορ 'αιηών άζςλο'
σπηζιμοποιείηαι εδώ ωρ ζςνώνςμορ ηος όπος «αιηών διεθνή πποζηαζία». Σηην Δςπωπαϊκή
νομοθεζία ο όπορ «δικαιούσορ διεθνούρ πποζηαζίαρ» καλύπηει ηοςρ αναγνωπιζμένοςρ
ππόζθςγερ (αςηούρ ζηοςρ οποίοςρ έσει σοπηγηθεί πολιηικό άζςλο) και ηοςρ δικαιούσοςρ
επικοςπικήρ πποζηαζίαρ.
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ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, φπσο ηα βαζαληζηήξηα, ε απζαίξεηε θξάηεζε, ε
δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ επηβίσζε ηνπ δησθφκελνπ θνθ.
«Πνηα είλαη ε δηαθνξά πξφζθπγα θαη νηθνλνκηθνχ κεηαλάζηε;»
Οηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο είλαη ηα πξφζσπα πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα ηνπο πξνζβιέπνληαο
ζε θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο, ζηηο ρψξεο ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο.
Πξφζθπγεο, αληίζεηα, είλαη εθείλνη πνπ θνβνχληαη γηα ηε δσή ηνπο ιφγσ ηεο θπιήο, ηεο
ζξεζθείαο, ησλ πνιηηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ θιπ. Οη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο έρνπλ θαηαξρήλ
ηε δπλαηφηεηα λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο φπνηε ην ζειήζνπλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο
πξφζθπγεο, πνπ δελ κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ κέρξη λα αιιάμεη εθεί ε θαηάζηαζε, έηζη ψζηε
λα κπνξνχλ λα γπξίζνπλ θαη λα είλαη αζθαιείο. Απηφ επηηάζζεη ε δηεζλήο χκβαζε ηεο
Γελεχεο γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ, άιια δηεζλή θαη επξσπατθά θείκελα θαη ε εζληθή
λνκνζεζία.
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Με άιια ιφγηα, κφλν εάλ θάπνηνο δελ είλαη πξφζθπγαο, ηφηε κπνξεί λα

επηζηξαθεί ζηε ρψξα ηνπ.
«Δίλαη αιήζεηα φηη ε Διιάδα δελ πξαγκαηνπνηεί απειάζεηο, αθφκε θαη φζσλ δελ είλαη
πξφζθπγεο, κε απνηέιεζκα φινη νη αιινδαπνί, πνπ έξρνληαη ρσξίο ηηο λφκηκεο
πξνυπνζέζεηο, λα παξακέλνπλ εδψ;»
Η Διιεληθή Αζηπλνκία πινπνηεί πξνγξάκκαηα εζεινληηθψλ θαη αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ,
ζρεηηθέο δε πιεξνθνξίεο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (http://www.astynomia.gr). Ωζηφζν,
αξθεηέο ρψξεο δελ αλαγλσξίδνπλ ηνπο ππεθφνπο ηνπο σο ηέηνηνπο ή δελ ζπλεξγάδνληαη
επαξθψο γηα ηελ έθδνζε ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο.
Μπνξεί νξηζκέλεο ρψξεο λα κελ εθπξνζσπνχληαη θαλ ζηελ Διιάδα. Απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ε δηαδηθαζία επηζηξνθψλ.
«Μπνξεί ε Διιάδα λα επηζηξέςεη ζηε ρψξα ηνπο απηνχο, ησλ νπνίσλ ην αίηεκα
αζχινπ έρεη απνξξηθζεί, θαη βξίζθνληαη παξάλνκα εδψ, έζησ θαη ρσξίο ηελ επίζεκε
ζπγθαηάζεζε ηεο ρψξαο απηήο;»
Η ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο είλαη απνιχησο αλαγθαία. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε
ππάξρεη παξαβίαζε ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ.

2 Για ηα βαζικά νομικά κείμενα επιζκεθηείηε ηην ιζηοζελίδα ηηρ Υπηπεζίαρ Αζύλος
(http://asylo.gov.gr/),ηος Σςνηγόπος ηος Πολίηη(http://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el)
και ηηρ Ύπαηηρ Απμοζηείαρ ηος ΟΗΔ για ηοςρ Ππόζθςγερ (http://www.unhcr.gr/).
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ΣΟ ΑΤΛΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
«Γηαηί πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ Διιάδα κηα δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε αζχινπ
('δηεζλνχο πξνζηαζίαο');»
ηελ Δπξψπε, αιιά θαη ζε πνιιά άιια κέξε ηνπ θφζκνπ (Β. Ακεξηθή, Ν. Αθξηθή, Μέζε
Αλαηνιή θιπ.), θαηαθζάλνπλ πνιινί ππήθννη άιισλ ρσξψλ κε πξφζεζε λα παξακείλνπλ γηα
θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, έρνληαο αθήζεη ηε ρψξα ηνπο είηε επεηδή εθεί θηλδπλεχεη ε δσή
ηνπο, ε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα ή αζθάιεηά ηνπο, είηε επεηδή ζέινπλ λα βειηηψζνπλ ηελ
νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ελ γέλεη ηηο ζπλζήθεο ηεο δηαβίσζήο ηνπο. ηελ πξψηε
πεξίπησζε νη ρψξεο ζηηο νπνίεο θζάλνπλ, εθφζνλ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο
ζπλζήθεο, έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο λα ηνπο παξάζρνπλ «δηεζλή πξνζηαζία», ελψ
ζηε δεχηεξε δελ έρνπλ ζπλήζσο ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο δερζνχλ. Οη ππνρξεψζεηο παξνρήο
δηεζλνχο πξνζηαζίαο πεγάδνπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο, ην επξσπατθφ δίθαην αιιά θαη
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εζληθνχο θαλφλεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο απνηππψλνπλ θαη ελζσκαηψλνπλ παλάξραηεο αμίεο
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ «μέλνπ» απφ ηνλ θίλδπλν. Η Διιάδα απνηέιεζε ρψξα πξνέιεπζεο
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα κεηαηξάπεθε,
φπσο ήηαλ θπζηνινγηθφ, ζε ρψξα πξννξηζκνχ αιιά θαη εηζφδνπ ζηελ Δ.Δ., ηφζν ιφγσ ηεο
πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, φζν θαη ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ε νπνία
ηελ θαζηζηά θπζηθφ ζηαπξνδξφκη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο βφξεηαο θαη θεληξηθήο Δπξψπεο θαη
ησλ ρσξψλ ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. Άξα ε χπαξμε κηαο αμηφπηζηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ σο
κέξνπο ελφο ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, πνπ λα
εμαζθαιίδεη ηφζν ηνλ πξφζθπγα απφ ηνπο θηλδχλνπο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ, φζν θαη ηε
ρψξα καο απφ ηπρφλ θαηάρξεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο απφ πξφζσπα πνπ δελ δηθαηνχληαη
πξνζηαζία, είλαη ζεκαληηθή.
«Πφζεο αηηήζεηο αζχινπ δέρηεθε ε Τπεξεζία Αζχινπ εληφο ηνπ 2015 θαη πνηνο είλαη ν
αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα ην 2015;
Πψο δηακνξθψλεηαη ε θαηάζηαζε ην 2016;»
To 2015, ε Τπεξεζία Αζχινπ θαηέγξαςε 13.197 αηηήζεηο γηα παξνρή δηεζλνχο πξνζηαζίαο,
αξηζκφο θαηά 40% κεγαιχηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ην 2014.Δπίζεο, εμέηαζε θαη’ νπζίαλ 8.437
αηηήζεηο αζχινπ ζε α’ βαζκφ θαη εμέδσζε 3.997 ζεηηθέο απνθάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 3.649
αθνξνχζαλ απφδνζε πξνζθπγηθνχ θαζεζηψηνο θαη νη 348 θαζεζηψηνο επηθνπξηθήο
πξνζηαζίαο.

3 Για ηα βαζικά νομοθεηικά κείμενα επιζκεθηείηε ηην ιζηοζελίδα ηηρ Υπηπεζίαρ Αζύλος
(http://asylo.gov.gr/)και ηος Σςνηγόπος ηος Πολίηη
(http://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.prosfiges-nomo8esia).
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Σν 2016, ιφγσ αιιαγήο ζηάζεο ηεο ΠΓΓΜ ε νπνία ζηαδηαθά έπαςε λα επηηξέπεη ηε δηέιεπζε
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, παξαηεξείηαη ξαγδαία αχμεζε ησλ αηηήζεσλ δηεζλνχο
πξνζηαζίαο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016 ππνβιήζεθαλ 1.469 αηηήζεηο, ηνλ Απξίιην 3.700 θαη
ηνλ Μάτν 4.288.
Δπηπιένλ, ζε ζπλέρεηα ηεο Κνηλήο Γήισζεο Δ.Δ. - Σνπξθίαο ζηηο 18 Μαξηίνπ 2016,ζχκθσλα
κε ηελ νπνία νη εηζεξρφκελνη ζηα ειιεληθά λεζηά παξάηππα πξέπεη λα επηζηξέθνληαη ζηε
Σνπξθία, ππνβιήζεθαλ καδηθά ρηιηάδεο αηηήζεηο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (πεξίπνπ 8.500 ζε
δηάζηεκα δχν κελψλ).
«Ση είλαη ε δηαδηθαζία ηεο πξν-θαηαγξαθήο ή απιήο θαηαγξαθήο πνπ πινπνηεί απφ ηνλ
Ινχλην ηνπ 2016 ε Τπεξεζία Αζχινπ;»
Λφγσ ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηελ Διιάδα ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ
2016, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ηδηφηεηά ηνπο σο αηηνχλησλ, ε Τπεξεζία Αζχινπ
πινπνηεί πξφγξακκα πξν-θαηαγξαθήο ηνπο, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ
ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη ην EASO. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε εδψ
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/06/W001-1-What-is-Pre-Registraion-EL-FR.pdf

«Ση δηθαηψκαηα απνθηά έλαο αλαγλσξηζκέλνο πξφζθπγαο;»
Όζνη ιακβάλνπλ θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο έρνπλ δηθαίσκα παξακνλήο ζηε ρψξα γηα
ηξία ρξφληα. Έρνπλ πξφζβαζε ζηελ παηδεία, ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη
ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο πξφζθπγεο νη αξκφδηεο αξρέο εθδίδνπλ
ηαμηδησηηθά έγγξαθα, ελψ ζηνπο δηθαηνχρνπο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο κπνξνχλ λα εθδνζνχλ
ηαμηδησηηθά έγγξαθα εθφζνλ απηνί αδπλαηνχλ λα εμαζθαιίζνπλ εζληθφ δηαβαηήξην, εθηφο αλ
ζπληξέρνπλ επηηαθηηθνί ιφγνη εζληθήο αζθάιεηαο ή δεκφζηαο ηάμεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: http://asylo.gov.gr/?page_id=1299.
«Μπνξεί λα αλαθιεζεί ην θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζε
θάπνην άηνκν;»
Σν θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο κπνξεί λα αλαθιεζεί φηαλ νη ζπλζήθεο ζηε ρψξα
θαηαγσγήο αιιάμνπλ, θαη ν δηθαηνχρνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο κπνξεί λα επηζηξέςεη ζε απηήλ
κε αζθάιεηα ή ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ δε ζα έπξεπε λα είρε ρνξεγεζεί ην
θαζεζηψο εμ’ αξρήο.
«Μπνξεί κηα ρψξα λα αξλεζεί λα δερζεί πξφζθπγεο, επεηδή έρεη πνιινχο
νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο;»
ηελ πεξίπησζε ησλ πξνζθχγσλ δελ ηζρχεη «πνζφζησζε» (δειαδή θάπνηνο αλψηαηνο
αξηζκφο πξνζθχγσλ, πέξαλ ηνπ νπνίνπ κηα ρψξα δελ ππνρξενχηαη πιένλ λα δερηεί
πξφζθπγεο).
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«Ση γίλεηαη κε ηνλ κεγάιν αξηζκφ αιινδαπψλ πνπ έρνπλ δεηήζεη άζπιν ζηελ Διιάδα;
Γηθαηνχληαη λα παξακέλνπλ ζηελ Διιάδα, θαη γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα;»
Όζν εθθξεκεί ε εμέηαζε ηεο αίηεζήο ηνπο, δελ επηηξέπεηαη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηε ρψξα,
αθξηβψο γηαηί ελδέρεηαη λα είλαη πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη δηεζλή πξνζηαζία. Ωζηφζν, απφ
ηελ Πνιηηεία εμαξηάηαη πφζν γξήγνξα ζα εμεηάζεη ηηο αηηήζεηο δηεζλνχο πξνζηαζίαο.
πλήζσο, κεξηθνί κήλεο αξθνχλ γηα λα εμεηαζζεί κία αίηεζε - άξα ε ππνβνιή κίαο αίηεζεο,
απφ κφλε ηεο, δελ έρεη σο απνηέιεζκα απαξαίηεηα φηη ν αηηψλ παξακέλεη γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα λφκηκα ζηε ρψξα.
«Όινη νη κε λφκηκνη κεηαλάζηεο δεηνχλ άζπιν; Πνηνο ηνπο ππνδεηθλχεη λα ην θάλνπλ,
αλ θαη δελ είλαη πξφζθπγεο, δειαδή λα ππνβάινπλ αίηεζε αζχινπ θαηαρξεζηηθά;»
Η αιήζεηα είλαη φηη δελ δεηνχλ φινη άζπιν. Η δηεζλήο εκπεηξία θαηαδεηθλχεη φηη φζν θαιχηεξε
θαη επαξθέζηεξε είλαη ε επίζεκε ελεκέξσζε ησλ αιινδαπψλ αλαθνξηθά κε ην λνκηθφ
θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηε «δηεζλή πξνζηαζία», ηνλ Καλνληζκφ «Γνπβιίλν ΙΙΙ» θιπ., θαη θπξίσο
φζν ηαρχηεξε είλαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ γηα δηεζλή πξνζηαζία, ηφζν ιηγφηεξνη κεπξφζθπγεο ζα θάλνπλ αίηεζε αζχινπ. Αληίζεηα, φηαλ ε θχξηα πεγή ελεκέξσζεο ησλ
αιινδαπψλ είλαη, γηα παξάδεηγκα, ηα θπθιψκαηα ιαζξνδηαθίλεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ
αιινδαπψλ, ηφηε παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ θαηαρξεζηηθψλ αηηήζεσλ γηα δηεζλή πξνζηαζία.
«Δίλαη ππνρξεσκέλε ε Διιάδα λα δίλεη έλα νξηζκέλν πνζνζηφ δηεζλνχο πξνζηαζίαο
ζε αιινδαπνχο;»
Η Διιάδα νθείιεη λα ρνξεγεί δηεζλή πξνζηαζία (άζπιν ή επηθνπξηθή πξνζηαζία) ζε φπνηνλ
ηε δηθαηνχηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο.
«Αλ ε Διιάδα ρνξεγεί δηεζλή πξνζηαζία ζε πνιινχο αηηνχληεο, απηφ δε ζα ήηαλ
θίλεηξν λα απμεζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν νη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πξνο ηε ρψξα καο;»
Μηα ρψξα πξνζειθχεη πεξηζζφηεξνπο κε λφκηκνπο κεηαλάζηεο φηαλ δελ δηαζέηεη
νινθιεξσκέλε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, δίλεη ηελ εηθφλα φηη δελ
θπιάζζεη επαξθψο ηα ζχλνξά ηεο θαη αλέρεηαη ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε. Η δηεζλήο
πξνζηαζία πνπ ρνξεγείηαη γξήγνξα, αιιά κφλν ζε φζνπο ηε δηθαηνχληαη, απνπλέεη δίθαηε
θξίζε, επηαμία θαη λνκηκφηεηα, πνπ γίλεηαη αληηιεπηή ηφζν απφ ην κεηαλάζηε θαη φπνηνλ
πξνζπαζεί ηπρφλ λα εθκεηαιιεπζεί ηελ επάισηε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, φζν θαη
απφ ηνλ πνιίηε.
«Δπηηξέπεηαη ε θξάηεζε ελφο αηηνχληνο δηεζλή πξνζηαζία;»
Έλαο αιινδαπφο πνπ δεηά δηεζλή πξνζηαζία, δελ θξαηείηαη κφλν γηα ην ιφγν φηη εηζήιζε θαη
παξακέλεη παξάλνκα ζηε ρψξα. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβιεζεί ελφζσ θξαηείηαη ζην
πιαίζην δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζεο απφ ηε ρψξα, παξακέλεη ππφ θξάηεζε εθφζνλ ε
θξάηεζή ηνπ λνκηκνπνηείηαη απφ άιιεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο (γηα παξάδεηγκα γηα ιφγνπο
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δεκφζηαο ηάμεο θαζψο θαη εάλ είλαη αδχλαηε ε ηαπηνπνίεζή ηνπ). Οη ζπλζήθεο θξάηεζεο
πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αηηνχληνο.
ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ: ΑΤΛΟ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
«Ση είλαη 'δηεζλήο πξνζηαζία' θαη ζε πνηνπο ρνξεγείηαη; Ση είλαη ην (πνιηηηθφ) άζπιν;»
Γηεζλήο πξνζηαζία, ζχκθσλα κε ην λφκν, είλαη ην θαζεζηψο πξφζθπγα (δειαδή ε ρνξήγεζε
αζχινπ) θαη ην θαζεζηψο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο. Σν άζπιν είλαη ε πξνζηαζία πνπ δίλεηαη
απφ έλα θξάηνο ζε άηνκα πνπ θεχγνπλ απφ ηε ρψξα ηνπο, ή θνβνχληαη λα επηζηξέςνπλ ζε
απηήλ δηφηη δηψθνληαη.
Οη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο αζχινπ δηέπνληαη, θαη' αξρήλ, απφ ηε Γηεζλή χκβαζε ηεο
Γελεχεο ηνπ 1951 γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ. Αίηεζε γηα άζπιν κπνξεί λα θάλεη
θάπνηνο ν νπνίνο έρεη θχγεη απφ ηε ρψξα ηνπ θαη δελ κπνξεί λα γπξίζεη, επεηδή θνβάηαη
βάζηκα φηη ζα ππνζηεί δίσμε γηα ιφγνπο:
• θπιήο
• ζξεζθείαο
• εζληθφηεηαο
• ζπκκεηνρήο ζε ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα
• πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ

Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί άζπιν ζε έλαλ αηηνχληα/ζα, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπιάρηζηνλ
έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο.
Η Διιάδα έρεη επηθπξψζεη ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ, θαη
είλαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο ζην Δζληθφ Γίθαην ησλ ζρεηηθψλ αλαδηαηππσκέλσλ
Οδεγηψλ ηεο Δ.Δ.. Οη θαλνληζκνί ηεο Δ.Δ. π.ρ. Γνπβιίλν ΙΙΙ είλαη επίζεο λνκηθά δεζκεπηηθή γηα
ηελ Διιάδα. Η ρνξήγεζε αζχινπ δελ απνηειεί πξάμε θηιαλζξσπίαο αιιά ππνρξέσζε ηεο
ρψξαο κε βάζε ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία.
«Ση είλαη ην θαζεζηψο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο;»
Οη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηνπ θαζεζηψηνο απηνχ δηέπνληαη απφ ηελ εζληθή θαη επξσπατθή
λνκνζεζία. Σν θαζεζηψο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο ρνξεγείηαη ζε πξφζσπα πνπ θηλδπλεχνπλ
λα ππνζηνχλ ζνβαξή βιάβε ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο.
Η ζνβαξή βιάβε, ζχκθσλα κε ην λφκν, ζπλίζηαηαη ζε:
α) ζαλαηηθή πνηλή ή εθηέιεζε, ή
β) βαζαληζηήξηα ή απάλζξσπε ή εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε ή ηηκσξία,
γ) ζνβαξή πξνζσπηθή απεηιή θαηά ηεο δσήο ή ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ακάρνπ ιφγσ
βίαο αζθνχκελεο αδηαθξίησο ζε θαηαζηάζεηο δηεζλνχο ή εζσηεξηθήο έλνπιεο ζχξξαμεο.
Σν

άζπιν

θαη

ε

επηθνπξηθή

πξνζηαζία

είλαη

πνιχ

παξεκθεξή

θαζεζηψηα,

ζπκπεξηιακβάλνληαη δε ζηνλ εληαίν φξν 'θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο', πνπ ζεκαίλεη φηη
έλα άηνκν απνιακβάλεη πξνζηαζία απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα / έλα άιιν θξάηνο, επεηδή ε δηθή
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ηνπ/ηεο ρψξα δελ κπνξεί ή αξλείηαη λα ηνλ/ηελ πξνζηαηεχζεη (δειαδή λα ηνπ/ηεο εμαζθαιίζεη
ηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπ/ηεο).
«Πψο γίλεηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ;»
Η δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν είλαη κηα δηαδηθαζία ζχλζεηε. Οη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πξνο ηελ
Διιάδα είλαη ζπλήζσο «κηθηέο», αθνχ ηφζν νη πξφζθπγεο φζν θαη νη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο
ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ίδηνπο δξφκνπο δηέιεπζεο θαη εηζφδνπ ζηε ρψξα. πρλά ακθφηεξνη
ζηεξνχληαη λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ (π.ρ. άδεηα ζεψξεζεο εηζφδνπ) ή εγγξάθσλ
ηαπηνπνίεζεο (ηαπηφηεηαο, δηαβαηεξίνπ θιπ.) θαη θαηαθεχγνπλ ζε «θπθιψκαηα» δηαθηλεηψλ
ψζηε λα απνθχγνπλ ηνπο ζπλνξηαθνχο ειέγρνπο, κε απνηέιεζκα ε ηαπηφηεηα θαη ε
εμαθξίβσζε ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη ηεο αλάγθεο γηα δηεζλή πξνζηαζία λα θαζίζηαηαη
δχζθνιε. Η πξψηε θαηαγξαθή γίλεηαη, ζηελ πεξίπησζε ζχιιεςεο, ζηα θέληξα πξψηεο
ππνδνρήο θαη θξάηεζεο. ηελ πεξίπησζε απηψλ πνπ δεηνχλ άζπιν νη ρεηξηζηέο ησλ
ππνζέζεσλ κπνξνχλ, κε ηε ρξήζε νξηζκέλσλ κεζφδσλ θαη «εξγαιείσλ», λα θαηαιάβνπλ απφ
πνηα ρψξα πξνέξρνληαη, θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ λα θαηαιήμνπλ ζην πνηνη είλαη
πξφζθπγεο. Δπηθνηλσλία κε δηπισκαηηθέο αληηπξνζσπείεο γηα ηε δηαθξίβσζε ζηνηρείσλ
επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα αηηνχληεο άζπιν ή γηα δηθαηνχρνπο δηεζλνχο
πξνζηαζίαο.

ΓΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΤΛΟΤ
«Πνηα ραξαθηεξηζηηθά θαζηζηνχλ έλα ζχζηεκα αζχινπ 'δίθαην θαη απνηειεζκαηηθφ';»
Έλα ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη δίθαην θαη απνηειεζκαηηθφ, φηαλ παξέρεη φιεο εθείλεο ηηο
αλαγθαίεο εγγπήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα ρνξεγείηαη άζπιν ή επηθνπξηθή πξνζηαζία
ζε φινπο φζνη ην δηθαηνχληαη πξαγκαηηθά, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.
«Πψο είλαη δπλαηφ λα μέξνπκε φηη απηά πνπ ηζρπξίδεηαη ν αηηψλ/ε αηηνχζα ζρεηηθά κε
ην θφβν δίσμεο ζηε ρψξα ηνπ είλαη αιεζηλά;»
Ο κφλνο ηξφπνο είλαη λα θαιέζνπκε ηνλ αηηνχληα/ηελ αηηνχζα λα καο εθζέζεη ηνπο
ηζρπξηζκνχο ηνπ/ηεο. Μέζσ κηαο πιήξνπο ζπλέληεπμεο κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην
ζπκπέξαζκα θαηά πφζν ν θφβνο πνπ επηθαιείηαη ν αηηψλ/ε αηηνχζα είλαη πξαγκαηηθφο,
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ/ηεο.
Απαηηείηαη άξηηα εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ην ζθνπφ απηφ ζρεηηθά κε ην λνκηθφ πιαίζην
πνπ θαιείηαη λα εθαξκφζεη, ηηο ηερληθέο ζπλέληεπμεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εθηηκήζεη ηελ
αμηνπηζηία ηνπ αηηνχληνο/ηεο αηηνχζαο, θαη ηελ θαηάζηαζε ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο.
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«Έλα ηέηνην ζχζηεκα κνηάδεη εθ πξψηεο φςεσο ππνρξεσηηθά ρξνλνβφξν. Πψο είλαη
δπλαηφ λα δηεθπεξαηψλνληαη ηα αηηήκαηα ζε ζχληνκν ρξφλν;»
Δίλαη ζίγνπξα δπλαηφ, ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: επαξθήο ζηειέρσζε κε πξνζσπηθφ πνπ
έρεη ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, επαξθείο ππνδνκέο (θηηξηαθέο, πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ θαη βάζεο δεδνκέλσλ θιπ), ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο θαη εμαηξεηηθά
πεξηνξηζκέλε γξαθεηνθξαηία.
«Καη αλ απηέο νη πξνυπνζέζεηο δελ ππάξρνπλ;»
Σφηε ε δηαδηθαζία ηνπ αζχινπ ζα είλαη ρξνλνβφξα θαη ζα γίλεηαη πφινο έιμεο θαηαρξεζηηθψλ
αηηήζεσλ αζχινπ θαη αιινδαπψλ πνπ δελ έρνπλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο λα εηζέξρνληαη ή
λα παξακέλνπλ ζηε ρψξα.
«Ση ζπκβαίλεη κε απηνχο ησλ νπνίσλ ην αίηεκα απνξξίπηεηαη;»
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αηηψλ/ε αηηνχζα δηεζλή πξνζηαζία θξηζεί πσο δελ πιεξνί ηηο ζρεηηθέο
πξνυπνζέζεηο, ε αίηεζή ηνπ/ηεο απνξξίπηεηαη θαη, εθφζνλ βξίζθεηαη παξάλνκα ζηελ Διιάδα,
μεθηλά ή ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ/ηεο.

Η ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΑΣΑΗ ΣΟΤ ΑΤΛΟΤ: "ΓΟΤΒΛΙΝΟ ΙIΙ" ΚΑΙ ΔΝΓΚΔΝ
«Ση πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ 'Γνπβιίλν ΙΙΙ';»
Βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚ 604/2013 (νλνκαδφκελνπ θαη «Γνπβιίλν ΙΙΙ»), ε πξψηε ρψξα
εηζφδνπ ελφο αιινδαπνχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζπλήζσο ηελ ππνρξέσζε λα εμεηάζεη
θαη λα απνθαλζεί γηα ηελ αίηεζε αζχινπ ηνπ/ηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζνη εηζήιζαλ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε έρνληαο σο πξψηε ρψξα εηζφδνπ ηελ Διιάδα, αθφκε θη αλ θαηαζέζνπλ
αίηεζε αζχινπ ζε άιιε Δπξσπατθή ρψξα, ζα επηζηξαθνχλ ζηελ Διιάδα γηα λα εμεηαζηεί ε
αίηεζή ηνπο. Δάλ ε αίηεζή ηνπο έρεη ήδε απνξξηθζεί ζηελ Διιάδα, δελ εμεηάδεηαη μαλά.
«Η Διιάδα, θαζψο θαη άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δεηνχλ λα αιιάμεη ν
Καλνληζκφο Γνπβιίλν ΙΙΙ. Γηαηί;»
Η Διιάδα καδί κε άιιεο ρψξεο ηεο λφηηαο Δπξψπεο, αιιά θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε
Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη πνιιέο κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο,
έρνπλ θαηαγγείιεη ην «Γνπβιίλν ΙΙΙ» σο έλα ζχζηεκα άδηθν θαη πξαθηηθά αλεθάξκνζην θαη
θνζηνβφξν. Ωζηφζν, γηα άιιεο ρψξεο, πνπ απνηεινχλ θαη ηηο ρψξεο «πξψηεο πξνηίκεζεο»
ησλ αιινδαπψλ, θαη πνπ θαηαγξάθνπλ κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο αηηνχλησλ άζπιν απφ φ,ηη ε
Διιάδα, ην «Γνπβιίλν ΙΙΙ» δελ είλαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε.
Η θαηνρχξσζε ελφο δίθαηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ θαη ε ηήξεζε ησλ
δηεζλψλ καο ππνρξεψζεσλ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ, εληζρχεη
ζεκαληηθά ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηεο ρψξαο ζηελ πξνζπάζεηα δηεθδίθεζεο αιιαγψλ ζηελ
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επξσπατθή πνιηηηθή, φπσο ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Καλνληζκνχ Γνπβιίλν ΙΙΙ, ηελ έκπξαθηε
αιιειεγγχε πξνο ηα θξάηε πνπ δέρνληαη ηηο θχξηεο πηέζεηο κηθηψλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη
ηελ αλαδηαλνκή ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ αλαγλσξηζκέλσλ πξνζθχγσλ ζην εζσηεξηθφ
ηεο Δ.Δ. Οπσζδήπνηε, δηεπξχλεηαη θαη ην πεξηζψξην ζπλεξγαζίαο κε ρψξεο φπσο ε Κχπξνο,
ε Βνπιγαξία, ε Μάιηα θαη ε Ιηαιία πάλσ ζηα δεηήκαηα απηά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο
πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014, ε ρψξα
καο νξγάλσζε δηεζλή ζπλάληεζε ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο, πνπ θαηέιεμαλ ζε θνηλφ θείκελν
ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ θαηαλνκή επζπλψλ.
Ωο απνηέιεζκα ησλ πηέζεσλ απηψλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε ζηηο αξρέο ηνπ
2016, ζρέδην λένπ Καλνληζκνχ, ηνπ Καλνληζκνχ Γνπβιίλν IV, πνπ βξίζθεηαη ζε ζηάδην
επεμεξγαζίαο απφ ηα φξγαλα ηεο Δ.Δ.
«Πνηα είλαη ε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ επί ησλ Απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ
πκβνπιίνπ γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεγθαηαζηάζεο (Relocation) θαη
επαλεγθαηάζηαζεο (Resettlement) πνπ πηνζεηήζεθαλ ην 2015;»
Η Τπεξεζία Αζχινπ είλαη ηεο γλψκεο φηη κφλν επηδεηθλχνληαο πξαγκαηηθή αιιειεγγχε κε
ηξίηεο ρψξεο πνπ θηινμελνχλ πνιχ κεγάινπο αξηζκνχο πξνζθχγσλ κέζσ ηεο πξνζθνξάο
γελλαηφδσξεο πνζφζησζεο κεηεγθαηάζηαζεο φπσο επίζεο θαη επηδεηθλχνληαο αιιειεγγχε
εληφο ησλ θφιπσλ ηεο Δ.Δ., κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηεο «θιείδαο» αλαθαηαλνκήο, ππάξρεη
ειπίδα φηη νη πξφζθπγεο ζα θζάζνπλ ζηελ Δπξψπε κε αζθάιεηα θαη φηη ε Δπξψπε ζην
ζχλνιν ηεο ζα ζεβαζηεί ηειηθά ηηο δηεζλείο ηεο ππνρξεψζεηο. Η Δπξψπε ζα πξέπεη λα βξεη
ηξφπνπο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή επζπλψλ ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ εθηείλνληαη απφ ηε
δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ ζηε δηαδηθαζία αζχινπ, ζηελ ππνδνρή θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ
πξνζθχγσλ.
«Γηαηί έρνπλ νη ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη βφξεηαο Δπξψπεο πεξηζζφηεξνπο αηηνχληεο
απ' φηη ε Διιάδα;»
Γηα πνιινχο αηηνχληεο άζπιν, απηέο νη ρψξεο απνηεινχλ επζχο εμαξρήο ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ
ηνπο, είηε επεηδή έρνπλ εθεί ζπγγελείο θαη θίινπο πνπ κπνξνχλ λα ηνπο ζηεξίμνπλ, είηε ιφγσ
ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, είηε ιφγσ κεγαιχηεξσλ απνδνρψλ, είηε επεηδή ζεσξνχλ φηη εθεί
έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα ηνπο δνζεί δηεζλήο πξνζηαζία θιπ. Παξά ηνπο ζπλερείο θαη
επίκνλνπο ειέγρνπο, θάπνηνη θαηαθέξλνπλ λα θηάζνπλ ζε ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη βφξεηαο
Δπξψπεο θαη λα ππνβάινπλ αηηήκαηα αζχινπ εθεί.
«Γηαηί ππάξρεη αλαζηνιή ησλ επηζηξνθψλ ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηελ Διιάδα απφ ηηο
άιιεο ρψξεο;»
Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ιφγσ ελφο αξηζκνχ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Γηθαζηεξίνπ ηων Γικαιωμάηων ηος Ανθπώπος θαηά ηεο Διιάδαο ζε δεηήκαηα κεηαρείξηζεο
αηηνχλησλ άζπιν, ζρεδφλ φιεο νη ρψξεο ηεο Δ.Δ. έρνπλ αλαζηείιεη ηελ επηζηξνθή αηηνχλησλ
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άζπιν θαη' εθαξκνγή ηνπ «Γνπβιίλνπ IΙΙ». Οη απνθάζεηο απηέο έθξηλαλ φηη ε Διιάδα δελ
εθάξκνδε έλα «δίθαην θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα αζχινπ», κε ζπλέπεηα καθξφρξνλε
αβεβαηφηεηα γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν, θαη φηη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη θξάηεζεο ησλ
αηηνχλησλ άζπιν ήηαλ αλεπαξθείο.

4

«Γηαηί δελ εθνδηάδνπκε ηνπο αηηνχληεο άζπιν κε ηαμηδησηηθά έγγξαθα πξνθεηκέλνπ λα
πάλε ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ πνπ απνηεινχλ θαη ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο; Γηαηί ηνπο
'εκπνδίδνπκε' λα θχγνπλ;»
Γηφηη απηφ ζα ηζνδπλακνχζε κε θαηάρξεζε απφ Διιεληθήο πιεπξάο ηεο έιιεηςεο ζπλνξηαθψλ
ειέγρσλ εληφο Schengen θαη ζα ελίζρπε ηα επηρεηξήκαηα φζσλ απαηηνχλ ηελ επαλαθνξά ηνπο
ή θαη αθφκα θαη ηελ αλαζηνιή ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Διιάδαο ζηε Schengen (κε απνηέιεζκα
ηελ εθ λένπ εηζαγσγή δηαβαηεξηαθψλ ειέγρσλ γηα φζνπο, εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο,
πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα).
«Πφζνη είλαη νη αηηνχληεο άζπιν ζηελ Διιάδα θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο;»

2014
Σν 2014, ζηα 28 θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά πάλσ απφ
600.000 αηηήκαηα αζχινπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ αηηεκάησλ ζε νξηζκέλεο
ρψξεο ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:

Χώρα
Γερμανία
Σουηδία
Γαλλία
Ιταλία
Ουγγαρία
Μεγάλη Βρετανία
Αυςτρία
………
Ελλάδα

Αιτήματα Ασφλου (2014)
202.645
81.180
62.735
64.625
42.775
31.745
28.035
………..
9.432

πλνιηθά αηηήκαηα γηα ην 2014: 626.065 (Αχμεζε 44% ζπγθξηηηθά κε ην 2013).

Οη θπξηφηεξεο ρψξεο θαηαγσγήο αηηνχλησλ άζπιν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ήηαλ νη
αθφινπζεο: πξία, Αθγαληζηάλ, Κφζζνβν, Δξπζξαία, εξβία, Παθηζηάλ, Ιξάθ, Νηγεξία, Ρσζία,
νκαιία θαη Αιβαλία.

4 Γύο είναι οι ζημανηικόηεπερ αποθάζειρ: Η M.S.S. καηά Βελγίος και Δλλάδαρ ηος
Δςπωπαϊκού Γικαζηηπίος ηων Γικαιωμάηων ηος Ανθπώπος (απόθαζη30696/09, ECHR
2011 - 21.1.11)και ηNS καηά Ηνωμένος Βαζιλείος ηος Γικαζηηπίος ηηρ Δςπωπαϊκήρ
Ένωζηρ(C-411/10).
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2015
Σν 2015, ζηα 28 θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά πάλσ απφ
1.300.000 αηηήκαηα αζχινπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ αηηεκάησλ ζε νξηζκέλεο
ρψξεο ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:

Χώρα
Γερμανία
Ουγγαρία
Σουηδία
Αυςτρία
Ιταλία
Γαλλία
Ολλανδία
………
Ελλάδα

Αιτήματα Ασφλου (2015)
476.510
177.130
162.455
88.160
83.535
75.755
44.975
………..
13.210

πλνιηθά αηηήκαηα γηα ην 2015: 1.321.050 (Αχμεζε 111% ζπγθξηηηθά κε ην 2014).

Οη θπξηφηεξεο ρψξεο θαηαγσγήο αηηνχλησλ άζπιν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ήηαλ νη
αθφινπζεο: πξία, Αθγαληζηάλ, Ιξάθ, Κφζνβν, Αιβαλία, Παθηζηάλ, Δξπζξαία, Νηγεξία, εξβία,
Ιξάλ, Ρσζία, Άγλσζηε θαη Οπθξαλία.
ηαηηζηηθά ζηνηρεία Αζχινπ ζηελ Δπξψπε – β΄ ηξίκελν 2016

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report
«Τι είναι η διαδικασία της μετεγκατάστασης;»
Για ςυχνζσ ερωτήςεισ και απαντήςεισ για τη μετεγκατάςταςη δείτε εδώ
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2015/11/RELOCATION_GR.pdf

Η ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΤΛΟΤ
«Πνηεο είλαη ε απνζηνιή θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ;»
5

Η Τπεξεζία Αζχινπ είλαη κηα ππεξεζία πνπ ηδξχζεθε κε ην λφκν 3907/2011 πνπ αζρνιείηαη
κε ηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο. Η ιεηηνπξγία ηεο μεθίλεζε ζηηο 07/06/2013.

5 Νόμορ Ν.3907/2011ΦΔΚ Α-7/26.01.2011 με ηίηλο: "Ίδπςζη Υπηπεζίαρ Αζύλος και
Υπηπεζίαρ Ππώηηρ Υποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ
ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ κοινούρ κανόνερ και διαδικαζίερ ζηα κπάηη -

11

Η Τπεξεζία Αζχινπ, ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο, είλαη θπξίσο αξκφδηα γηα:
• ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά ζηε

ρνξήγεζε αζχινπ ή άιισλ κνξθψλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε
θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο απηήο,
• ηελ παξαιαβή, εμέηαζε θαη απφθαζε επί αηηεκάησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζε πξψην

βαζκφ,
• ηελ ελεκέξσζε ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία γηα ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ

αηηεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζην πιαίζην απηήο,
• ηε ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη

πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ αιινδαπψλ θαη ηε δηαξθή
παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηηο ρψξεο απηέο, ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο γηα ην ζθνπφ
απηφ άιιεο ειιεληθέο ή μέλεο αξρέο, ηδίσο ζην πιαίζην ζρεηηθψλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ,
• ηνλ εθνδηαζκφ ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία αιινδαπψλ, θαζψο θαη ησλ δηθαηνχρσλ

δηεζλνχο πξνζηαζίαο κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία λνκηκνπνηεηηθά θαη
ηαμηδησηηθά έγγξαθα,
• ηε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο πξνζθχγσλ,
• ηε δηεπθφιπλζε ησλ αηηνχλησλ ζε φηη αθνξά ζηηο πιηθέο ζπλζήθεο ππνδνρήο ζε

ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο,
• ηελ πξνεηνηκαζία λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ θαη δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο

ηεο θαη
• ηε ζπλεξγαζία κε θξαηηθνχο θνξείο, αλεμάξηεηεο αξρέο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο,

φξγαλα, νξγαληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο.
«Πνηα είλαη ε δνκή ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ;»
Η Τπεξεζία Αζχινπ ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, θαη
Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία θαη Κιηκάθηα Αζχινπ πνπ ηίζεληαη ζηαδηαθά ζε ιεηηνπξγία.
«Πνηα Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία Αζχινπ έρνπλ αξρίζεη λα ιεηηνπξγνχλ;»
ηηο 11 Ινπιίνπ 2013 μεθίλεζε ηελ παξαιαβή αηηήζεσλ αζχινπ ην Απηνηειέο Κιηκάθην Αζχινπ
Φπιαθίνπ (πξψελ Βνξείνπ Έβξνπ) ζην Φπιάθην εληφο ηνπ ΚΔΠΤ. ηηο 29 Ινπιίνπ 2013 άξρηζε
λα ιεηηνπξγεί ην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Θξάθεο (πξψελ Ννηίνπ Έβξνπ), ελψ άιιν έλα
Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζην λεζί ηεο Λέζβνπ, ζην Κέληξν Πξψηεο
Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ζηε Μφξηα, ζηηο 15 Οθησβξίνπ 2013.Σν 2013 ιεηηνχξγεζαλ ηα
Απηνηειή Κιηκάθηα Αζχινπ ζηνλ Δηδηθφ Υψξν Παξακνλήο Αιινδαπψλ ηεο Ακπγδαιέδαο θαη
ηεο Ξάλζεο.
μέλη για ηην επιζηποθή ηων παπανόμωρ διαμενόνηων ςπηκόων ηπίηων σωπών» και λοιπέρ
διαηάξειρ". Ανηικαηαζηάθηκε από ηον Ν.4375/2016.
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Σν 2014 μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Αζχινπ ηεο Ρφδνπ. ηηο 7 Ινπιίνπ
μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Αζχινπ ηεο Θεζζαινλίθεο. ηηο 7
Ιαλνπαξίνπ 2016 μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Αζχινπ άκνπ.
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2016 μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Αζχινπ ζηελ Πάηξα
(έσο ηφηε ιεηηνπξγνχζε σο Απηνηειέο Κιηκάθην Αζχινπ) ελψ ζην εγγχο κέιινλ ζα αξρίζεη λα
ιεηηνπξγεί Γξαθείν Αζχινπ θαη ζην Ηξάθιεην Κξήηεο. Κιηκάθηα ζηε Υίν, Λέξν θαη Κσ έρνπλ
ήδε ηεζεί ζε ιεηηνπξγία.
«Πψο ζηειερψλεηαη ε Τπεξεζία Αζχινπ;»
Σεο Τπεξεζίαο Αζχινπ πξνΐζηαηαη Γηεπζπληήο, ν νπνίνο δηνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο. Δίλαη πξνζσπηθφηεηα εγλσζκέλνπ θχξνπο, παλεπηζηεκηαθήο
εθπαίδεπζεο, κε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα. Η Τπεξεζία Αζχινπ ζηειερψλεηαη απφ δεκφζηνπο
πνιηηηθνχο ππαιιήινπο, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη, κεηαηάζζνληαη, κεηαθέξνληαη ή
απνζπψληαη απφ ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή Ν.Π.Γ.Γ. ή απφ
πξφζσπα πνπ πξνζιακβάλνληαη σο κφληκνη ή κε ζχκβαζε εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
«Ση είλαη ε Αξρή Πξνζθπγψλ;»
Οη αηηνχληεο άζπιν, ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο έρνπλ απνξξηθζεί ζε πξψην βαζκφ, έρνπλ
δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ην λφκν, λα πξνζθχγνπλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ απέξξηςε ηελ
αίηεζή ηνπο εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ φπσο νξίδεηαη
απφ ηνλ Ν.4375/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην αξζξ.86 ηνπ Ν.4399/2016 θαη ηζρχεη.
«Ση εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη ηεο Αξρήο
Πξνζθπγψλ;»
Μεγάιε έκθαζε δίλεηαη ζηελ άξηηα εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ ηφζν
ζε ζρέζε κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ παξνρή δηεζλνχο πξνζηαζίαο, φζν θαη ζε
ζρέζε κε πεξηζζφηεξν ηερληθά δεηήκαηα (ηερληθέο ζπλέληεπμεο, δηαθξίβσζε απνδεηθηηθψλ
ζηνηρείσλ, ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηα θξάηε πξνέιεπζεο ησλ
αηηνχλησλ

δηεζλνχο

πξνζηαζίαο,

ρεηξηζκφο

πεξηπηψζεσλ

επάισησλ

πξνζψπσλ,

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θ.ά.).
Η εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γξαθείν Αζχινπ (EASO)ζχκθσλα κε ην
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ απηνχ. ηφρνο απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε
θαηά ην δπλαηφλ παξνρή εληαίαο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα Αζχινπ ησλ ππαιιήισλ ησλ θξαηψλ
κειψλ ηεο Δ.Δ.. Παξάιιεια, ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζπλδξάκεη ην
έξγν ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ
θαη εκεξίδσλ θαη παξνρήο έληππνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Η ζσζηή εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ θξίλεηαη σο ζεκείν θεληξηθήο ζεκαζίαο, θαζψο απνηειεί ζεκειηψδε εγγχεζε γηα
έλα δίθαην θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηεζλνχο πξνζηαζίαο.
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«Ση γίλεηαη κε ηηο παιαηφηεξεο αηηήζεηο αζχινπ;»
Η Τπεξεζία Αζχινπ αλαιακβάλεη κφλν ηελ εμέηαζε ησλ

αηηεκάησλ αζχινπ πνπ έρνπλ

θαηαηεζεί ζηελ Τπεξεζία απφ ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο (07/06/2013) θαη
εθεμήο. Οη πξνγελέζηεξεο αηηήζεηο παξακέλνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
«Πψο θαιχπηεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ;»
Σν 43% ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαιχπηεηαη απφ θξαηηθά
θνλδχιηα.
Η Τπεξεζία Αζχινπ ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 57% απφ ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη
Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (Ννξβεγία,
Ιζιαλδία, Ληρηελζηάηλ) θαη άιινπο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο πφξνπο.
Γξάζεηο ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ ζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά ε Ύπαηε Αξκνζηεία ΟΗΔ γηα ηνπο
Πξφζθπγεο θαη ε νξγάλσζε Solidarity Now.
Ννέκβξηνο 2016
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