ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ

Η Υπθρεςία Αςφλου γίνεται ςυχνά αποδζκτθσ ερωτθμάτων από τα ΜΜΕ και πολίτεσ ςχετικά
με το άςυλο και τθ μετανάςτευςθ. Παρακάτω παρατίκενται οι ςυχνότερεσ ερωτιςεισ, ςτισ
οποίεσ καλείται να απαντιςει θ Υπθρεςία, κακϊσ και ςυνοπτικζσ απαντιςεισ. Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, παρακαλοφμε απευκυνκείτε ςτθν Υπθρεςία
Αςφλου (http://asylo.gov.gr,press.asylo@asylo.gov.gr, τθλ. 210 6988500).

ΠΑΡΑΣΤΠΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΑΤΛΟ

«Πϊσ ςχετίηονται το Άςυλο και θ Μετανάςτευςθ;»
Η κζςπιςθ ενόσ ςυςτιματοσ αςφλου «δίκαιου και αποτελεςματικοφ» αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ μιασ ςφγχρονθσ και ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ τθσ διαχείριςθσ των
μεταναςτευτικϊν ροϊν. Η δίκαιθ αλλά και αποτελεςματικι διαδικαςία αςφλου
εξαςφαλίηει ότι οι αμιγϊσ οικονομικοί μετανάςτεσ δεν ζχουν λόγο να καταφφγουν ςτο
ςφςτθμα αςφλου, εφόςον γνωρίηουν ότι το αίτθμά τουσ κα απορριφκεί ςφντομα, ενϊ οι
πρόςφυγεσ λαμβάνουν τα ευεργετιματα που προβλζπονται από τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ και
τθν εκνικι νομοκεςία ςε εφλογο χρόνο.
«Ποιοσ είναι πρόςφυγασ;»1
Πρόςφυγασ είναι το άτομο, το οποίο βρίςκεται ζξω από τθν πατρίδα του, και το οποίο
διατρζχει βάςιμο φόβο δίωξθσ, λόγω τθσ φυλισ, τθσ κρθςκείασ, τθσ εκνικότθτασ, τθσ
ςυμμετοχισ του ςε ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα ι των πολιτικϊν του πεποικιςεων, και λόγω
αυτοφ του φόβου δεν μπορεί να γυρίςει εκεί. Με τθν ζννοια «δίωξθ» νοείται θ παραβίαςθ

1 Στθν Ελλάδα το «άςυλο» αναφζρεται ςυχνά και ωσ πολιτικό άςυλο. Στο κείμενο αυτό χρθςιμοποιείται ο όροσ «άςυλο».
Επίςθσ, ςτο παρόν κείμενο ο όροσ «πρόςφυγασ» χρθςιμοποιείται ωσ ςυνϊνυμοσ του όρου «δικαιοφχοσ διεκνοφσ
προςταςίασ», ωσ πιο δόκιμοσ και γνϊριμοσ ςτο Ελλθνικό κοινό. Για τον ίδιο λόγο, ο όροσ 'αιτϊν άςυλο' χρθςιμοποιείται εδϊ
ωσ ςυνϊνυμοσ του όρου «αιτϊν διεκνι προςταςία». Στθν Ευρωπαϊκι νομοκεςία ο όροσ «δικαιοφχοσ διεκνοφσ προςταςίασ»
καλφπτει τουσ αναγνωριςμζνουσ πρόςφυγεσ (αυτοφσ ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί πολιτικό άςυλο) και τουσ δικαιοφχουσ
επικουρικισ προςταςίασ.
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κεμελιωδϊν δικαιωμάτων του ανκρϊπου, όπωσ τα βαςανιςτιρια, θ αυκαίρετθ κράτθςθ, θ
διακριτικι μεταχείριςθ που κζτει ςε κίνδυνο τθν επιβίωςθ του διωκόμενου κοκ.

«Ποια είναι θ διαφορά πρόςφυγα και οικονομικοφ μετανάςτθ;»
Οικονομικοί μετανάςτεσ είναι τα πρόςωπα που εγκαταλείπουν τθ χϊρα τουσ
προςβλζποντασ ςε καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ και διαβίωςθσ ςτισ χϊρεσ τελικοφ
προοριςμοφ τουσ. Πρόςφυγεσ, αντίκετα, είναι εκείνοι που φοβοφνται για τθ ηωι τουσ λόγω
τθσ φυλισ, τθσ κρθςκείασ, των πολιτικϊν τουσ πεποικιςεων κλπ. Οι οικονομικοί
μετανάςτεσ ζχουν καταρχιν τθ δυνατότθτα να επιςτρζψουν ςτθν πατρίδα τουσ όποτε το
κελιςουν, ςε αντίκεςθ με τουσ πρόςφυγεσ, που δεν μποροφν να επιςτρζψουν μζχρι να
αλλάξει εκεί θ κατάςταςθ, ζτςι ϊςτε να μποροφν να γυρίςουν και να είναι αςφαλείσ. Αυτό
επιτάςςει θ διεκνισ Σφμβαςθ τθσ Γενεφθσ για το Κακεςτϊσ των Προςφφγων, άλλα διεκνι
και ευρωπαϊκά κείμενα και θ εκνικι νομοκεςία.2 Με άλλα λόγια, μόνο εάν κάποιοσ δεν
είναι πρόςφυγασ, τότε μπορεί να επιςτραφεί ςτθ χϊρα του.

«Είναι αλικεια ότι θ Ελλάδα δεν πραγματοποιεί απελάςεισ, ακόμθ και όςων δεν είναι
πρόςφυγεσ, με αποτζλεςμα όλοι οι αλλοδαποί, που ζρχονται χωρίσ τισ νόμιμεσ
προχποκζςεισ, να παραμζνουν εδϊ;»
Η Ελλθνικι Αςτυνομία υλοποιεί προγράμματα εκελοντικϊν και αναγκαςτικϊν επιςτροφϊν,
ςχετικζσ δε πλθροφορίεσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ (http://www.astynomia.gr).
Ωςτόςο, αρκετζσ χϊρεσ δεν αναγνωρίηουν τουσ υπθκόουσ τουσ ωσ τζτοιουσ ι δεν
ςυνεργάηονται επαρκϊσ για τθν ζκδοςθ ταξιδιωτικϊν εγγράφων, που είναι αναγκαία για
τθν επιςτροφι τουσ. Μπορεί οριςμζνεσ χϊρεσ να μθν εκπροςωποφνται καν ςτθν Ελλάδα.
Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να κακυςτερεί θ διαδικαςία επιςτροφϊν.

«Μπορεί θ Ελλάδα να επιςτρζψει ςτθ χϊρα τουσ αυτοφσ, των οποίων το αίτθμα αςφλου
ζχει απορριφκεί, και βρίςκονται παράνομα εδϊ, ζςτω και χωρίσ τθν επίςθμθ
ςυγκατάκεςθ τθσ χϊρασ αυτισ;»
Η ςυνεργαςία των χωρϊν καταγωγισ είναι απολφτωσ αναγκαία. Σε διαφορετικι περίπτωςθ
υπάρχει παραβίαςθ των διεκνϊν κανόνων.

2 Για τα βαςικά νομικά κείμενα επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου (http://asylo.gov.gr/),του Συνθγόρου του
Πολίτθ(http://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el) και τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ
(http://www.unhcr.gr/).
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ΣΟ ΑΤΛΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί πρζπει να υπάρχει ςτθν Ελλάδα μια διαδικαςία για τθ χοριγθςθ αςφλου
('διεκνοφσ προςταςίασ');»
Στθν Ευρϊπθ, αλλά και ςε πολλά άλλα μζρθ του κόςμου (Β. Αμερικι, Ν. Αφρικι, Μζςθ
Ανατολι κλπ.), καταφκάνουν πολλοί υπικοοι άλλων χωρϊν με πρόκεςθ να παραμείνουν
για κάποιο χρονικό διάςτθμα, ζχοντασ αφιςει τθ χϊρα τουσ είτε επειδι εκεί κινδυνεφει θ
ηωι τουσ, θ ςωματικι τουσ ακεραιότθτα ι αςφάλειά τουσ, είτε επειδι κζλουν να
βελτιϊςουν τθν οικονομικι τουσ κατάςταςθ και εν γζνει τισ ςυνκικεσ τθσ διαβίωςισ τουσ.
Στθν πρϊτθ περίπτωςθ οι χϊρεσ ςτισ οποίεσ φκάνουν, εφόςον ζχουν υπογράψει τισ
ςχετικζσ διεκνείσ ςυνκικεσ, ζχουν ςυγκεκριμζνεσ υποχρεϊςεισ να τουσ παράςχουν «διεκνι
προςταςία», ενϊ ςτθ δεφτερθ δεν ζχουν ςυνικωσ τθν υποχρζωςθ να τουσ δεχκοφν. Οι
υποχρεϊςεισ παροχισ διεκνοφσ προςταςίασ πθγάηουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ, το
ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και εκνικοφσ κανόνεσ,3 που με τθ ςειρά τουσ αποτυπϊνουν και
ενςωματϊνουν πανάρχαιεσ αξίεσ για τθν προςταςία του «ξζνου» από τον κίνδυνο. Η
Ελλάδα αποτζλεςε χϊρα προζλευςθσ προςφφγων και μεταναςτϊν για πολλζσ δεκαετίεσ. Τα
τελευταία είκοςι χρόνια μετατράπθκε, όπωσ ιταν φυςιολογικό, ςε χϊρα προοριςμοφ αλλά
και ειςόδου ςτθν Ε.Ε., τόςο λόγω τθσ πολιτικισ και οικονομικισ ςτακερότθτασ, όςο και
λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ, θ οποία τθν κακιςτά φυςικό ςταυροδρόμι μεταξφ των
χωρϊν τθσ βόρειασ και κεντρικισ Ευρϊπθσ και των χωρϊν τθσ Αςίασ και τθσ Αφρικισ. Άρα θ
φπαρξθ μιασ αξιόπιςτθσ διαδικαςίασ αςφλου ωσ μζρουσ ενόσ ςυνολικοφ ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ των μεταναςτευτικϊν ροϊν, που να εξαςφαλίηει τόςο τον πρόςφυγα από τουσ
κινδφνουσ ςτθ χϊρα καταγωγισ του, όςο και τθ χϊρα μασ από τυχόν κατάχρθςθ τθσ
διαδικαςίασ αυτισ από πρόςωπα που δεν δικαιοφνται προςταςία, είναι ςθμαντικι.
Για ακριβι ςτατιςτικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ αναφορικά με τθ διαδικαςία του αςφλου
παρακαλοφμε επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου, ςτθ ςελίδα «Στατιςτικά
Στοιχεία»: http://asylo.gov.gr/?page_id=143

«Σι είναι θ διαδικαςία τθσ προ-καταγραφισ ι απλισ καταγραφισ που υλοποίθςε τον
Ιοφνιο του 2016 θ Τπθρεςία Αςφλου;»
3 Για τα βαςικά νομοκετικά κείμενα επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου (http://asylo.gov.gr/)και του
Συνθγόρου του Πολίτθ (http://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.prosfiges-nomo8esia).
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Λόγω τθσ ραγδαίασ αφξθςθσ των αιτοφντων άςυλο ςτθν Ελλάδα τουσ πρϊτουσ μινεσ του
2016, και προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ιδιότθτά τουσ ωσ αιτοφντων, θ Υπθρεςία Αςφλου
υλοποίθςε το πρόγραμμα προ-καταγραφισ τουσ, με τθν υποςτιριξθ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ
του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ και το EASO. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/06/W001-1-What-is-Pre-Registraion-ELFR.pdf. Το πρόγραμμα τθσ προ-καταγραφισ ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθν αποκατάςταςθ μίασ
αίςκθςθσ αςφάλειασ, κανονικότθτασ και ελπίδασ για εκατοντάδεσ χιλιάδεσ αιτοφντεσ άςυλο.
«Σι δικαιϊματα αποκτά ζνασ αναγνωριςμζνοσ πρόςφυγασ;»
Όςοι λαμβάνουν κακεςτϊσ διεκνοφσ προςταςίασ ζχουν δικαίωμα παραμονισ ςτθ χϊρα για
τρία χρόνια. Ζχουν πρόςβαςθ ςτθν παιδεία, τισ υπθρεςίεσ υγείασ, τθν αγορά εργαςίασ και
τθν κοινωνικι αςφάλιςθ. Στουσ αναγνωριςμζνουσ πρόςφυγεσ οι αρμόδιεσ αρχζσ εκδίδουν
ταξιδιωτικά ζγγραφα, ενϊ ςτουσ δικαιοφχουσ επικουρικισ προςταςίασ μποροφν να
εκδοκοφν ταξιδιωτικά ζγγραφα εφόςον αυτοί αδυνατοφν να εξαςφαλίςουν εκνικό
διαβατιριο, εκτόσ αν ςυντρζχουν επιτακτικοί λόγοι εκνικισ αςφάλειασ ι δθμόςιασ τάξθσ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: http://asylo.gov.gr/?page_id=1299.

«Μπορεί να ανακλθκεί το κακεςτϊσ διεκνοφσ προςταςίασ που ζχει χορθγθκεί ςε κάποιο
άτομο;»
Το κακεςτϊσ διεκνοφσ προςταςίασ μπορεί να ανακλθκεί όταν οι ςυνκικεσ ςτθ χϊρα
καταγωγισ αλλάξουν, και ο δικαιοφχοσ διεκνοφσ προςταςίασ μπορεί να επιςτρζψει ςε
αυτιν με αςφάλεια ι ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ όπου δε κα ζπρεπε να είχε χορθγθκεί
το κακεςτϊσ εξ’ αρχισ.

«Μπορεί μια χϊρα να αρνθκεί να δεχκεί πρόςφυγεσ, επειδι ζχει πολλοφσ οικονομικοφσ
μετανάςτεσ;»
Στθν περίπτωςθ των προςφφγων δεν ιςχφει «ποςόςτωςθ» (δθλαδι κάποιοσ ανϊτατοσ
αρικμόσ προςφφγων, πζραν του οποίου μια χϊρα δεν υποχρεοφται πλζον να δεχτεί
πρόςφυγεσ).
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«Σι γίνεται με τον μεγάλο αρικμό αλλοδαπϊν που ζχουν ηθτιςει άςυλο ςτθν Ελλάδα;
Δικαιοφνται να παραμζνουν ςτθν Ελλάδα, και για πόςο χρονικό διάςτθμα;»
Όςο εκκρεμεί θ εξζταςθ τθσ αίτθςισ τουσ, δεν επιτρζπεται να απομακρυνκοφν από τθ
χϊρα, ακριβϊσ γιατί ενδζχεται να είναι πρόςωπα που δικαιοφνται διεκνι προςταςία.
Ωςτόςο, από τθν Πολιτεία εξαρτάται πόςο γριγορα κα εξετάςει τισ αιτιςεισ διεκνοφσ
προςταςίασ. Συνικωσ, το διάςτθμα ζξι μθνϊν αρκεί για να εξεταςκεί μία αίτθςθ - άρα θ
υποβολι μίασ αίτθςθσ, από μόνθ τθσ, δεν ζχει ωσ αποτζλεςμα απαραίτθτα ότι ο αιτϊν
παραμζνει για μεγάλο χρονικό διάςτθμα νόμιμα ςτθ χϊρα.

«Όλοι οι μθ νόμιμοι μετανάςτεσ ηθτοφν άςυλο; Ποιοσ τουσ υποδεικνφει να το κάνουν, αν
και δεν είναι πρόςφυγεσ, δθλαδι να υποβάλουν αίτθςθ αςφλου καταχρθςτικά;»
Η αλικεια είναι ότι δεν ηθτοφν όλοι άςυλο. Η διεκνισ εμπειρία καταδεικνφει ότι όςο
καλφτερθ και επαρκζςτερθ είναι θ επίςθμθ ενθμζρωςθ των αλλοδαπϊν αναφορικά με το
νομικό κακεςτϊσ που διζπει τθ «διεκνι προςταςία», τον Κανονιςμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» κλπ., και
κυρίωσ όςο ταχφτερθ είναι θ διεκπεραίωςθ των αιτιςεων για διεκνι προςταςία, τόςο
λιγότεροι μθ-πρόςφυγεσ κα κάνουν αίτθςθ αςφλου. Αντίκετα, όταν θ κφρια πθγι
ενθμζρωςθσ των αλλοδαπϊν είναι, για παράδειγμα, τα κυκλϊματα λακροδιακίνθςθσ και
εκμετάλλευςθσ των αλλοδαπϊν, τότε παρατθρείται αφξθςθ των καταχρθςτικϊν αιτιςεων
για διεκνι προςταςία.

«Είναι υποχρεωμζνθ θ Ελλάδα να δίνει ζνα οριςμζνο ποςοςτό διεκνοφσ προςταςίασ ςε
αλλοδαποφσ;»
Η Ελλάδα οφείλει να χορθγεί διεκνι προςταςία (άςυλο ι επικουρικι προςταςία) ςε όποιον
τθ δικαιοφται ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που ορίηει ο νόμοσ.

«Αν θ Ελλάδα χορθγεί διεκνι προςταςία ςε πολλοφσ αιτοφντεσ, αυτό δε κα ιταν κίνθτρο
να αυξθκοφν ακόμθ περιςςότερο οι μεταναςτευτικζσ ροζσ προσ τθ χϊρα μασ;»
Μια χϊρα προςελκφει περιςςότερουσ μθ νόμιμουσ μετανάςτεσ όταν δεν διακζτει
ολοκλθρωμζνθ πολιτικι διαχείριςθσ των μεταναςτευτικϊν ροϊν, δίνει τθν εικόνα ότι δεν
φυλάςςει επαρκϊσ τα ςφνορά τθσ και ανζχεται τθν παράνομθ μετανάςτευςθ. Η διεκνισ
προςταςία που χορθγείται γριγορα, αλλά μόνο ςε όςουσ τθ δικαιοφνται, αποπνζει δίκαιθ
κρίςθ, ευταξία και νομιμότθτα, που γίνεται αντιλθπτι τόςο από το μετανάςτθ και όποιον
προςπακεί τυχόν να εκμεταλλευκεί τθν ευάλωτθ κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται, όςο και
από τον πολίτθ
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«Επιτρζπεται θ κράτθςθ ενόσ αιτοφντοσ διεκνι προςταςία;»
Ζνασ αλλοδαπόσ που ηθτά διεκνι προςταςία, δεν κρατείται μόνο για το λόγο ότι ειςιλκε
και παραμζνει παράνομα ςτθ χϊρα. Σε περίπτωςθ που θ αίτθςθ υποβλθκεί ενόςω
κρατείται ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ απομάκρυνςθσ από τθ χϊρα, παραμζνει υπό κράτθςθ
εφόςον θ κράτθςι του νομιμοποιείται από άλλεσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ (για
παράδειγμα για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ κακϊσ και εάν είναι αδφνατθ θ ταυτοποίθςι του).
Οι ςυνκικεσ κράτθςθσ πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν αξιοπρζπεια του αιτοφντοσ.

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ: ΑΤΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

«Σι είναι 'διεκνισ προςταςία' και ςε ποιουσ χορθγείται; Σι είναι το (πολιτικό) άςυλο;»
Διεκνισ προςταςία, ςφμφωνα με το νόμο, είναι το κακεςτϊσ πρόςφυγα (δθλαδι θ
χοριγθςθ αςφλου) και το κακεςτϊσ επικουρικισ προςταςίασ. Το άςυλο είναι θ προςταςία
που δίνεται από ζνα κράτοσ ςε άτομα που φεφγουν από τθ χϊρα τουσ, ι φοβοφνται να
επιςτρζψουν ςε αυτιν διότι διϊκονται.
Οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ αςφλου διζπονται, κατ' αρχιν, από τθ Διεκνι Σφμβαςθ τθσ
Γενεφθσ του 1951 για το Κακεςτϊσ των Προςφφγων. Αίτθςθ για άςυλο μπορεί να κάνει
κάποιοσ ο οποίοσ ζχει φφγει από τθ χϊρα του και δεν μπορεί να γυρίςει, επειδι φοβάται
βάςιμα ότι κα υποςτεί δίωξθ για λόγουσ:
•

φυλισ

•

κρθςκείασ

•

εκνικότθτασ

•

ςυμμετοχισ ςε ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα

•

πολιτικϊν πεποικιςεων

Προκειμζνου να χορθγθκεί άςυλο ςε ζναν αιτοφντα/ςα, κα πρζπει να πλθροί τουλάχιςτον
ζναν από τουσ παραπάνω λόγουσ. Η Ελλάδα ζχει επικυρϊςει τθ Σφμβαςθ τθσ Γενεφθσ για
το Κακεςτϊσ των Προςφφγων, και είναι ςτθ διαδικαςία τθσ ενςωμάτωςθσ ςτο εκνικό δίκαιο
των ςχετικϊν αναδιατυπωμζνων Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε.. Οι κανονιςμοί τθσ Ε.Ε., π.χ. Δουβλίνο ΙΙΙ,
είναι επίςθσ νομικά δεςμευτικοί για τθν Ελλάδα. Η χοριγθςθ αςφλου δεν αποτελεί πράξθ
φιλανκρωπίασ αλλά υποχρζωςθ τθσ χϊρασ με βάςθ τισ διεκνείσ ςυνκικεσ και τθν ελλθνικι
νομοκεςία.
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«Σι είναι το κακεςτϊσ επικουρικισ προςταςίασ;»
Οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ του κακεςτϊτοσ αυτοφ διζπονται από τθν εκνικι και
ευρωπαϊκι νομοκεςία. Το κακεςτϊσ επικουρικισ προςταςίασ χορθγείται ςε πρόςωπα που
κινδυνεφουν να υποςτοφν ςοβαρι βλάβθ ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ.
Η ςοβαρι βλάβθ, ςφμφωνα με το νόμο, ςυνίςταται ςε:
α) κανατικι ποινι ι εκτζλεςθ, ι
β) βαςανιςτιρια ι απάνκρωπθ ι εξευτελιςτικι μεταχείριςθ ι τιμωρία,
γ) ςοβαρι προςωπικι απειλι κατά τθσ ηωισ ι τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ αμάχου λόγω
βίασ αςκοφμενθσ αδιακρίτωσ ςε καταςτάςεισ διεκνοφσ ι εςωτερικισ ζνοπλθσ ςφρραξθσ.
Το

άςυλο

και

θ

επικουρικι

προςταςία

είναι

πολφ

παρεμφερι

κακεςτϊτα,

ςυμπεριλαμβάνονται δε ςτον ενιαίο όρο 'κακεςτϊσ διεκνοφσ προςταςίασ', που ςθμαίνει ότι
ζνα άτομο απολαμβάνει προςταςία από τθ διεκνι κοινότθτα / ζνα άλλο κράτοσ, επειδι θ
δικι του/τθσ χϊρα δεν μπορεί ι αρνείται να τον/τθν προςτατεφςει (δθλαδι να του/τθσ
εξαςφαλίςει τα κεμελιϊδθ ανκρϊπινα δικαιϊματά του/τθσ).

«Πϊσ γίνεται θ διάκριςθ μεταξφ οικονομικϊν μεταναςτϊν και προςφφγων;»
Η διάκριςθ μεταξφ των δφο είναι μια διαδικαςία ςφνκετθ. Οι μεταναςτευτικζσ ροζσ προσ
τθν Ελλάδα είναι ςυνικωσ «μικτζσ», αφοφ τόςο οι πρόςφυγεσ όςο και οι οικονομικοί
μετανάςτεσ χρθςιμοποιοφν τουσ ίδιουσ δρόμουσ διζλευςθσ και ειςόδου ςτθ χϊρα. Συχνά
αμφότεροι ςτεροφνται νομιμοποιθτικϊν εγγράφων (π.χ. άδεια κεϊρθςθσ ειςόδου) ι
εγγράφων

ταυτοποίθςθσ

(ταυτότθτασ,

διαβατθρίου

κλπ.)

και

καταφεφγουν

ςε

«κυκλϊματα» διακινθτϊν ϊςτε να αποφφγουν τουσ ςυνοριακοφσ ελζγχουσ, με αποτζλεςμα
θ ταυτότθτα και θ εξακρίβωςθ τθσ χϊρασ προζλευςθσ και τθσ ανάγκθσ για διεκνι
προςταςία να κακίςταται δφςκολθ. Η πρϊτθ καταγραφι γίνεται, ςτθν περίπτωςθ
ςφλλθψθσ, ςτα κζντρα πρϊτθσ υποδοχισ και κράτθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτϊν που ηθτοφν
άςυλο οι χειριςτζσ των υποκζςεων μποροφν, με τθ χριςθ οριςμζνων μεκόδων και
«εργαλείων», να καταλάβουν από ποια χϊρα προζρχονται, και μζςω τθσ διαδικαςίασ
αςφλου να καταλιξουν ςτο ποιοι είναι πρόςφυγεσ. Επικοινωνία με διπλωματικζσ
αντιπροςωπείεσ για τθ διακρίβωςθ ςτοιχείων επιτρζπεται μόνο εφόςον δεν πρόκειται για
αιτοφντεσ άςυλο ι για δικαιοφχουσ διεκνοφσ προςταςίασ.
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ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΤΛΟΤ

«Ποια χαρακτθριςτικά κακιςτοφν ζνα ςφςτθμα αςφλου 'δίκαιο και αποτελεςματικό';»
Ζνα ςφςτθμα χαρακτθρίηεται δίκαιο και αποτελεςματικό, όταν παρζχει όλεσ εκείνεσ τισ
αναγκαίεσ εγγυιςεισ και προχποκζςεισ, ϊςτε να χορθγείται άςυλο ι επικουρικι προςταςία
ςε όλουσ όςοι το δικαιοφνται πραγματικά, ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα.

«Πϊσ είναι δυνατό να ξζρουμε ότι αυτά που ιςχυρίηεται ο αιτϊν/θ αιτοφςα ςχετικά με το
φόβο δίωξθσ ςτθ χϊρα του είναι αλθκινά;»
Ο μόνοσ τρόποσ είναι να καλζςουμε τον αιτοφντα/τθν αιτοφςα να μασ εκκζςει τουσ
ιςχυριςμοφσ του/τθσ. Μζςω μιασ πλιρουσ ςυνζντευξθσ μποροφμε να καταλιξουμε ςτο
ςυμπζραςμα κατά πόςο ο φόβοσ που επικαλείται ο αιτϊν/θ αιτοφςα είναι πραγματικόσ,
λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθ χϊρα καταγωγισ του/τθσ.
Απαιτείται άρτια εκπαίδευςθ του προςωπικοφ για το ςκοπό αυτό ςχετικά με το νομικό
πλαίςιο που καλείται να εφαρμόςει, τισ τεχνικζσ ςυνζντευξθσ προκειμζνου να μπορεί να
εκτιμιςει τθν αξιοπιςτία του αιτοφντοσ/τθσ αιτοφςασ, και τθν κατάςταςθ ςτισ χϊρεσ
καταγωγισ.

«Ζνα τζτοιο ςφςτθμα μοιάηει εκ πρϊτθσ όψεωσ υποχρεωτικά χρονοβόρο. Πϊσ είναι
δυνατό να διεκπεραιϊνονται τα αιτιματα ςε ςφντομο χρόνο;»
Είναι ςίγουρα δυνατό, υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: επαρκισ ςτελζχωςθ με προςωπικό που
ζχει λάβει τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ, επαρκείσ υποδομζσ (κτιριακζσ, πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων και βάςθσ δεδομζνων κλπ), τεκμθριωμζνεσ διαδικαςίεσ και εξαιρετικά
περιοριςμζνθ γραφειοκρατία.

«Και αν αυτζσ οι προχποκζςεισ δεν υπάρχουν;»
Τότε θ διαδικαςία του αςφλου κα είναι χρονοβόρα και κα γίνεται πόλοσ ζλξθσ
καταχρθςτικϊν αιτιςεων αςφλου και αλλοδαπϊν που δεν ζχουν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ
να ειςζρχονται ι να παραμζνουν ςτθ χϊρα.

«Σι ςυμβαίνει με αυτοφσ των οποίων το αίτθμα απορρίπτεται;»
Στισ περιπτϊςεισ που ο αιτϊν/θ αιτοφςα διεκνι προςταςία κρικεί πωσ δεν πλθροί τισ
ςχετικζσ προχποκζςεισ, θ αίτθςι του/τθσ απορρίπτεται και, εφόςον βρίςκεται παράτυπα
ςτθν Ελλάδα, ξεκινά ι ςυνεχίηεται θ διαδικαςία για τθν επιςτροφι του/τθσ.
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Η ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΣΟΤ ΑΤΛΟΤ: "ΔΟΤΒΛΙΝΟ ΙIΙ" ΚΑΙ ΕΝΓΚΕΝ

«Σι προβλζπεται από τον κανονιςμό 'Δουβλίνο ΙΙΙ';»
Βάςει του Κανονιςμοφ ΕΚ 604/2013 (ονομαηόμενου και «Δουβλίνο ΙΙΙ»), θ πρϊτθ χϊρα
ειςόδου ενόσ αλλοδαποφ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει ςυνικωσ τθν υποχρζωςθ να εξετάςει
και να αποφανκεί για τθν αίτθςθ αςφλου του/τθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι όςοι ειςιλκαν ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχοντασ ωσ πρϊτθ χϊρα ειςόδου τθν Ελλάδα, ακόμθ κι αν κατακζςουν
αίτθςθ αςφλου ςε άλλθ Ευρωπαϊκι χϊρα, κα επιςτραφοφν ςτθν Ελλάδα για να εξεταςτεί θ
αίτθςι τουσ. Εάν θ αίτθςι τουσ ζχει ιδθ απορριφκεί ςτθν Ελλάδα, δεν εξετάηεται ξανά.

«Η Ελλάδα, κακϊσ και άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ηθτοφν να αλλάξει ο
Κανονιςμόσ Δουβλίνο ΙΙΙ. Γιατί;»
Η Ελλάδα μαηί με άλλεσ χϊρεσ τθσ νότιασ Ευρϊπθσ, αλλά και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, θ
Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ και πολλζσ μθ-κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ,
ζχουν καταγγείλει το «Δουβλίνο ΙΙΙ» ωσ ζνα ςφςτθμα άδικο και πρακτικά ανεφάρμοςτο και
κοςτοβόρο. Ωςτόςο, για άλλεσ χϊρεσ, που αποτελοφν και τισ χϊρεσ «πρϊτθσ προτίμθςθσ»
των αλλοδαπϊν το «Δουβλίνο ΙΙΙ», δεν είναι υπό διαπραγμάτευςθ.
Η κατοχφρωςθ ενόσ δίκαιου και αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ αςφλου και θ τιρθςθ των
διεκνϊν μασ υποχρεϊςεων ςε ό,τι αφορά ςτθν προςταςία των προςφφγων, ενιςχφει
ςθμαντικά τθ διαπραγματευτικι κζςθ τθσ χϊρασ ςτθν προςπάκεια διεκδίκθςθσ αλλαγϊν
ςτθν ευρωπαϊκι πολιτικι, όπωσ τθν ανακεϊρθςθ του Κανονιςμοφ Δουβλίνο ΙΙΙ, τθν
ζμπρακτθ αλλθλεγγφθ προσ τα κράτθ που δζχονται τισ κφριεσ πιζςεισ μικτϊν
μεταναςτευτικϊν ροϊν και τθν αναδιανομι των αιτοφντων άςυλο και των αναγνωριςμζνων
προςφφγων ςτο εςωτερικό τθσ Ε.Ε. Οπωςδιποτε, διευρφνεται και το περικϊριο
ςυνεργαςίασ με χϊρεσ όπωσ θ Κφπροσ, θ Βουλγαρία, θ Μάλτα, Ιταλία και Ιςπανία πάνω ςτα
ηθτιματα αυτά. Κατά τθ διάρκεια τθσ ελλθνικισ προεδρίασ του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ το πρϊτο εξάμθνο του 2014, θ χϊρα μασ οργάνωςε διεκνι ςυνάντθςθ χωρϊν τθσ
ΝΑ Ευρϊπθσ, που κατζλθξαν ςε κοινό κείμενο ςυμπεραςμάτων για τθν αλλθλεγγφθ και τθν
κατανομι ευκυνϊν.
Ωσ αποτζλεςμα των πιζςεων αυτϊν, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι παρουςίαςε ςτισ αρχζσ του
2016, ςχζδιο νζου Κανονιςμοφ, του Κανονιςμοφ Δουβλίνο IV, που βρίςκεται ςε ςτάδιο
επεξεργαςίασ από τα όργανα τθσ Ε.Ε.
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«Ποια είναι θ γνϊμθ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου επί των Αποφάςεων του Ευρωπαϊκοφ
υμβουλίου για τθν υιοκζτθςθ του προγράμματοσ μετεγκαταςτάςθσ (Relocation) και
επανεγκατάςταςθσ (Resettlement) που υιοκετικθκαν το 2015;»
Η Υπθρεςία Αςφλου είναι τθσ γνϊμθσ ότι μόνο επιδεικνφοντασ πραγματικι αλλθλεγγφθ με
τρίτεσ χϊρεσ που φιλοξενοφν πολφ μεγάλουσ αρικμοφσ προςφφγων μζςω τθσ προςφοράσ
γενναιόδωρθσ ποςόςτωςθσ μετεγκατάςταςθσ όπωσ επίςθσ και επιδεικνφοντασ αλλθλεγγφθ
εντόσ των κόλπων τθσ Ε.Ε., μζςω τθσ υιοκζτθςθσ μθχανιςμοφ ανακατανομισ, υπάρχει
ελπίδα ότι οι πρόςφυγεσ κα φκάςουν ςτθν Ευρϊπθ με αςφάλεια και ότι θ Ευρϊπθ ςτο
ςφνολο τθσ κα ςεβαςτεί τελικά τισ διεκνείσ τθσ υποχρεϊςεισ. Η Ευρϊπθ κα πρζπει να βρει
τρόπουσ για τθν καλφτερθ κατανομι ευκυνϊν ςε όλα τα ηθτιματα που εκτείνονται από τθ
διαχείριςθ των ςυνόρων ςτθ διαδικαςία αςφλου, ςτθν υποδοχι και τθν ενςωμάτωςθ των
προςφφγων.

«Γιατί θ Γερμανία ζχει περιςςότερουσ αιτοφντεσ απ' ό,τι θ Ελλάδα;»
Για πολλοφσ αιτοφντεσ άςυλο, θ Γερμανία αποτελεί ευκφσ εξαρχισ τον τελικό προοριςμό
τουσ, είτε επειδι ζχουν εκεί ςυγγενείσ και φίλουσ που μποροφν να τουσ ςτθρίξουν, είτε
λόγω των κοινωνικϊν παροχϊν, είτε λόγω μεγαλφτερων αποδοχϊν, είτε επειδι κεωροφν
ότι εκεί ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να τουσ δοκεί διεκνισ προςταςία κλπ. Παρά τουσ
ςυνεχείσ και επίμονουσ ελζγχουσ, κάποιοι καταφζρνουν να φτάςουν ςε χϊρεσ τθσ κεντρικισ
και βόρειασ Ευρϊπθσ και να υποβάλουν αιτιματα αςφλου εκεί.

«Γιατί υπάρχει αναςτολι των επιςτροφϊν των αιτοφντων άςυλο ςτθν Ελλάδα από άλλα
Κράτθ Μζλθ τθσ Ε.Ε.;»
Τα τελευταία δφο χρόνια, λόγω ενόσ αρικμοφ καταδικαςτικϊν αποφάςεων του Ευρωπαϊκοφ
Δικαςτθρίου των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου κατά τθσ Ελλάδασ ςε ηθτιματα μεταχείριςθσ
αιτοφντων άςυλο, οριςμζνεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ζχουν αναςτείλει τθν επιςτροφι αιτοφντων
άςυλο κατ' εφαρμογι του «Δουβλίνου IΙΙ». Οι αποφάςεισ αυτζσ ζκριναν ότι θ Ελλάδα δεν
εφάρμοηε ζνα «δίκαιο και αποτελεςματικό ςφςτθμα αςφλου», με ςυνζπεια μακρόχρονθ
αβεβαιότθτα για τουσ αιτοφντεσ άςυλο, και ότι οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ και κράτθςθσ των
αιτοφντων άςυλο ιταν ανεπαρκείσ.4

4 Δφο είναι οι ςθμαντικότερεσ αποφάςεισ:Η M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδασ του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου των
Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (απόφαςθ30696/09, ECHR 2011 - 21.1.11)και θNS κατά Ηνωμζνου Βαςιλείου του Δικαςτθρίου
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ(C-411/10).
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«Γιατί δεν εφοδιάηουμε τουσ αιτοφντεσ άςυλο με ταξιδιωτικά ζγγραφα προκειμζνου να
πάνε ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ που αποτελοφν και τελικό προοριςμό τουσ; Γιατί τουσ
'εμποδίηουμε' να φφγουν;»
Διότι αυτό κα ιςοδυναμοφςε με κατάχρθςθ από Ελλθνικισ πλευράσ τθσ ζλλειψθσ
ςυνοριακϊν ελζγχων εντόσ Schengen και κα ενίςχυε τα επιχειριματα όςων απαιτοφν τθν
επαναφορά τουσ ι και ακόμα και τθν αναςτολι τθσ ςυμμετοχισ τθσ Ελλάδασ ςτθ Schengen
(με αποτζλεςμα τθν εκ νζου ειςαγωγι διαβατθριακϊν ελζγχων για όςουσ, θμεδαποφσ και
αλλοδαποφσ, προζρχονται από τθν Ελλάδα).

«Πόςοι είναι οι αιτοφντεσ άςυλο ςτθν Ελλάδα και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ;»
Παρακαλοφμε ανατρζξτε ςτουσ εξισ ςυνδζςμουσ για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:


Στατιςτικά Υπθρεςίασ Αςφλου: http://asylo.gov.gr/?page_id=143



Στατιςτικά Eurostatςχετικά με το άςυλο: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Asylum_statistics

Η ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΤΛΟΤ

«Ποιεσ είναι θ αποςτολι και οι αρμοδιότθτεσ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου;»
Η Υπθρεςία Αςφλου είναι μια υπθρεςία που ιδρφκθκε με το νόμο 3907/20115 που
αςχολείται με τθν εξζταςθ των αιτιςεων διεκνοφσ προςταςίασ και υπάγεται ςτο Υπουργείο
Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ. Η λειτουργία τθσ ξεκίνθςε ςτισ 07/06/2013.
Η Υπθρεςία Αςφλου, ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ, είναι κυρίωσ αρμόδια για:
•

τθν υποςτιριξθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ χάραξθσ τθσ πολιτικισ τθσ χϊρασ όςον αφορά

ςτθ χοριγθςθ αςφλου ι άλλων μορφϊν διεκνοφσ προςταςίασ, κακϊσ και τθν
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ αυτισ,
•

τθν παραλαβι, εξζταςθ και απόφαςθ επί αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ ςε πρϊτο

βακμό,
•

τθν ενθμζρωςθ των αιτοφντων διεκνι προςταςία για τθ διαδικαςία εξζταςθσ των

αιτθμάτων, κακϊσ και για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτο πλαίςιο αυτισ,

5 Νόμοσ Ν.3907/2011ΦΕΚ Α-7/26.01.2011 με τίτλο: "Ίδρυςθ Υπθρεςίασ Αςφλου και Υπθρεςίασ Πρϊτθσ Υποδοχισ,
προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2008/115/ΕΚ «ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ και
διαδικαςίεσ ςτα κράτθ - μζλθ για τθν επιςτροφι των παρανόμωσ διαμενόντων υπθκόων τρίτων χωρϊν» και λοιπζσ
διατάξεισ".Αντικαταςτάκθκε από τον Ν.4375/2016.
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•

τθ ςυγκζντρωςθ και αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν οικονομικι, κοινωνικι και

πολιτικι κατάςταςθ που επικρατεί ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ των αλλοδαπϊν και τθ διαρκι
παρακολοφκθςθ των εξελίξεων ςτισ χϊρεσ αυτζσ, ςε ςυνεργαςία με αρμόδιεσ για το ςκοπό
αυτό άλλεσ ελλθνικζσ ι ξζνεσ αρχζσ, ιδίωσ ςτο πλαίςιο ςχετικϊν διεκνϊν ςυμφωνιϊν,
•

τον εφοδιαςμό των αιτοφντων διεκνι προςταςία αλλοδαπϊν, κακϊσ και των δικαιοφχων

διεκνοφσ προςταςίασ με τα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία νομιμοποιθτικά και
ταξιδιωτικά ζγγραφα,
•

τθ διεκπεραίωςθ των αιτιςεων οικογενειακισ επανζνωςθσ προςφφγων,

•

τθ διευκόλυνςθ των αιτοφντων ςε ότι αφορά ςτισ υλικζσ ςυνκικεσ υποδοχισ ςε

ςυνεργαςία με άλλουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ,
•

τθν προετοιμαςία νομοκετικϊν κειμζνων και διοικθτικϊν πράξεων ςε κζματα

αρμοδιότθτάσ τθσ και
•

τθ ςυνεργαςία με κρατικοφσ φορείσ, ανεξάρτθτεσ αρχζσ και μθ κυβερνθτικζσ

οργανϊςεισ, όργανα, οργανιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ για
τθν αποτελεςματικότερθ εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ.

«Ποια είναι θ δομι τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου;»
Η Υπθρεςία Αςφλου ςυγκροτείται από τθν Κεντρικι Υπθρεςία, που εδρεφει ςτθν Ακινα, και
Περιφερειακά Γραφεία και Κλιμάκια Αςφλου που τίκενται ςταδιακά ςε λειτουργία.

«Ποια Περιφερειακά Γραφεία Αςφλου ζχουν αρχίςει να λειτουργοφν;»
Παρακαλοφμε ανατρζξτε ςτο χάρτθ τθσ Υπθρεςίασ και ςτθ ςελίδα μασ για περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ.

«Πϊσ ςτελεχϊνεται θ Τπθρεςία Αςφλου;»
Τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου προΐςταται Διευκυντισ, ο οποίοσ διορίηεται από τον Υπουργό
Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ. Είναι προςωπικότθτα εγνωςμζνου κφρουσ, πανεπιςτθμιακισ
εκπαίδευςθσ, με διοικθτικι ικανότθτα. Η Υπθρεςία Αςφλου ςτελεχϊνεται από δθμόςιουσ
πολιτικοφσ υπαλλιλουσ, οι οποίοι προςλαμβάνονται, μετατάςςονται, μεταφζρονται ι
αποςπϊνται από υπθρεςίεσ του δθμοςίου, του ευρφτερου δθμόςιου τομζα ι Ν.Π.Δ.Δ. ι
από πρόςωπα που προςλαμβάνονται ωσ μόνιμοι ι με ςφμβαςθ εργαςίασ, ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ.
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«Σι είναι θ Αρχι Προςφυγϊν;»
Οι αιτοφντεσ άςυλο, των οποίων οι αιτιςεισ ζχουν απορριφκεί ςε πρϊτο βακμό, ζχουν
δικαίωμα, ςφμφωνα με το νόμο, να προςφφγουν κατά τθσ απόφαςθσ που απζρριψε τθν
αίτθςι τουσ εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ ενϊπιον του αρμοδίου οργάνου όπωσ
ορίηεται από τον Ν.4375/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το αρκρ.86 του Ν.4399/2016 και
ιςχφει.

«Σι εκπαίδευςθ παρζχεται ςτο προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου και τθσ Αρχισ
Προςφυγϊν;»
Μεγάλθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν άρτια εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου
τόςο ςε ςχζςθ με το νομικό πλαίςιο που διζπει τθν παροχι διεκνοφσ προςταςίασ, όςο και
ςε ςχζςθ με περιςςότερο τεχνικά ηθτιματα (τεχνικζσ ςυνζντευξθσ, διακρίβωςθ
αποδεικτικϊν ςτοιχείων, ςυγκζντρωςθ και αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν για τα κράτθ
προζλευςθσ των αιτοφντων διεκνοφσ προςταςίασ, χειριςμόσ περιπτϊςεων ευάλωτων
προςϊπων, αςυνόδευτων ανθλίκων κ.ά.).
Η εκπαίδευςθ παρζχεται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Αςφλου (EASO) ςφμφωνα με το
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ του Οργανιςμοφ αυτοφ. Στόχοσ αυτοφ του προγράμματοσ είναι θ
κατά το δυνατόν παροχι ενιαίασ εκπαίδευςθσ ςε κζματα αςφλου των υπαλλιλων των
κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε.. Παράλλθλα, θ Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ
ςυνδράμει το ζργο τθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ μζςω τθσ διοργάνωςθσ
εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων και θμερίδων και παροχισ ζντυπου εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Η
ςωςτι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ κρίνεται ωσ ςθμείο κεντρικισ ςθμαςίασ, κακϊσ
αποτελεί κεμελιϊδθ εγγφθςθ για ζνα δίκαιο και αποτελεςματικό ςφςτθμα διεκνοφσ
προςταςίασ.

«Σι γίνεται με τισ παλαιότερεσ αιτιςεισ αςφλου;»
Η Υπθρεςία Αςφλου αναλαμβάνει μόνο τθν εξζταςθ των αιτθμάτων αςφλου που ζχουν
κατατεκεί ςτθν Υπθρεςία από τθν θμζρα ζναρξθσ τθσ λειτουργίασ τθσ (07/06/2013) και
εφεξισ. Οι προγενζςτερεσ αιτιςεισ παραμζνουν ςτθν αρμοδιότθτα των υπθρεςιϊν τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ.

«Πϊσ καλφπτεται ο προχπολογιςμόσ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου;»
Το 25% του ετιςιου προχπολογιςμοφ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου καλφπτεται από κρατικά
κονδφλια.Η Υπθρεςία Αςφλου χρθματοδοτείται κατά κφριο λόγο από τθν Ε.Ε. (Ταμείο
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Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ, με Εκνικό Πρόγραμμα και ζκτακτα κονδφλια) από τον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (Νορβθγία, Ιςλανδία, Λιχτενςτάιν) κακϊσ και από τθν ευγενι
αρωγι του EASO, τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, του Διεκνοφσ
Οργανιςμοφ Μετανάςτευςθσ και κάποιων Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων. Περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ ςχετικά μπορείτε να βρείτε εδϊ:

Φεβρουάριοσ 2018
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