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ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΙ 
ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΟΙ 
ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΟΙ 
Πώς το δικαίωμα ασύλου στην Ελλάδα υπονομεύεται εν μέσω της 
έλλειψης διαμοιρασμού της ευθύνης ανά την Ε.Ε. 

 
Ο νέος νόμος για το άσυλο που τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2020 έχει 
μειώσει σημαντικά την προστασία όσων αναζητούν άσυλο στην Ελλάδα. Ο 
νόμος και οι τροποποιήσεις του συνδράμουν στην αύξηση των ευαλωτοτή-
των των αιτούντων άσυλο, περιορίζουν την πρόσβαση στο θεμελιώδες δι-
καίωμά τους στο άσυλο και την προστασία από σοβαρούς κινδύνους. Πα-
ράλληλα, οι ελληνικές πολιτικές και πρακτικές είναι μέρος μια ανησυχητικής 
προσπάθειας της Ε.Ε. να μειωθεί ο αριθμός των προσφύγων που μπορούν 
να βρουν ασφαλές καταφύγιο στις ευρωπαϊκές χώρες.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η Εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και η συνακόλουθη επίδρασή της 

στην ελληνική νομοθεσία και πρακτική έχουν μετατρέψει τα ‘hotspots’ των 

ελληνικών νησιών σε μια από τις χειρότερες καταστροφές στον τομέα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε από 

τον εγκλωβισμό των αιτούντων άσυλο στους νησιωτικούς καταυλισμούς 

προετοίμασε το έδαφος για μια ολοένα και πιο αυστηρή καταστρατήγηση των 

δικαιωμάτων τους, με αυξημένη πίεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τις 

ελληνικές αρχές και τη νομοθετική εξουσία να επιτύχουν αποτελέσματα. 

Ο πιο πρόσφατος τρόπος με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί αυτή την 
ευρωπαϊκή προσέγγιση, είναι μέσω του Νόμου «Περί Διεθνούς Προστασίας» 
(ΝΔΠ), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020. Ο ΝΔΠ, όπως και οι 
τροποποιήσεις του τον Μάιο του 2020, εισήγαγε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που 
έχουν αποσταθεροποιήσει περαιτέρω το ελληνικό σύστημα ασύλου. Εισήγαγε αυ-
στηρότερα, τιμωρητικά μέτρα, που οδηγούν σε αυξημένο ρίσκο τα άτομα που α-
ναζητούν προστασία να αποβληθούν από τη διαδικασία ασύλου και να επιστρα-
φούν στην Τουρκία ή / και στις χώρες καταγωγής τους.  

Περιορίζοντας τα δικαιώματα των πλέον ευάλωτων 

Αν και προηγουμένως οι ευάλωτες/οι αιτούντες άσυλο εξαιρούνταν, τουλάχιστον 

στη θεωρία, από το γεωγραφικό περιορισμό, πλέον υποβάλλονται και αυτοί στο 

εν λόγω μέτρο και άρα αναγκάζονται να παραμείνουν περιορισμένοι στα 

‘hotspots’ των ελληνικών νησιών. Στα ‘hotspots’ συνεχίζουν να υπάρχουν σο-

βαρά, διαχρονικά κενά για την ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων. Επιπλέον, 

από την τροποποίηση του ΝΔΠ το Μάιο του 2020 και έπειτα, οι αιτήσεις ασύλου 

τους δεν προτεραιοποιούνται ούτε και εξαιρούνται από τις σύντομες προθεσμίες 

της ταχύρρυθμης διαδικασίας των συνόρων που χαρακτηρίζεται από μειωμένες 

εγγυήσεις. 

Ο ΝΔΠ και οι τροποποιήσεις του έχουν επίσης συνδράμει στην ανάπτυξη νέων 

ευαλωτοτήτων σε έναν ήδη τραυματισμένο πληθυσμό. Ως προς αυτό το σημείο, 

αποτελεί οδυνηρό γεγονός η αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής 

παρενόχλησης και οι αναφορές για βιασμούς, όπως και τα περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας στο διαβόητο καταυλισμό της Μόριας, στη Λέσβο. 

Συντετμημένες προθεσμίες για τις νέες αφίξεις, επιμηκυμένες για τις άλλες  

Η επιτάχυνση των διαδικασιών και η αύξηση των επιστροφών αποτελούν τον 

πυρήνα της στρατηγικής της ΕΕ για την αποτροπή όσων δυνητικά δεν δικαιούνται 

διεθνούς προστασίας. Ο ΝΔΠ έχει προτεραιοποιήσει την καταγραφή και εξέταση 

των αιτήσεων ατόμων που έφτασαν στην Ελλάδα το 2020, πιθανά, για να 

αποδείξει ότι οι νεοαφιχθέντες θα έχουν διακινδυνεύσει τη ζωή και τα χρήματά 

τους για ένα μάλλον πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. 

Οι ταχύρρυθμες διαδικασίες συχνά ολοκληρώνονται εντός ολίγων ημερών από 

την ημερομηνία της άφιξης, στην πράξη στερώντας από τα άτομα που αναζητούν 

άσυλο την ευκαιρία να προετοιμαστούν ή ακόμη και να κατανοήσουν την 

εξαιρετικά πολύπλοκη και δαιδαλώδη διαδικασία ασύλου. 

Από την άλλη πλευρά, οι αιτούσες και αιτούντες άσυλο που έφτασαν πριν 

το Ιανουάριο του 2020 βρίσκονται στο κενό, αναγκασμένοι να παραμένουν για 

παρατεταμένα διαστήματα στα νησιά. Οι συνεντεύξεις ασύλου τους αναβάλλονται 
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επανειλημμένα, ενίοτε χωρίς να έχουν ενημέρωση για το πότε θα 

πραγματοποιηθούν τελικά. Κάποιες από τις συνεντεύξεις όσων έφτασαν το 2019 

προγραμματίζονται ακόμη και για τον Οκτώβριο του 2021. 

Διοικητική κράτηση  

Ο ΝΔΠ και η τροποποίηση του τον Μάιο έθεσε τα θεμέλια ώστε να καταστεί η 

διοικητική κράτηση ο προεπιλεγμένος κανόνας για τη διαχείριση μεικτών 

μεταναστευτικών ροών, αντί για την εξαίρεση, όπως προβλέπεται από το δίκαιο 

της ΕΕ. Αν και ο ΝΔΠ περιλαμβάνει τα απολύτως ελάχιστα πρότυπα προστασίας 

και εγγυήσεις του κοινοτικού δικαίου, η κράτηση εφαρμόζεται χωρίς σεβασμό του 

δικαιώματος των αιτούντων άσυλο να ενημερώνονται εγγράφως σε γλώσσα που 

κατανοούν ή ευλόγως αναμένεται να κατανοούν, ως προς τους λόγους κράτησής 

τους. Οι άνθρωποι που αναζητούν άσυλο πλέον συχνά καταλήγουν στην 

κράτηση, χωρίς να γνωρίζουν για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν 

κρατούμενοι και χωρίς τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά της κράτησής τους. 

Οι τροποποιήσεις του Μαΐου δεν απαγόρευσαν ρητά τη διοικητική κράτηση των 

παιδιών, σηματοδοτώντας μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων τους. Όλως ανησυχητικά στα μέσα Ιουνίου, 229 ασυνόδευτα παιδιά 

παρέμεναν σε καθεστώς διοικητικής κράτησης ανά την ελληνική επικράτεια. Οι 

εγκαταστάσεις κράτησης παραμένουν σοβαρά υποστελεχωμένες, χωρίς το 

απαραίτητο ιατρικό και ψυχοκοινωνικό προσωπικό, αδυνατώντας να 

ανταποκριθούν ακόμη και σε έκτακτες περιπτώσεις, πόσο μάλλον στις ανάγκες 

των πλέον ευάλωτων ατόμων.  

Απόρριψη σε κάθε γωνιά 

Ο ΝΔΠ εισήγαγε προβλέψεις, οι οποίες έχουν μειώσει σημαντικά τις εγγυήσεις 

του συστήματος ασύλου. Έκανε δε εφικτή την απόρριψη αιτήσεων ασύλου ως 

«αβάσιμες» αν οι αιτούντες χάσουν τη συνέντευξή τους ή την προθεσμία 

ανανέωσης των δελτίων τους. Ωστόσο, οι εν λόγω προβλέψεις παραβλέπουν τα 

συστημικά προσκόμματα και κενά που εμποδίζουν τη δυνατότητα των αιτούντων 

άσυλο να ανταποκριθούν σε ανέφικτες απαιτήσεις ή την πιθανότητα λάθους από 

πλευράς των αρμόδιων υπηρεσιών και της διοίκησης. Οι τροποποιήσεις του 

Μαΐου καθιστούν περαιτέρω δυνατή την απόρριψη των αιτήσεων των αιτούντων 

άσυλο, χωρίς συνέντευξη, λόγου χάρη, όταν καθίσταται αδύνατη η παροχή 

υπηρεσιών διερμηνείας στην γλώσσα ομιλίας του αιτούντος. Η παράλειψη της 

προσωπικής συνέντευξης λόγω της αδυναμίας παροχής διερμηνείας αποτελεί 

παραβίαση των ενωσιακού δικαίου και έχει επικριθεί από τους Ευρωπαϊκούς 

θεσμούς. 

Χωρίς προσφυγή, χωρίς ένδικη προστασία 

Ο ΝΠΔ είχε σημαντικές επιπτώσεις στο δικαίωμα των αιτούντων άσυλο σε αποτε-

λεσματική προσφυγή. Καθιστά αδύνατη για τα άτομα που αναζητούν προστασία 

την κατάθεση πραγματικής προσφυγής κατά απορριπτικής απόφασης χωρίς τη 

συνδρομή δικηγόρου. Ωστόσο, η πρόσβαση σε νομική συνδρομή παραμένει εξαι-

ρετικά περιορισμένη. Η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής από το κράτος, ιδίως 

στα ελληνικά νησιά, είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η πλειοψηφία των αιτούντων άσυλο 

συνεπώς παραπέμπονται για νομική υποστήριξη στις ΜΚΟ. Ωστόσο, οι δυνατό-

τητες των τελευταίων είναι επίσης περιορισμένες και, λόγω των εξαιρετικά σύντο-

μων προθεσμιών προσφυγής, οι δικηγόροι των ΜΚΟ αδυνατούν να καλύψουν τις 
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ανάγκες όλων εκείνων που ζητούν τη βοήθειά τους, με αποτέλεσμα πολλοί άν-

θρωποι να μένουν χωρίς νομική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει πως τα άτομα που 

απορρίπτονται μπορούν να οδηγηθούν άμεσα σε κράτηση, με στόχο την απέ-

λασή τους στην Τουρκία ή τις χώρες καταγωγής τους. 

Το «ελληνικό» μοντέλο ως προσχέδιο για το επικείμενο Ευρωπαϊκό 

Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο  

Ο ΝΔΠ και οι τροποποιήσεις του αντικατοπτρίζουν την πρωταρχική πολιτική της 

ΕΕ για τη μείωση των ελευθεριών που δικαιούνται οι αιτούσες και αιτούντες 

άσυλο κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήματος ασύλου τους. Η ένωση 

συμφερόντων μεταξύ της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης δεν περιορίζεται στον 

ΝΔΠ και είναι πιθανό να εκδηλωθεί στην αναθεώρηση του κοινού συστήματος 

ασύλου της ΕΕ, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη 

Μετανάστευση και το Άσυλο. Το Σύμφωνο, που έχει προγραμματιστεί να 

δημοσιευθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2020 αναμένεται να οδηγήσει στην επέκταση 

του ελληνικού μοντέλου, καθιστώντας την κράτηση ως πρωταρχικό μέσο για την 

αντιμετώπιση των νέων αφίξεων και της «fast-track» διαδικασίας απόρριψης  

γυναικών, ανδρών και παιδιών που υποβάλλουν αίτηση για άσυλο στα σύνορα.  
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Την 1η Ιανουαρίου 2020 τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος Περί Διεθνούς Προστασίας της 
Ελλάδας (ΝΔΠ). Είναι η πέμπτη νομοθετική μεταρρύθμιση της Ελλάδας για το ά-
συλο μετά την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας τον Μάρτιο του 
20161, στην οποία τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν με την Τουρκία μέτρα πε-
ριορισμού της δυνατότητας όσων αναζητούν διεθνή προστασία, να διασχίζουν τα 
ελληνοτουρκικά σύνορα και να ζητούν άσυλο στην Ευρώπη. 

Πράγματι, η Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια υπήρξε το πεδίο δοκιμών των με-
ταναστευτικών πολιτικών της ΕΕ. Από τη δημιουργία καταυλισμών «hotspot» στα 
ελληνικά νησιά έως την επένδυση στη συντόμευση των διαδικασιών ασύλου και 
στην αύξηση των επαναπατρισμών, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υποστήριξαν την 
Ελλάδα στην κατεύθυνση της αύξησης των επενδύσεων για τη διαχείριση αιτή-
σεων ασύλου κοντά στα σύνορά της, με στόχο την επιστροφή όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερων ανθρώπων στην Τουρκία. 

Όταν η ελληνική κυβέρνηση έθεσε προς διαβούλευση τον ΝΔΠ ενώπιον του ελλη-
νικού κοινοβουλίου, χαιρέτισε τον νόμο ως «μια σημαντική τομή» καθώς συνδύ-
αζε όλες τις σχετικές κοινοτικές νομοθεσίες σε έναν εθνικό νόμο2. Ωστόσο, στην 
πράξη, ο ΝΔΠ εισήγαγε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αποσταθεροποίησαν πε-
ραιτέρω το ελληνικό σύστημα ασύλου. Εισήγαγε αυστηρότερα, τιμωρητικά μέτρα, 
που αποσκοπούν στον αποκλεισμό των ανθρώπων από τη διαδικασία ασύλου, 
την επιστροφή τους στην Τουρκία ή/και στις χώρες καταγωγής τους3. 

Στις 2 Μαρτίου 2020, καθώς είχαν αυξηθεί οι εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρ-
κίας, η ελληνική κυβέρνηση εισήγαγε μια άνευ προηγουμένου μηνιαία αναστολή 
του δικαιώματος υποβολής αιτήσεων ασύλου στη χώρα4. Τα άτομα που ζητούσαν 
άσυλο στα σύνορα αναφέρονταν ανησυχητικά ως «ασύμμετρη απειλή κατά της 
ασφάλειας της χώρας»5. Ο νέος νόμος και τα περιστατικά στην περιοχή του Έ-
βρου προκάλεσαν περισσότερη μισαλλοδοξία, ξενοφοβία και εγκλήματα μίσους6 
εναντίον ατόμων που ζητούν άσυλο και των ΜΚΟ που συνεργάζονται μαζί τους. 
Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση, που στοχεύει ενάντια στους άνδρες, τις γυναίκες και 
τα παιδιά που αναζητούν προστασία και μια καλύτερη ζωή, είχε τη στήριξη της 
Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, η οποία ευχαρί-
στησε την Ελλάδα «που είναι η ευρωπαϊκή μας ασπίδα».7 

Εν μέσω της πανδημίας COVID-19, περίπου 2.000 αιτούντες άσυλο - συμπερι-
λαμβανομένων ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων, εγκύων και παιδιών - κρατή-
θηκαν αυθαίρετα κατά την άφιξή τους σε δύο υπερπλήρεις και βιαστικά κατασκευ-
ασμένους χώρους8. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν αί-
τηση ασύλου, κατά παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.9 

Ενώ η Ελλάδα έχει το κυριαρχικό δικαίωμα διαχείρισης των συνόρων της, πρέπει 
πάντοτε να τηρεί το διεθνές δίκαιο, να σέβεται την αρχή της μη επαναπροώθησης 
και να διασφαλίζει την πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου. Η απόφαση αναστολής 
των αιτήσεων ασύλου καταδικάστηκε από τον ΟΗΕ και τις ΜΚΟ επειδή παραβίαζε 
την αρχή της μη επαναπροώθησης, όπως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση της Γε-
νεύης του 1951 και σε άλλες πράξεις.10 

Τον Απρίλιο, ύστερα από σημαντική πίεση, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή,11 η Ελλάδα παρείχε διαβεβαιώσεις ότι θα επέτρεπε τελικά στα άτομα που 
ζητούσαν άσυλο και είχαν φτάσει τον Μάρτιο να υποβάλουν αίτηση.12 

Ένα μήνα αργότερα, η ελληνική κυβέρνηση τροποποίησε για άλλη μια φορά τη 
νομοθεσία της για το άσυλο, χρησιμοποιώντας διοικητικούς μηχανισμούς, που ο-
δηγούν σε περαιτέρω μείωση της ικανότητας αναγνώρισης και προστασίας των 
προσφύγων. Αυτές οι τροπολογίες αντικατοπτρίζουν τη γενική πολιτική της ΕΕ για 
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τη μείωση των ελευθεριών που έχουν οι αιτούντες άσυλο κατά τη διάρκεια της εξέ-
τασης της υπόθεσής τους. 

Η συμφωνία συμφερόντων μεταξύ της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης 
δεν περιορίζεται στον ΝΔΠ και είναι πιθανό να εκδηλωθεί στην αναθεώ-
ρηση του κοινού συστήματος ασύλου της ΕΕ, στο πλαίσιο του νέου Ευρω-
παϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Το Σύμφωνο, το ο-
ποίο έχει προγραμματιστεί να δημοσιευθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2020, 
αναμένεται να επεκτείνει το ελληνικό μοντέλο χρησιμοποιώντας την κρά-
τηση ως πρωταρχικό μέσο για την αντιμετώπιση των νέων αφίξεων και 
την «fast-track» διαδικασία απόρριψης γυναικών, ανδρών και παιδιών 
που υποβάλλουν αίτηση για άσυλο στα σύνορα. 

Πλαίσιο 1: Οι σχετικοί νόμοι και πολιτικές 

Η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας 

Το 2016, τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν τη Δήλωση/Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. 
Σύμφωνα με τη Δήλωση, τα άτομα που φτάνουν παράτυπα στα ελληνικά νησιά μετά 
τις 20 Μαρτίου 2016, τα οποία είτε δεν χρίζουν διεθνούς προστασίας είτε θα 
μπορούσαν να έχουν λάβει διεθνή προστασία σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και τη 
Σύμβαση για τους Πρόσφυγες του 1951 στην Τουρκία, θα πρέπει να επιστρέφονται. 
Στη συνέχεια, η προσέγγιση «hotspot» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφαρμόστηκε 
πλήρως ως σύστημα κέντρων με περιορισμούς στη μετακίνηση ατόμων που 
φτάνουν στα νησιά. Η προσέγγιση «hotspot» του 2015 βασίστηκε στην προσδοκία 
ότι θα επέτρεπε την ταχεία ταυτοποίηση, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και 
καταγραφή των νεοεισερχόμενων, διοχετεύοντας όσους υπέβαλαν αίτηση ασύλου 
στην ηπειρωτική Ελλάδα και τους υπόλοιπους στις διαδικασίες επιστροφής. Ωστόσο, 
η εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας οδήγησε σε αλλαγή 360 μοιρών αυτής της 
προσέγγισης, μετατρέποντας τα “hotspots” σε μια από τις χειρότερες καταστροφές 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις 
για μια χωρίς τέλος ανθρωπιστική κρίση στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης. 
Το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε από τον εγκλωβισμό των αιτούντων άσυλο στους 
νησιωτικούς καταυλισμούς προετοίμασε το έδαφος για ολοένα και πιο αυστηρή 
καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους, με αυξημένη πίεση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή14 προς τις ελληνικές αρχές και τη νομοθετική εξουσία να επιτύχουν 
αποτελέσματα. 

Ο Νόμος Περί Διεθνούς Προστασίας (Νόμος 4636/2019) 

Ο ΝΔΠ, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020, ενσωματώνει στην ελληνική 
νομοθεσία τα απολύτως ελάχιστα πρότυπα προστασίας και εγγυήσεις του 
ενωσιακού δικαίου. Στην πράξη, ειδικά στα νησιά «hotspot», έχει οδηγήσει στη 
σημαντική μείωση των θεμελιωδών εγγυήσεων του ελληνικού συστήματος ασύλου 
και υποδοχής, καθιστώντας ευκολότερη την κράτηση των αιτούντων άσυλο για 
παρατεταμένες χρονικές περιόδους, ενώ δημιουργεί εμπόδια στην ικανότητά τους να 
έχουν πρόσβαση σε μια δίκαιη διαδικασία ασύλου και παρακωλύει σοβαρά το 
δικαίωμά τους σε πραγματική προσφυγή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο νόμος δεν 
εγγυάται καν αυτά τα ελάχιστα πρότυπα, θέτοντας ζητήματα παραβίασης του δικαίου 
της ΕΕ και εσφαλμένης ενσωμάτωσης του δικαίου της ΕΕ στο ελληνικό νομικό 
σύστημα. 

Οι τροποποιήσεις του Μαΐου (Νόμος 4686/2020)  

Μόλις τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του ΝΔΠ, το ελληνικό κράτος τροποποίησε 
για άλλη μια φορά τη νομοθεσία περί ασύλου. Παρόλο που έγιναν μερικές πολύ 
μικρές βελτιώσεις, οι τροπολογίες απέτυχαν για άλλη μια φορά να λάβουν υπόψη 
την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις 
προϋποθέσεις για περαιτέρω επέκταση της κράτησης και μειωμένες εγγυήσεις. Τόσο 
ο ΝΔΠ όσο και η τροποποίησή του τον Μάιο επικεντρώνονται μονομερώς στις 
επιστροφές, χωρίς να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των ατόμων που ζητούν 
προστασία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

 

«Στόχος μας στο 
Υπουργείο 
Μετανάστευσης και 
Ασύλου είναι, πρώτον, η 
ουσιαστική μείωση των 
μεταναστευτικών 
ροών.» 

Νότης Μηταράκης, Έλληνας 
Υπουργός Μετανάστευσης και 
Ασύλου.13 
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2 ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ 
ΕΥΑΛΩΤΩΝ  

Όταν τα άτομα που ζητούν άσυλο φτάνουν σε μια νέα χώρα, βρίσκονται σε επι-
σφαλή νομική κατάσταση, συχνά χωρίς σαφές καθεστώς και χωρίς έγγραφα που 
αναγνωρίζονται από τις τοπικές αρχές ή πρόσβαση σε κοινωνική υποστήριξη. Αυ-
τός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους, ανεξάρτητα από 
τους λόγους που τους αναγκάζουν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, όλοι οι αι-
τούντες άσυλο ανήκουν σε «μια ομάδα πληθυσμού ιδιαίτερα μειονεκτούσα και 
ευάλωτη που έχει ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας»16 στη χώρα στην οποία βρί-
σκονται. 

Υπάρχουν περιστάσεις κάτω από τις οποίες ορισμένα άτομα που ζητούν ά-
συλο χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη, για παράδειγμα εάν είναι ασυνόδευτα 
παιδιά, μόνες γυναίκες, θύματα έμφυλης βίας, άτομα που έχουν υποστεί σε-
ξουαλική βία ή βασανιστήρια ή που έχουν κάποια ψυχική διαταραχή. Το 
γράμμα του ελληνικού νόμου17 εγγυάται ότι τα ευάλωτα άτομα που ζητούν ά-
συλο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη και, αφού ταυτοποι-
ηθούν, θα απολαμβάνουν ειδικές συνθήκες υποδοχής. Ωστόσο, στην πράξη, 
ειδικά για όσους βρίσκονται στα νησιά των “hotspots”, αυτό είναι αδύνατο, κα-
θώς υπάρχουν σοβαρές και χρόνιες ελλείψεις επαγγελματιών υγείας για τον εντο-
πισμό, την αντιμετώπιση και την υποστήριξη τέτοιων περιστατικών.  

Πλαίσιο 2: Ο γεωγραφικός περιορισμός στο πλαίσιο της προσέγγισης 

“hotspot” 

Κατόπιν προσφυγής που άσκησε το ΕΣΠ, ο γεωγραφικός περιορισμός για άτομα 

που ζητούν άσυλο στα νησιά κρίθηκε παράνομος το 2018 με απόφαση του 

Συμβουλίου της Επικρατείας.18 Παρ' όλα αυτά, στην πράξη, οι ελληνικές αρχές έχουν 

δοκιμάσει πολλές παραλλαγές όλα αυτά τα χρόνια, με κοινό παρονομαστή την 

υλοποίηση της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.19 

Ως αποτέλεσμα, τα “hotspots” της ΕΕ στα νησιά της Λέσβου, Σάμου, Χίου, Λέρου και 

Κω έχουν εγκλωβιστεί σε έναν φαύλο κύκλο υπερπληθυσμού και έκτακτων μέτρων 

που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή του, λειτουργώντας βασικά ως υπαίθριες 

φυλακές.20 

Μέρος του προβλήματος είναι ότι τα “hotspots” δεν σχεδιάστηκαν ποτέ, από την ΕΕ 

και τις ελληνικές αρχές, για να παρέχουν κάτι περισσότερο από μία βραχυπρόθεσμη 

υποδοχή σε άτομα που ζητούν άσυλο με στόχο τη διευκόλυνση της αναγνώρισης, 

της καταγραφής και της λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων τους πριν από τη 

μεταφορά τους στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου θα εξετάζονταν οι αιτήσεις.21 

 

Η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, η έλλειψη σαφήνειας στη νομοθεσία της ΕΕ, ο 
ΝΔΠ και οι τροποποιήσεις του έχουν επίσης αναγκάσει ευάλωτα άτομα που ζη-
τούν άσυλο να παραμένουν στα νησιά του Αιγαίου. Τα ευάλωτα άτομα που ζη-
τούν άσυλο καλύπτονται από τους κανόνες γεωγραφικού περιορισμού από την 
έναρξη εφαρμογής του ΝΔΠ.  Με την τροποποίηση του νόμου από τον Μάιο του 
2020 και έπειτα, δεν προτεραιοποιείται πλέον η εξέταση των αιτήσεών τους και 
δεν εξαιρούνται από τις σύντομες προθεσμίες και την ταχύρρυθμη διαδικασία των 

«Δεν υπάρχει διαθέσιμη 
πρωτοβάθμια 
υγειονομική περίθαλψη 
στο camp-Οι γιατροί 
καταλήγουν να 
επικεντρώνονται 
αποκλειστικά στα 
διοικητικά καθήκοντα.» 

Αξιωματούχος στο «hotspot» της 
Μόριας.15 
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συνόρων που χαρακτηρίζεται από μειωμένες εγγυήσεις (βλ. Κεφάλαιο 3). Ω-
στόσο, για ορισμένους, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι περνούν μήνες ή και 
χρόνια χωρίς να έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη που χρειάζονται. 

Ο ΝΔΠ και οι τροποποιήσεις του διευκόλυναν επίσης την εμφάνιση νέων ευαλω-
τοτήτων σε έναν ήδη τραυματισμένο πληθυσμό, του οποίου οι μη ορατές ευαλω-
τότητες περνούν συχνά απαρατήρητες.22 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η οδυ-
νηρή αύξηση περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης και αναφορών βιασμού, 
τόσο για απόπειρα όσο και διάπραξη, και περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας 
εναντίων γυναικών στον καταυλισμό της Μόριας.23 Τα περιστατικά αυτά έχουν αυ-
ξηθεί, ιδίως μετά την επιβολή περαιτέρω περιορισμών λόγω της πανδημίας 
COVID-19. Σε πολύ μικρότερο βαθμό, αυτό αφορά και άνδρες θύματα, ένα ζή-
τημα που μπορεί να υπόκειται σε ελλιπή υπο-αναφορά των περιστατικών.24 

Πλαίσιο 3: η ιστορία της Barlin 

Η Barlin * είναι μια ανύπαντρη γυναίκα από τη Σομαλία. Το ταξίδι της από τη 

Σομαλία στην Ελλάδα ήταν ένα «ταξίδι μεταξύ ζωής και θανάτου». Έφτασε στο 

νησί της Λέσβου το 2019 και μένει στην πτέρυγα που έχει σχεδιαστεί για τις μόνες 

γυναίκες στο camp της Μόριας. 

«Κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού υπήρξαν μερικές εβδομάδες κατά τις οποίες 

δεν υπήρχαν οργανώσεις και υπήρχε λιγότερη αστυνομία στο camp. Πολλοί 

άνθρωποι ανησυχούσαν για την ασφάλειά τους λόγω της έλλειψης ελέγχου 

στο camp. Όλοι έμεναν μέσα. Δεν υπήρχε τρόπος πρόσβασης σε υγειονομική 

περίθαλψη ή σε άλλες υπηρεσίες. Και υπήρχαν τόσες πολλές φήμες και 

ψεύτικες ειδήσεις. Έτσι, ήμασταν όλες πολύ αγχωμένες και απογοητευμένες. 

Έξω από το camp υπάρχουν πολλές μόνες γυναίκες που ζουν στον ελαιώνα. 

Αυτές οι γυναίκες ένιωθαν ακόμη πιο φοβισμένες από εμάς. Αγωνίζόνταν 

πραγματικά μέρα και νύχτα, με άντρες που τις απειλούσαν και τους έπαιρναν 

τα κινητά τους. Δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες και τα 

μπάνια κατά τη διάρκεια της νύχτας και έπρεπε να υπερασπιστούν τον εαυτό 

τους, καθώς δεν υπήρχε αστυνομία ή ασφάλεια. 

Πολλά από τα νεαρά κορίτσια έχουν σοβαρές φοβίες και υποφέρουν από 

κρίσεις πανικού. Όταν βλέπουν βία, παθαίνουν κρίσεις πανικού και πρέπει να 

πάνε στο νοσοκομείο για βοήθεια, καθώς δεν υπήρχαν γιατροί στο camp.» 

Η Barlin αναγνωρίστηκε πρόσφατα ως πρόσφυγας. Της δόθηκε προθεσμία για να 

αποχωρήσει από την πτέρυγα των γυναικών μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Δεν έχει πουθενά 

να πάει. 

 

Σύμφωνα με το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών “Διοτίμα”, οι απάνθρω-
πες συνθήκες διαβίωσης και η ισχύουσα νομοθεσία «δημιούργησαν ασφυκτικές 
συνθήκες για αυτούς τους ανθρώπους, και ιδιαίτερα για άτομα που χρειάζονται ει-
δική προστασία, τα οποία βρίσκονται περισσότερο εκτεθειμένα. Όταν δεν έχεις 
χρήματα και δεν έχεις σπίτι, αλλά είσαι με κάποιο τρόπο ευάλωτος, τότε θα γίνεις 
σχεδόν σίγουρα θύμα [περαιτέρω] εκμετάλλευσης και κακοποίησης».25  

 

 

 

 

«Από την εφαρμογή του 
νέου νόμου τον Ιανουά-
ριο του 2020, το πρώτο 
ζήτημα που αντιμετωπί-
σαμε ήταν η επιβολή του 
γεωγραφικού περιορι-
σμού σε όλους, συμπε-
ριλαμβανομένων των 
ευάλωτων αιτούντων ά-
συλο. [Ως αποτέλεσμα], 
οι γυναίκες που υπέστη-
σαν σεξουαλική βία ή 
έμφυλη βία παραμένουν 
παγιδευμένες για παρα-
τεταμένες χρονικές πε-
ριόδους, σε κοντινή α-
πόσταση από τον διώ-
κτη τους.» 

Συνέντευξη με τη Υπεύθυνη Δια-
χείρισης Υποθέσεων Έμφυλης 
Βίας του Κέντρου Γυναικείων Με-
λετών και  Ερευνών Διοτίμα 
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Πλαίσιο 4: η ιστορία της Rawan 

Η Rawan * είναι μια Αφγανή μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας με δύο αγόρια (8 και 

16 ετών). Κατέφυγε στην Ελλάδα αναζητώντας ένα ασφαλές καταφύγιο και την 

προοπτική ενός καλύτερου μέλλοντος για τα παιδιά της. Καθώς η Rawan είναι θύμα 

σεξουαλικής, έμφυλης βίας και μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα, 

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ανήκει στην «κατηγορία των ευάλωτων 

αιτούντων άσυλο» που χρειάζεται αυξημένη προστασία. Ωστόσο, παρέμεινε στη 

«ζούγκλα» της Μόριας για περισσότερο από 6 μήνες προτού τελικά τοποθετηθεί σε 

κατάλληλο διαμέρισμα.  

«Η κατάσταση στη Μόρια ήταν τρομακτική. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 

όλοι φοβούνταν ότι αν φτάσει ο ιός σε μας, τότε θα σκάψουν έναν μαζικό τάφο 

για να μας θάψουν. Μας έδωσαν μόνο δύο μάσκες και σαπούνι. Αλλά πώς 

μπορούμε να πλένουμε τα χέρια μας χωρίς νερό; Στη ουρά για το φαγητό 

υπήρχε τόσος συνωστισμός, δεν μπορούσαμε να τηρήσουμε αποστάσεις. Δεν 

ήμασταν προστατευμένοι.» 

Η πρώτη συνέντευξη για το άσυλο της Rawan έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο 

του 2021 - δηλαδή 17 μήνες μετά την άφιξή της στην Ελλάδα. Δεν έχει ενημερωθεί 

από την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου σχετικά με τη διαδικασία ασύλου και τα 

δικαιώματά της, όπως το δικαίωμα νομικής υποστήριξης. 

«Δεν εξηγούν ποτέ τίποτα εδώ. Απλά το δέχτηκα, αλλά είναι πολύ, πολύ 

μεγάλη η αναμονή. Υπάρχουν τόσα πολλά άτομα και δεν υπάρχει αρκετός 

χρόνος για αυτούς [για την Υπηρεσία Ασύλου] να μας εξηγήσουν σημαντικά 

πράγματα.» 
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3 ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΑΦΙΞΕΙΣ, ΕΠΙΜΗΚΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ 

Μήνες πριν ο ΝΔΠ γίνει νόμος, η ελληνική κυβέρνηση είχε θέσει τα θεμέλια για 
την αποδοχή και την εφαρμογή του. Στις δημόσιες επικοινωνίες, οι υπουργοί 
άρχισαν να απεικονίζουν τους αιτούντες άσυλο ως «δήθεν» πρόσφυγες και δε-
σμεύτηκαν να τους επιστρέψουν γρήγορα στην Τουρκία ή στις χώρες προέλευ-
σης τους,28 εν μέρει μέσω της επιτάχυνσης της διαδικασίας ασύλου. Από την 
αρχή, αυτό παρουσιάστηκε ως μια «πανάκεια» για όλα τα προβλήματα ώστε 
να διαχωριστούν γρήγορα πρόσφυγες και μετανάστες, να επιταχυνθούν οι επι-
στροφές και να «αποσυμφορηθούν» τα “hotspots”. 

Οι ταχείες διαδικασίες και η αύξηση επαναπατρισμών αποτελούν τον πυρήνα 
της στρατηγικής της ΕΕ για την αποτροπή της άφιξης όσων δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις για προστασία. Ομοίως, η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί 
αυτά τα μέτρα ως αποτρεπτικά, αποθαρρύνοντας τους ανθρώπους που αναζη-
τούν άσυλο να κάνουν το επικίνδυνο ταξίδι στην Ελλάδα.29 Ίσως αυτός είναι ο 
λόγος που ο ΝΔΠ δίνει προτεραιότητα στην καταγραφή και την εξέταση των αι-
τήσεων ατόμων που έφτασαν στην Ελλάδα το 2020, για να αποδείξει ότι οι νε-
οαφιχθέντες θα έχουν διακινδυνεύσει τη ζωή και τα χρήματά τους πιθανόν για 
μία πολύ σύντομη παραμονή στην Ελλάδα.30 Αυτές οι ταχείες διαδικασίες ολο-
κληρώνονται συχνά μέσα σε λίγες μόνο ημέρες από την άφιξη.31 Αυτό στερεί 
σε όσους ζητούν άσυλο τη δυνατότητα να προετοιμαστούν ή ακόμα και να κα-
τανοήσουν την εξαιρετικά περίπλοκη και πολύπλοκη διαδικασία ασύλου. 
Πολλά άτομα δεν αισθάνονται ασφαλή ή έτοιμα να μιλήσουν για τη δίωξη που 
ενδεχομένως να έχουν υποστεί στη χώρα προέλευσής τους ή κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού τους - αλλά η μη αναφορά στην παρελθούσα δίωξη πιθανόν να ο-
δηγήσει στην απόρριψή τους.32 

Την ίδια στιγμή, άτομα που ζητούν άσυλο και έφθασαν πριν από τον Ιανουάριο 
του 2020 έχουν μείνει στο κενό, καθώς εξαναγκάζονται να παραμένουν για πα-
ρατεταμένες περιόδους στα νησιά. Οι συνεντεύξεις τους για το άσυλο έχουν ε-
πανειλημμένα αναβληθεί, μερικές φορές χωρίς καμία ένδειξη για το πότε θα 
πραγματοποιηθούν τελικά. 

Πλαίσιο 5: η ιστορία του Ali και της Karima 

«Φτάσαμε τον Νοέμβριο του 2019 και μας έδωσαν ημερομηνία για την αρχική 

μας καταγραφή για τον Ιανουάριο του 2020, μετά από την οποία μας έδωσαν 

μια ημερομηνία συνέντευξης για ενάμισι χρόνο αργότερα, στις 10 Μαΐου 2021. 

Τους είπα ότι αυτή η ημερομηνία είναι πολύ μακριά και μου είπαν: “Έχετε 

δίκιο. Είναι αργά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για εσάς.” Τους 

ρώτησα, “αν βρω δικηγόρο, μπορεί να γίνει νωρίτερα;” Μου είπαν όχι.» 

Ο Ali* και η σύζυγός του Karima*, και οι δύο Σύριοι υπήκοοι, είναι μεταξύ των 

πολλών αιτούντων άσυλο, οι οποίοι έφτασαν το 2019 και αναγκάζονται να 

περιμένουν στο camp της Μόριας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, η Karima 

είχε ένα ατύχημα, όταν έπεσε από ένα γεφυράκι στις παραγκουπόλεις της Μόριας. 

Ως αποτέλεσμα, απέβαλε. Η Karima, η οποία είναι τώρα πάλι έγκυος, δεν έχει δει 

«Δεν υπάρχει εμπειρική 
απόδειξη ότι η κράτηση 
εμποδίζει την παράνομη 
μετανάστευση ή 
αποθαρρύνει τα άτομα 
να ζητήσουν άσυλο. 
Παρά τις όλο και πιο 
σκληρές πολιτικές 
κράτησης που έχουν 
εισαχθεί τα τελευταία 20 
χρόνια σε χώρες σε όλο 
τον κόσμο, ο αριθμός 
των παράτυπων 
αφίξεων δεν έχει 
μειωθεί. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται, μεταξύ 
άλλων, στο γεγονός ότι 
οι μετανάστες πιθανόν 
να θεωρούν την 
κράτηση ως 
αναπόφευκτο μέρος του 
ταξιδιού τους.» 

Felipe González Morales, Ειδικός 
Εισηγητής του ΟΗΕ για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα των 
Μεταναστών26

27 



   
 

 11 

ποτέ κρατικό γιατρό: 

«Δεν σε δέχονται. Τώρα μας είπαν ότι οι έγκυες γυναίκες πρέπει να πάνε 

στους ΓΧΣ [Γιατροί Χωρίς Σύνορα], αλλά οι ΓΧΣ δεν μπορούν να κάνουν κάτι 

για τον γεωγραφικό μας περιορισμό, δεν είναι οι αρχές. Το 2019, όταν 

φτάσαμε, [το κράτος] αναγνώριζε τα ευάλωτα άτομα. Για παράδειγμα, εάν η 

γυναίκα σου ήταν έγκυος, σου έδιναν δελτίο αιτούντος άσυλο χωρίς 

γεωγραφικό περιορισμό. [Με βάση το νόμο], υποτίθεται ότι ήμασταν ευάλωτοι, 

η γυναίκα μου ήταν έγκυος και εγώ είχα ιατρικό ιστορικό, το οποίο τους 

κατέθεσα. 

Θέλω απλώς να καταλάβω τι μας συμβαίνει, γιατί έχω αυτήν την κόκκινη 

σφραγίδα στην κάρτα μου [δηλαδή τον γεωγραφικό περιορισμό] και γιατί 

είμαστε αναγκασμένοι να παραμείνουμε στο νησί μέχρι αυτήν την ημερομηνία. 

Είναι πάρα πολύ. Δεν υπάρχει λύση για εμάς;» 

 
Οι καθυστερήσεις στον προγραμματισμό εξέτασης των αιτημάτων ασύλου έχουν 
επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου ανέ-
στειλε τις υπηρεσίες της μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου λόγω του COVID-19. Αγνοώ-
ντας τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσαρμογή των διαδικα-
σιών ασύλου στις νέες συνθήκες, η Υπηρεσία Ασύλου δεν εισήγαγε τις ‘απομα-
κρυσμένες συνεντεύξεις’ και δεν διευκολύνει τα άτομα που ζητούν άσυλο να φτά-
σουν στις οργανώσεις που παρέχουν νομική συνδρομή, ενώ τα hotspots βρίσκο-
νται σε lockdown. 

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου, για παράδειγμα, προγραμματίζει συ-
νεντεύξεις για τα άτομα που έχουν φτάσει φέτος, ξεκινώντας από τον Ιούλιο του 
2020 και μετά. Όσοι έφτασαν πριν από το 2020 όμως, λαμβάνουν συνεχείς ανα-
βολές: οι πρώτες διαθέσιμες ημερομηνίες συνέντευξης είναι στο τέλος του 2020, 
αλλά μερικές φτάνουν μέχρι τον Οκτώβριο του 2021. Αυτό σημαίνει ότι οι αιτού-
σες και αιτούντες άσυλο μερικές φορές θα πρέπει να περιμένουν δύο χρόνια πριν 
πραγματοποιηθεί η πρώτη τους συνέντευξη. 

Πλαίσιο 6: η ιστορία του Zahir 

Ο Ζαχίρ* είναι Αφγανός αιτών άσυλο που έφτασε στη Λέσβο το Σεπτέμβριο του 

2019. Αφού περίμενε υπομονετικά οκτώ μήνες για την πρώτη του συνέντευξη, που 

είχε προγραμματιστεί για το Μάρτιο 2020, ενημερώθηκε εκείνη τη ημέρα ότι θα 

αναβληθεί για το Δεκέμβριο του 2020. 

«Αλλά τώρα γνωρίζω την κατάσταση. Λόγω των αφίξεων του 2020, αναβάλουν 

όλες τις συνεντεύξεις των ατόμων που έφτασαν το 2019 ή το 2018. Έτσι, όταν 

πήγα στην Υπηρεσία Ασύλου και συνειδητοποίησα ότι η συνέντευξή μου 

αναβλήθηκε, δεν είπα τίποτα, ούτε εκείνοι μου είπαν κάτι. Μόνο μου έδωσαν 

ένα χαρτί όπου αναγράφεται η νέα ημερομηνία [της συνέντευξής μου].» 
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4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ  

Ο ΝΔΠ και η τροποποίηση του τον Μάιο έθεσε τα θεμέλια ώστε να καταστεί η 
διοικητική κράτηση ο προεπιλεγμένος κανόνας για τη διαχείριση μεικτών μετα-
ναστευτικών ροών, αντί για την εξαίρεση, όπως προβλέπεται από το δίκαιο 
της ΕΕ.33  

Ακόμη και πριν από το 2019, η πρακτική στα νησιά της Λέσβου και της Κω ή-
ταν να κρατούνται τα άτομα μόνο με βάση την εθνικότητα και το φύλο τους.34 
Ο ΝΔΠ κατέστησε δυνατή την κράτηση αδιακρίτως όλων των ατόμων που ζη-
τούν άσυλο κατά την άφιξή τους, έως ότου είτε η αρμόδια αρχή αναγνωρίσει 
ότι δικαιούνται διεθνή προστασία στην Ελλάδα, είτε συμπληρώσουν το ανώ-
τατο χρονικό όριο της κράτησης, είτε απομακρυνθούν από τη χώρα. Είναι εν-
δεικτικό ότι εντός των δύο πρώτων μηνών του 2020, ο αριθμός των διοικητικά 
κρατουμένων στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης  (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ) της Λέ-
σβου και της Κω σχεδόν διπλασιάστηκε και παρέμεινε κοντά στα όρια χωρητι-
κότητας της κάθε μονάδας μέχρι τα τέλη Μαΐου (βλ. Σχήμα 1), ακόμα και τα 
ξεπέρασε για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ομοίως, ο αριθμός των διοικητικά 
κρατουμένων σε αστυνομικά τμήματα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σχε-
δόν διπλασιάστηκε, από 65 στα τέλη Ιανουαρίου σε 113 στα τέλη Μαΐου.35 

Η κράτηση πραγματοποιείται χωρίς σεβασμό στο δικαίωμα των ατόμων που 
ζητούν άσυλο να ενημερώνονται για το λόγο της κράτησής τους γραπτώς, σε 
γλώσσα που κατανοούν ή αναμένεται εύλογα να κατανοήσουν. Οι σχετικές α-
ποφάσεις είναι γραμμένες στα ελληνικά, αλλά, ούτως ή άλλως, οι περισσότερες 
αποφάσεις δεν έχουν καμία ειδική αιτιολόγηση. Ο ΝΔΠ κατάργησε βασικές εγγυή-
σεις, όπως την υποχρέωση αυτόματου δικαστικού ελέγχου σε εύλογα χρονικά 
διαστήματα επί της συνεχιζόμενης ανάγκης κράτησης και της νομιμότητάς της.36 
Αντίθετα, ο νόμος έχει δώσει μεγαλύτερη ευχέρεια αποφάσεων στην αστυνομία ή 
στις αρχές του “hotspot”. Συνολικά, αυτό σημαίνει συχνά ότι τα άτομα που ζητούν 
άσυλο καταλήγουν στην κράτηση, χωρίς να γνωρίζουν γιατί ή για πόσο καιρό, και 
χωρίς τη δυνατότητα να προσβάλουν την απόφαση.  

4.1 Κράτηση Παιδιών 
 
Η τροποποίηση του ΝΔΠ του Μαΐου δεν απαγόρευσε ρητά την κράτηση παιδιών, 
σηματοδοτώντας μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων 
τους. Αντ' αυτού, προβλέπει τα απολύτως κατώτατα πρότυπα του δικαίου της ΕΕ. 
Είναι άκρως ανησυχητικό ότι, στα μέσα Ιουνίου, 229 ασυνόδευτα παιδιά παρέμε-
ναν σε διοικητική κράτηση σε εθνικό επίπεδο, μετά από το υψηλό “ρεκόρ” των 
331 ασυνόδευτων παιδιών σε διοικητική κράτηση στα τέλη Μαρτίου.37 Τα χρόνια 
κενά και οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες καθορισμού ηλικίας, ιδίως για τα παι-
διά που βρίσκονται υπό κράτηση,38 έχουν ως αποτέλεσμα η ελληνική αστυνομία, 
η Frontex και η ελληνική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης να συνεχίζουν 
να καταγράφουν εσφαλμένα τα ασυνόδευτα παιδιά ως «ενήλικες», με αποτέλε-
σμα τα παιδιά να κρατούνται μαζί με άγνωστους ενήλικες.39  

4.2 Ανεπαρκής περίθαλψη στις εγκαταστάσεις 
κράτησης 
 
Οι χώροι κράτησης παρουσιάζουν σοβαρή υποστελέχωση, καθώς στερούνται του 
απαραίτητου ιατρικού και ψυχοκοινωνικού προσωπικού για την αντιμετώπιση α-
κόμη και περιστατικών έκτακτης ανάγκης.40 Έως και τη συγγραφή της παρούσας, 
τα Προ.Κε.Κα. τόσο στη Λέσβο όσο και στην Κω είχαν μόνο μία νοσοκόμα το κα-
θένα, αλλά κανένα γιατρό ή ψυχολόγο. Το Φεβρουάριο, ένας μεγάλος αριθμός 
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των κρατουμένων αιτούντων άσυλο στην Κω ήταν οικογένειες με μικρά παιδιά και 
εξαιρετικά ευάλωτες γυναίκες και άνδρες. Πολλοί χρειάζονταν φαρμακευτική α-
γωγή και ψυχική υποστήριξη, αλλά δεν είχαν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. 
Ορισμένες περιοχές της εγκατάστασης καλύπτονται από λύματα, επηρεάζοντας 
περαιτέρω την επισφαλή σωματική και ψυχική υγεία πολλών εκ των κρατουμέ-
νων.41  

Πλαίσιο 7: η ιστορία του Amal 

«Δεν υπάρχει κανείς εδώ για να μας βοηθήσει, κανείς για να ζητήσουμε 

βοήθεια. Όποτε ζητάμε κάτι από την αστυνομία, απλώς δεν μας ακούνε. Είχα 

ιατρικό θέμα και τους ζητούσα κάθε μέρα γιατρό, αλλά δεν με βοηθούσαν. 

Πονούσα για τρεις εβδομάδες, αλλά δεν με βοήθησαν, δεν με πήγαν ποτέ σε 

γιατρό.» 

Ο Amal * είναι ένας άνδρας μόνος του που παραμένει υπό κράτηση για περίπου 

τέσσερις μήνες και επί του παρόντος βρίσκεται στο Προ.Κε,Κα. της Κω. Βρίσκεται σε 

εξαιρετικά κακή ψυχολογική κατάσταση, με τάσεις αυτοτραυματισμού και 

αυτοκτονικές σκέψεις. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα δεν τον έχει δει κανένας γιατρός ή 

επαγγελματίας ψυχικής υγείας, κυρίως λόγω των χρόνιων κενών δημόσιας 

υγειονομικής περίθαλψης στο νησί, που επηρεάζουν τόσο τους πρόσφυγες όσο και 

τους ντόπιους. 

«Το μόνο πράγμα που μας φέρνουν είναι φαγητό, τρεις φορές την ημέρα. Δεν 

μας παρέχουν πληροφορίες, ούτε γιατρό […] παραμένουμε κλειδωμένοι εδώ, 

και το μόνο πράγμα που βλέπουμε όλη μέρα είναι οι δύο αστυνομικοί που 

φρουρούν την πτέρυγα.» 

 
Η παγκόσμια πανδημία COVID-19 επηρέασε επίσης δυσανάλογα τους αιτούντες 
άσυλο που ζουν στα «hotspots». Από τις 21 Μαρτίου, διαδοχικές Υπουργικές Α-
ποφάσεις των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Μετανάστευσης & Α-
σύλου επέβαλαν περαιτέρω περιορισμούς στην κυκλοφορία τους εντός των 
«hotspot» και των περιμέτρων τους. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν επεκταθεί έως τις 
5 Ιουλίου, παρόλο που έχουν αρθεί παρόμοιοι περιορισμοί για την υπόλοιπη Ελ-
λάδα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα, δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα 
COVID-19 στα νησιά «hotspots», η παράταση αυτών των μέτρων μειώνει ακόμη 
περισσότερο την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο σε ζωτικής σημασίας δικαιώ-
ματα και υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη.42 

5 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΓΩΝΙΑ 

5.1 Άδικοι λόγοι απόρριψης βάσει του ΝΔΠ 
 

Ο ΝΔΠ εισήγαγε διατάξεις που έχουν μειώσει σημαντικά τις εγγυήσεις του συστή-
ματος ασύλου, καθιστώντας παράλληλα αδύνατη τη διόρθωση διοικητικών σφαλ-
μάτων (βλ. Κεφάλαιο 6). Για παράδειγμα, κατέστησε δυνατή την απόρριψη των 
αιτήσεων ασύλου ως «αβάσιμων» εάν ένας αιτών άσυλο δεν παρασταθεί στη συ-
νέντευξή του ή δεν ανανεώσει εγκαίρως το δελτίο αιτήσαντος ασύλου. Σύμφωνα 
με την τροποποίηση, η μη εμφάνιση στη συνέντευξη αποτελεί τεκμήριο πως ο αι-
τών έχει ανακαλέσει σιωπηρά το αίτημα ασύλου του. Ωστόσο, αυτό αποτελεί μια 



   
 

14 

επιλογή παράβλεψης των συστημικών προκλήσεων και των προσκομμάτων που 
εμποδίζουν τους αιτούντες άσυλο να συμμορφωθούν με αυτά τα πρότυπα, και 
της πιθανότητας διοικητικών σφαλμάτων από τις αρχές.  

Πλαίσιο 8: η ιστορία του Jamal 

Ο Jamal * είναι ένα 16χρονο αγόρι από το Αφγανιστάν που εσφαλμένα καταγράφηκε 

ως ενήλικας. Ως αποτέλεσμα, τοποθετήθηκε από τις αρχές του camp σε μια σκηνή, 

την οποία έπρεπε να μοιραστεί μαζί με δώδεκα ενήλικες άνδρες που δεν γνώριζε. 

Περιμένοντας την απόφαση επί του αιτήματος ασύλου του, προσήλθε στην 

Υπηρεσία Ασύλου για να ανανεώσει το δελτίο του, αλλά λόγω του συνωστισμού ήταν 

αδύνατο να φτάσει στην πύλη εξυπηρέτησης. Επανήλθε πολλές φορές, αλλά η 

Υπηρεσία Ασύλου δεν τον δέχθηκε καθώς δεν είχε επίσημο ραντεβού και δεν 

υπάρχει μηχανισμός που να επιτρέπει στους αιτούντες άσυλο να εισέλθουν στην 

Υπηρεσία χωρίς τέτοιο ραντεβού. Η υπόθεσή του απορρίφθηκε τελικά, καθώς 

θεωρήθηκε ότι ανακάλεσε σιωπηρά το αίτημά του. Ο Jamal υπέβαλε μεταγενέστερο 

αίτημα ασύλου επί τη βάση της ανηλικότητάς του και παραμένει στον “ελαιώνα” που 

περιβάλλει το camp της Μόριας. 

 
Με το να στερεί σε εκείνους των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί, λόγω 
«σιωπηρής ανάκλησης», το δικαίωμα να ζητήσουν  τη συνέχιση της εξέτασης των 
αιτήσεών τους, η κυβέρνηση αρνήθηκε να τους δώσει την ευκαιρία να εξηγήσουν 
γιατί εγκατέλειψαν τη χώρα τους  και γιατί δεν είναι ασφαλές για αυτούς να επι-
στρέψουν στη χώρα καταγωγής τους ή στην Τουρκία.  

Πλαίσιο 9: η ιστορία του Mohammad 

Στις 14 Ιανουαρίου 2020, αφού έπρεπε να παραμείνει στη Μόρια για περισσότερο 

από πέντε μήνες, ο Mohammad*, ένας 19χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν, 

προκειμένου να παρασταθεί στη συνέντευξή του εμφανίστηκε σε έναν υπάλληλο της 

Υπηρεσίας Ασύλου στις 7πμ, όπως όφειλε να πράξει. Ο υπάλληλος πήρε το δελτίο 

αιτούντος άσυλο για να επιβεβαιώσει εάν πράγματι η συνέντευξή του ήταν εκείνη την 

ημέρα. Μετά από λίγο επέστρεψε και έδωσε πίσω το δελτίο στον Mohammad, χωρίς 

να του πει τίποτα. 

Χωρίς να γνωρίζει τι θα ακολουθήσει, ο Mohammad παρέμεινε υπομονετικά στις 

πύλες, περιμένοντας να κληθεί για τη συνέντευξή του. Συνέχισε να περιμένει, έως 

ότου η υπηρεσία έκλεισε για την ημέρα. Αρχίζοντας να αναρωτιέται αν κάτι είχε πάει 

στραβά, μίλησε με κάποιους άλλους αιτούντες άσυλο, οι οποίοι τον ενημέρωσαν ότι 

οι συνεντεύξεις αυτών που έφτασαν πριν από το 2020 αναβάλλονται. Νομίζοντας ότι 

αυτό συνέβη και στην περίπτωσή του, ο Mohammad επέστρεψε στη σκηνή του στον 

ελαιώνα. Πέντε ημέρες αργότερα, ενημερώθηκε ότι η υπόθεσή του απορρίφθηκε, 

καθώς είχε χάσει τη συνέντευξή του και ως εκ τούτου θεωρήθηκε πως ανακάλεσε 

σιωπηρά το αίτημά του. 

Παραπονέθηκε στην Υπηρεσία Ασύλου ότι περίμενε όλη μέρα, για να τον καλέσουν 

για την προγραμματισμένη συνέντευξή του. Κανείς δεν του εξήγησε τι είχε συμβεί 

εκείνη την ημέρα, και ούτε μπορούσε να αποδείξει την παρουσία του εκεί. Ο 

Mohammad υπέβαλε μεταγενέστερο αίτημα ασύλου και περιμένει τη συνέντευξή του. 

5.2 Το αποτέλεσμα των τροποποιήσεων του Μαΐου 
 

Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, η τροποποίηση του ΝΔΠ τον Μάιο επέτρεψε στα 
άτομα που ζητούν άσυλο να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τη 
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συνέχιση της εξέτασης του ασύλου τους. Δεν διορθώνει, ωστόσο, τα σφάλματα 
που έγιναν μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου. Όπως ο Jamal και ο Mohammad (βλ. 
Πλαίσια 8 και 9), πολλοί αιτούντες άσυλο έχασαν αμετάκλητα την ευκαιρία τους 
να προσβάλλουν αυτές τις παραλείψεις και συνεπώς στερήθηκαν τη δίκαιη πρό-
σβαση στο άσυλο. Οι υποθέσεις τους πρέπει να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα 
για την αποκατάσταση των εμποδίων που εξακολουθούν να στερούν από τους αι-
τούντες άσυλο δίκαιη μεταχείριση. 

Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε περαιτέρω περιορισμούς στα δι-
καιώματα των αιτούντων άσυλο, καθιστώντας δυνατή την απόρριψη των αιτή-
σεών τους χωρίς συνέντευξη με πιο πλάγιους τρόπους. Για παράδειγμα, οι τρο-
ποποιήσεις του Μαΐου καθιστούν δυνατή την απόρριψη αιτήσεων όταν η Υπηρε-
σία Ασύλου ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να παράσχει διερμηνεία. Σε περιπτώσεις 
στις οποίες είναι αποδεδειγμένα αδύνατο να δοθεί διερμηνεία στη γλώσσα επιλο-
γής του αιτούντος, η Υπηρεσία Ασύλου έχει πλέον τη δυνατότητα να διεξάγει συ-
νεντεύξεις στην επίσημη γλώσσα της χώρας καταγωγής του αιτούντος και, το πιο 
σημαντικό, να απορρίπτει αιτήσεις ως «αβάσιμες», ακόμη και αν οι άνθρωποι 
που ζητούν άσυλο πραγματικά δεν κατανοούν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται. Η 
μη διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης για το άσυλο λόγω της αδυναμίας παρο-
χής διερμηνείας συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ και έχει καταδικαστεί 
από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.43 

Ο ΝΔΠ ενοποιεί μια προσέγγιση που αποσκοπεί στο να εμποδίσει τα άτομα να 
ζητήσουν προστασία στην Ευρώπη, αντί να τα προστατεύσει σύμφωνα με τα νο-
μικά τους δικαιώματα.44 Είναι ενδεικτικό ότι, όπως αναφέρεται από την Ευρωπα-
ϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), «οι περισσότερες πρωτοβάθ-
μιες αποφάσεις που εκδίδονται στην ΕΕ + χρησιμοποιώντας ταχύρρυθμες ή διαδι-
κασίες συνόρων, οδηγούν σε απόρριψη της αίτησης σε σημαντικά υψηλότερο πο-
σοστό από ό, τι στις περιπτώσεις αποφάσεων που λαμβάνονται μέσω της κανονι-
κής διαδικασίας».45 

Πλαίσιο 10: «Fast-track» διαδικασίες συνόρων 

Ο προηγούμενος ελληνικός νόμος περί ασύλου εισήγαγε μια ειδική διαδικασία στα 

σύνορα, γνωστή ως «fast-track» (ταχύρρυθμη) διαδικασία των συνόρων, στο 

πλαίσιο της εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας (βλέπε Πλαίσιο 1). Ο 

νόμος, που ψηφίστηκε λίγες μέρες μετά τη Δήλωση, προέβλεπε μια εξαιρετικά 

συντετμημένη διαδικασία ασύλου με λιγότερες εγγυήσεις, καθιστώντας δυνατή την 

εξέταση της ουσίας μιας αίτησης ασύλου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.46 Αν 

και αρχικά εισήχθη ως μια προσωρινή και κατ’ εξαίρεση διαδικασία, έχει γίνει ο 

κανόνας για σημαντικό αριθμό αιτήσεων που υποβάλλονται στην Ελλάδα. Το 2019, 

ο συνολικός αριθμός ατόμων που υποβλήθηκαν στη «fast-track» διαδικασία των 

συνόρων, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ήταν 39.505 - αντιπροσωπεύοντας το 

51,1% του συνολικού αριθμού των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην Ελλάδα εκείνο 

το έτος.47 

Σε αντίθεση με τον προηγούμενο νόμο, ο ΝΔΠ δεν αναφέρεται στις ταχείες 

διαδικασίες ως «κατ’ εξαίρεση».48 Μια Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε 

στις 31 Δεκεμβρίου 2019 προέβλεπε την εφαρμογή της ταχείας διαδικασίας των 

συνόρων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.49  
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6 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΧΩΡΙΣ 
ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ο ΝΔΠ είχε σημαντικό αντίκτυπο στο δικαίωμα πρόσβασης των αιτούντων άσυλο 
σε αποτελεσματική προσφυγή. Καθιστά αδύνατο για άτομα που ζητούν άσυλο να 
ασκήσουν πραγματική προσφυγή κατά της απόρριψης της υπόθεσής τους χωρίς 
τη βοήθεια δικηγόρου.50 Η Υπηρεσία Ασύλου ενημερώνει τους αιτούντες άσυλο 
για την αρνητική απόφαση, η οποία είναι γραμμένη στα ελληνικά, χωρίς, ωστόσο,  
να τους εξηγήσει τους λόγους της απόρριψης και δεν προσφέρεται η δυνατότητα 
να καταθέσουν προσφυγή κατά της απόφασης αυτής από μόνοι τους.51  

6.1 Οι δυσκολίες πρόσβασης σε νομική βοήθεια 
 

Η Υπηρεσία Ασύλου, μετά την απόρριψη, ενημερώνει τις αιτούσες και τους αιτού-
ντες άσυλο ότι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για  δωρεάν νομική συν-
δρομή από το κράτος, η οποία, όμως, είναι εξαιρετικά περιορισμένη.52 Ως επί το 
πλείστον, οι αιτούντες άσυλο πρέπει να βρουν μόνοι τους δικηγόρο, ενώ, η έλ-
λειψη νομικής βοήθειας σημαίνει ότι αυτοί που απορρίφθηκαν μπορούν να τεθούν 
αμέσως υπό κράτηση προκειμένου να απελαθούν στην Τουρκία ή στις χώρες κα-
ταγωγής τους. 

Ενώ η υποστήριξη από δικηγόρο είναι απαραίτητη, η πρόσβαση σε νομική συν-
δρομή είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υ-
πηρεσίας Ασύλου, το 2019, από τις 15.378 προσφυγές που υποβλήθηκαν συνο-
λικά, μόνο 5.152 (33%) αιτούντες και αιτούσες άσυλο επωφελήθηκαν από την πα-
ροχή δωρεάν νομικής συνδρομής του κράτους.53 

Κατά συνέπεια, η πλειονότητα των αιτούντων άσυλο παραπέμπονται στη νομική 
βοήθεια που παρέχουν οι ΜΚΟ. Ωστόσο, οι ΜΚΟ έχουν περιορισμένη δυνατό-
τητα, και, με τις πολύ σύντομες προθεσμίες για άσκηση προσφυγής, η ανάληψη 
όλων αυτών των υποθέσεων δεν είναι εφικτή. Ως αποτέλεσμα πολλά άτομα πα-
ραμένουν χωρίς οποιαδήποτε νομική βοήθεια. Οι περιορισμοί δε της κυκλοφορίας 
των αιτούντων άσυλο που διαμένουν σε καταυλισμούς, ως μέτρο για την πρό-
ληψη της εξάπλωσης του COVID-19, κατέστησαν ακόμη πιο δύσκολη την εξα-
σφάλιση νομικής συνδρομής από ΜΚΟ.  

Επιπλέον, επιβαρυντικός παράγοντας ήταν η έκδοση εκατοντάδων απορριπτικών 
αποφάσεων από την Υπηρεσία Ασύλου, κατά τη διάρκεια των δύο μηνών που 
είχε αναστείλει τις υπηρεσίες της λόγω της πανδημίας COVID-19. Συγκεκριμένα, 
η Υπηρεσία Ασύλου απέρριψε εκατοντάδες αιτούσες και αιτούντες άσυλο μόνο 
στη Λέσβο και 11.000 αιτούντες άσυλο σε όλη την Ελλάδα.54 Οι δραματικές ελλεί-
ψεις του συστήματος νομικής συνδρομής συνεπάγεται πως ελάχιστοι από αυτούς 
τους ανθρώπους επωφελήθηκαν του δικαιώματος ένδικης προστασίας.  

Τέλος, οι νομικές μεταρρυθμίσεις επέβαλαν πρόσθετες διοικητικές απαιτήσεις. Για 
παράδειγμα, η εξουσιοδότηση με την οποία παρέχει πληρεξουσιότητα ο αιτών ά-
συλο προς το δικηγόρο, πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
του από τα ΚΕΠ ή από την αστυνομία και ισχύει μόνο για σύντομο χρονικό διά-
στημα πριν από την ανάγκη ανανέωσης.55 
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6.2 Ένα άδικο σύστημα για την κοινοποίηση των 
αποφάσεων 

 
Τέλος, ο ΝΠΔ ορίζει πως οι αποφάσεις επιδίδονται στους αιτούντες άσυλο εντός 
μίας ημέρας από την έκδοσή τους.56 Σε περίπτωση μη ανεύρεσης του αιτούντος, 
η Υπηρεσία Ασύλου έχει τη δυνατότητα να επιδώσει την απόφαση στον διοικητή 
του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (δηλ. του καταυλισμού) ή στον δικη-
γόρο του αιτούντος, εάν υπάρχει. Μέσω αυτού του συστήματος κοινοποιήσεων, 
πολλά από τα άτομα που ζητούν άσυλο καταλήγουν να μην ενημερώνονται για τις 
αποφάσεις τους εγκαίρως και έτσι είναι πολύ πιθανό να χάσουν την προθεσμία 
για την άσκηση προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών.57 

Πλαίσιο 11: η ιστορία της Manal και του Massoud 

Η Manal* και ο Massoud* από τη Συρία έφτασαν στη Λέσβο στις 31 Δεκεμβρίου 

2019 με τα τρία παιδιά τους. Στις 2 Ιανουαρίου, υποβλήθηκαν σε διήμερες 

διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης στον καταυλισμό της Μόριας και 

μεταφέρθηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου για καταγραφή. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, δεν ενημερώθηκαν ποτέ για τα δικαιώματά τους, όπως το δικαίωμά τους 

να συμβουλευτούν δικηγόρο58, μόνο για τις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, ακόμη κι αν 

είχαν ενημερωθεί, δεν θα είχαν τον απαραίτητο χρόνο να το κάνουν, καθώς η 

συνέντευξή τους είχε προγραμματιστεί σε μόλις τρεις ημέρες από την αρχική 

καταγραφή τους. 

«Απλά λάβαμε ένα έγγραφο στα Αγγλικά και στα Αραβικά, το οποίο αναφέρει 

ότι δεν πρέπει να αγγίζουμε τις ασφάλειες και τα ηλεκτρικά καλώδια και ότι 

δεν πρέπει να δημιουργούμε προβλήματα. Δεν μας είπαν ποτέ για κάποια 

συνέντευξη. Μας είπαν μόνο να είμαστε εκεί στις 7 Ιανουαρίου. Τελειώσαμε με 

αυτό [την αρχική καταγραφή] το βράδυ (8μμ) και απλώς μας άφησαν εκεί. Δεν 

είχαμε ούτε σκηνή, τίποτα, απλώς μας άφησαν στη βροχή.»59 

Η οικογένεια δεν υποβλήθηκε ποτέ σε ιατρικό έλεγχο για πιθανή ευαλωτότητα. Οι 

κάρτες υγείας που έλαβαν ως μέρος της καταγραφής τους παραμένουν κενές μέχρι 

και σήμερα, πάνω από πέντε μήνες από την άφιξή τους. 

«Μας είπαν μόνο ότι αν θέλουμε να υποβληθούμε σε ιατρική εξέταση, 

μπορούμε να το κάνουμε έως τις 14 Ιανουαρίου, αλλά λόγω της περιόδου των 

διακοπών δεν μπορούσαμε να βρούμε γιατρούς. Πήγα στο ΚΕΕΛΠΝΟ [πρώην 

εθνικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων] τέσσερις φορές, αλλά μου 

είπαν ότι πρέπει να περάσω από συνέντευξη για να γίνω δεκτός. Δύο από τα 

παιδιά μου ήταν άρρωστα. Πήγα στο νοσοκομείο, αλλά δεν δέχονται κανέναν 

εκεί, ούτε καν τα παιδιά, εάν είναι [απλώς] άρρωστα, εκτός αν μεταφερθούν 

εκεί με το ΕΚΑΒ.» 

Στην οικογένεια εκδόθηκε απορριπτική απόφαση στις 9 Ιανουαρίου, μόλις δύο 

ημέρες μετά τη συνέντευξή τους. Δεν ενημερώθηκαν για αυτήν την απόφαση, καθώς 

κοινοποιήθηκε στη διοίκηση του ΚΥΤ στις 17 Ιανουαρίου, γεγονός το οποίο δεν 

γνώριζαν. 

«Ήμουν στην Υπηρεσία Ασύλου, αλλά δεν μας είπαν τίποτα για καμία 

απόφαση. Στις 5 Φεβρουαρίου, είδα τον αριθμό μας στη λίστα [ένα κομμάτι 

χαρτί που είναι τοποθετημένο στις περιφραγμένες πόρτες της Υπηρεσίας 

Υποδοχής]. Περνούσα από την πύλη κάθε μέρα, αλλά αυτή ήταν η πρώτη 

φορά που το είδα και [όταν πήγα εκεί], μου είπαν ότι υπάρχει αρνητική 

απόφαση από τις 13 Ιανουαρίου.» 

Έτσι, μια απόφαση που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Ασύλου στις 9 Ιανουαρίου, η 
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οποία διαβιβάστηκε στο ΚΥΤ στις 13 Ιανουαρίου και επιδόθηκε στη διοίκηση του 

ΚΥΤ στις 17 Ιανουαρίου, έφτασε τελικά στους αιτούντες στις 17 Φεβρουαρίου. Η 

οικογένεια κατάφερε να προσλάβει έναν ιδιώτη δικηγόρο την επόμενη μέρα και στις 

19 Φεβρουαρίου, εντός των 10 ημερών από την πραγματική ημέρα της επίδοσης της 

απόφασης προς αυτούς, κατέθεσαν προσφυγή. Στις 17 Μαρτίου, η προσφυγή τους 

απορρίφθηκε. Ο λόγος είναι καφκικός: είχαν χάσει την προθεσμία τους για να 

προσφύγουν τον Ιανουάριο. Τώρα κινδυνεύουν να επιστρέψουν στην Τουρκία. 

7 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του ελληνικού νόμου φαίνεται να αποσκοπούν στη 

μετατροπή της διοικητικής κράτησης στο πρωταρχικό μέσο διαχείρισης της άφι-

ξης ατόμων που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα. Μειώνουν τις εγγυήσεις της διαδικα-

σίας ασύλου, ενώ εμποδίζουν την πρόσβαση σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα για 

εκείνους των οποίων τα διαδικαστικά δικαιώματα παραβιάζονται. Ο ΝΔΠ επέ-

κτεινε επίσης τις κατηγορίες των αιτούντων άσυλο, οι οποίοι μπορούν να υποβλη-

θούν στις λεγόμενες «fast-track» διαδικασίες ασύλου στα νησιά60, οι οποίες στην 

πραγματικότητα προσανατολίζονται στην έκδοση αποφάσεων όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα, αυξάνοντας έτσι τους κινδύνους σφάλματος ή εσφαλμένων κρί-

σεων. Η εφαρμογή του ΝΔΠ δείχνει ήδη την ασυμβατότητά του με ένα δίκαιο και 

αποτελεσματικό σύστημα ασύλου, εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αξίες και ευθύνες. 

Ο ελληνικός νόμος συνδράμει στην αύξηση των ευαλωτοτήτων των αιτούντων ά-

συλο, ενώ περιορίζει την πρόσβαση στο θεμελιώδες δικαίωμά τους να ζητούν ά-

συλο και να προστατεύονται από σοβαρούς κινδύνους. Ενώ ο ΝΔΠ και οι τροπο-

ποιήσεις του εισήχθησαν από την ελληνική κυβέρνηση και εγκρίθηκαν από το κοι-

νοβούλιο της χώρας, αναμφισβήτητα αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας σε επί-

πεδο ΕΕ για τη μείωση του αριθμού των προσφύγων που μπορούν να βρουν α-

σφάλεια στις ευρωπαϊκές χώρες.61 

Ο ΝΔΠ, όπως ισχύει σήμερα, αντιπροσωπεύει μια ανησυχητική συνέχιση της 

λανθασμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης όσον αφορά στους πρόσφυγες. Στο 

βαθμό που η Ελλάδα χρησιμεύει ως προσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του Κοινού 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και της πρόσφατης επανεκκίνησης της διαδικα-

σίας αναμόρφωσης του πλαισίου, μέσω του οποίου η ΕΕ προσεγγίζει πρόσφυγες 

και μετανάστες - γνωστή ως το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο - 

ο ΝΔΠ αποτελεί μια περαιτέρω προειδοποίηση για την πραγματική βλάβη που 

περιμένει ευάλωτες γυναίκες και άνδρες που υπόκεινται σε μαζικές, βιαστικές και 

αναποτελεσματικές διαδικασίες στα σύνορα. 

Λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη βελτίωσης της κατάστασης στα νησιά 

του Αιγαίου, τη σημασία των αναμενόμενων συζητήσεων για το νέο Σύμφωνο για 

τη Μετανάστευση και το Άσυλο, και με στόχο την προώθηση της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρό-

σφυγες και η Oxfam έχουν τις ακόλουθες ενδεικτικές συστάσεις. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να: 

 Ελέγξουν τη συμμόρφωση της Ελλάδας τόσο στη νομοθεσία όσο και σε 

επίπεδο πρακτικών με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν τη διεθνή 

προστασία. Τα ευρήματα πρέπει να δημοσιευθούν και η κατάσταση να 

παρακολουθείται στενά. 
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 Προωθήσουν το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικαιω-

μάτων των προσφύγων. Αυτό περιλαμβάνει την αποχή από την τροφοδό-

τηση ρητορικής μίσους και την αποφυγή προσεγγίσεων αποκλεισμού που 

αντιμετωπίζουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με όρους πολέμου. 

Τυχόν προσπάθειες από χώρες να χρησιμοποιήσουν τα δεινά των αιτού-

ντων άσυλο για πολιτικό όφελος δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω της δαι-

μονοποίησης ευάλωτων ανθρώπων. 

 Διασφαλίσουν ότι όλοι οι ευάλωτοι αιτούντες άσυλο θα εξαιρούνται ρητά 

από όλες τις ταχύρρυθμες διαδικασίες ασύλου των συνόρων. Η εν γένει 

χρήση των ταχύρρυθμων διαδικασιών, που ευνοούν την πιθανότητα 

σφαλμάτων, θα πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο. Η 

πρόσβαση σε ασφαλή διαμονή, υγειονομική περίθαλψη και νομική βοή-

θεια θα πρέπει πάντα να είναι εγγυημένη. 

 Τερματίσουν τη διοικητική κράτηση παιδιών και των οικογενειών τους α-

παγορεύοντάς τη ρητά στη νομοθεσία. Η κράτηση δεν είναι ποτέ προς το 

συμφέρον ενός παιδιού. 

 Δημιουργήσουν υποχρεωτικούς μηχανισμούς καταμερισμού της ευθύνης 

προστασίας των αιτούντων άσυλο, με στόχο την πραγματική διασφάλιση 

των δικαιωμάτων τους - αυτή είναι η μόνη βιώσιμη λύση μακροπρόθεσμα, 

η οποία θα διευκολύνει και την άρση των δυσανάλογων πιέσεων στις υπη-

ρεσίες υποδοχής και ασύλου και τις εν γένει υπηρεσίες κοινωνικής υπο-

στήριξης στην Ελλάδα. 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να: 

 Παρέχουν οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη για την προστασία, την 

πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και την παροχή νομικής βοήθειας σε 

αιτούσες/ούντες άσυλο σε περιοχές που έχουν μεγάλο αριθμό αφίξεων, 

στο πλαίσιο ενός μηχανισμού επιμερισμού ευθυνών σε επίπεδο ΕΕ. Όλες 

οι σχετικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους τις έμφυ-

λες διαστάσεις και να καλύπτουν τις ειδικότερες ανάγκες των γυναικών. 

 Δεσμευθούν να επανεγκαταστήσουν πρόσφυγες από χώρες εκτός ΕΕ και 

να δημιουργήσουν πρόσθετες νομικές οδούς για πρόσφυγες και μετανά-

στες, προκειμένου να μειωθεί σταδιακά η ανάγκη τους να καταφεύγουν σε 

επικίνδυνες διαδρομές.  

Η Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να: 

 Επανεξετάσει και να τροποποιήσει τον Νόμο περί Διεθνούς Προστασίας 

βάσει εκτίμησης των επιπτώσεων, ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός των 

δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και η συμμόρφωση με το διεθνές και 

το ενωσιακό δίκαιο. 

 Διασφαλίσει ότι όλες οι αιτούσες και όλοι οι αιτούντες άσυλο, ανεξαρτήτως 

εθνικότητας, έχουν πρόσβαση σε μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικα-

σία ασύλου, σε ένα ασφαλές περιβάλλον. 

 Ενισχύσει την παρεχόμενη από το κράτος νομική βοήθεια, έτσι ώστε, κατ’ 

ελάχιστον, όσες και όσοι αιτούσες/ούντες άσυλο το επιθυμούν, να μπο-

ρούν να λάβουν νομική συνδρομή στο δεύτερο βαθμό της διαδικασίας α-

σύλου, όπως επιβάλλεται από το δίκαιο της ΕΕ. Παράλληλα, να εγγυηθεί 

ότι οι δικηγόροι και οι οργανώσεις που παρέχουν νομική βοήθεια έχουν α-

πρόσκοπτη πρόσβαση σε άτομα που ζητούν άσυλο, ώστε να παρέχουν 
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νομική βοήθεια και υπηρεσίες στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό της δια-

δικασίας ασύλου. 

 Εφαρμόσει εναλλακτικά της κράτησης μέτρα και να χρησιμοποιεί τη διοι-

κητική κράτηση μόνο ως έσχατη λύση, μετά από ενδελεχή εξέταση και αι-

τιολόγηση της αναγκαιότητάς της ανά περίπτωση.62 Να απαγορεύσει ρητά 

από το νόμο την κράτηση των παιδιών και των οικογενειών τους, καθώς η 

κράτηση δεν είναι ποτέ προς το συμφέρον του παιδιού. 

 Ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, 

της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας, αυξάνοντας το προσωπικό τους και παρέχοντας συνεχή 

επιμόρφωση. 

 Λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη όλων των φαινομέ-

νων/εκφάνσεων ξενοφοβίας και ρατσιστικής βίας. Να προωθήσει το διά-

λογο  μεταξύ των ελληνικών αρχών, των Ελλήνων πολιτών και των προ-

σφύγων και των μεταναστών, επί τη βάση αντικειμενικών κριτηρίων και 

δεδομένων, προκειμένου να μειωθεί η ένταση μεταξύ των κοινοτήτων (ι-

δίως) στα νησιά και να προωθηθεί η κοινωνική συνοχή.  
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εγγυήσεις που θα πρέπει να παρέχονται στους αιτούντες άσυλο, θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
συμμόρφωσή τους με το άρθρο 43 της αναδιατυπωμένης οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου, το 
οποίο δεν επιτρέπει περιορισμούς στα διαδικαστικά δικαιώματα που διατίθενται στις διαδικασίες 
των συνόρων για λόγους που σχετίζονται με μεγάλους αριθμούς αφίξεων. Ειδικότερα, σύμφωνα 
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51 Φαίνεται να υπάρχουν μερικές ελάχιστεςπεριπτώσεις στις οποίες η Υπηρεσία Ασύλου  δέχθηκε 

χειρόγραφες προσφυγές από τους ίδιους τους αιτούντες (άρθρα 93, 94 του Ν. 4636/2019), 
ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί έως τη στιγμή της δημοσίευσης. Περαιτέρω, ακόμη 
και αν υφίστανται και επιβεβαιωθούν τέτοιου είδους εξαιρέσεις, σε καμία περίπτωση δεν 
ισοδυναμούν με την ουσιαστική δυνατότητα πρόσβασης σε αποτελεσματική προσφυγή. Βάσει 
των διατάξεων του ΠΔΠ, αυτές οι «προσφυγές» απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οποιεσδήποτε 
ad hoc πρακτικές, συνεπώς, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των δραματικών ελλείψεων του 
συστήματος νομικής συνδρομής, απλά αποδεικνύουν τις ελλείψεις του. Στην χειρότερη των 
περιπτώσεων,  μπορούν δε να συνδράμουν στη νομιμοποίηση της ταχύτερης απόρριψης 
ανθρώπων που χρίζουν διεθνούς προστασίας, υπό το πρόσχημα πως του δόθηκε η ευκαιρία να 
ασκήσουν προσφυγή κατά της πρωτοβάθμιας απόφασής τους. 

52 Ενδεικτικά, υπάρχει μόλις ένας/μια κρατικός δικηγόρος στο νησί της Λέσβου, ενώ σε άλλα νησιά, 
είτε δεν υπάρχει κανένας, είτε ο αριθμός των δικηγόρων παραμένει εξίσου περιορισμένος (1 με 
2). 

53 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. AIDA, Country Report on Greece, Update 2019, διαθέσιμο στα 
αγγλικά στο: http://asylumineurope.org/news/23-06-2020/aida-2019-update-greece.        

54 Για περισσότερες πληροφορίες βλ: Oxfam. (19 Μαΐου 2020). Massive number of rejections in 
Greece deny people fair asylum process, Oxfam and GCR say. Δελτίου Τύπου. Διαθέσιμο στα 
αγγλικά στο: https://www.oxfam.org/en/press-releases/massive-number-rejections-greece-deny-
people-fair-asylum-process-oxfam-and-gcr-say 

55 Άρθρα 71 &  78 του Ν. 4636/2019, και άρθρο 11 του Ν. 4686/2020 

56 Άρθρο 82 Ν. 4636/2019. 

57 Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: Oxfam. (19 Μαΐου 2020). Massive number of rejections in 
Greece deny people fair asylum process, Oxfam and GCR say. 

58 Ν. 4636/2019, Άρθρο 39 παρα.. 8(στ) 

59 Το Σαββατοκύριακο της 4–5 Ιανουαρίου 2020, είχε αναφερθεί κλίμα κακοκαιρίας, με ψύχος, 
βροχές και χιόνια, καθώς η καταιγίδα «Ηφαιστίων» θα έφτανε στην ευρύτερη περιοχή από τις 
πρωινές ώρες της 5ης Ιανουαρίου.  Βλ In.gr (4 Ιανουαρίου 2020). «Καιρός : Ο «Ηφαιστίων» 
έρχεται αγριεμένος – Φέρνει κύμα ψύχους, καταιγίδες και χιόνια». 
https://www.in.gr/2020/01/04/greece/kairos-o-ifaistion-erxetai-agriemenos-fernei-kyma-psyxous-
kataigides-kai-xionia/  

60 Συγκεκριμένα, το άρθρο 90 ΠΔΠ καταργεί την εξαίρεση των ευάλωτων αιτούντων άσυλο από τις 
ταχύρρυθμες διαδικασίες των συνόρων, όπως προηγουμένως προβλεπόταν από το Άρθρο 60 Ν 
4375/2016. 

61 ECRE, ‘EU ministers agree on measures to deter ‘non-cooperation’ of refugees and migrants’, 13 
November 2015, διαθέσιμο στα αγγλικά στο; https://www.ecre.org/eu-ministers-agree-on-
measures-to-deter-non-cooperation-of-refugees-and-migrants/; ECRE, ‘New EU Commission 
plans on returns and detention will create more harm and suffering’, 3 March 2017, διαθέσιμο 
στα αγγλικά στο: https://www.ecre.org/new-eu-commission-plans-on-returns-and-detention-will-
create-more-harm-and-suffering/; HRW/B. Frelick, I. M. Kysel & J Podkul. (2016). The Impact of 
Externalization of Migration Controls on the Rights of Asylum Seekers and Other 
Migrants.Διαθέσιμο στα αγγλικά στο: https://www.hrw.org/news/2016/12/06/impact-
externalization-migration-controls-rights-asylum-seekers-and-other-migrants; Gammeltoft-
Hansen, T., & Tan, N. F. (2017). The End of the Deterrence Paradigm? Future Directions for 
Global Refugee Policy. Journal on Migration and Human Security, 5(1), 28–56. 

62 Για μια σύνοψη, βλ.: FRA. (2015). Alternatives to detention for asylum seekers and people in 
return procedures. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-alternatives-to-
detention- compilation-key-materials-2_en.pdf  
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