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Από το Σεπτζμβριο του 20152 θ Ελλάδα είναι θ δεφτερθ χϊρα υποδοχισ προςφφγων ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ).  Από το Μάρτιο του 2016, περιςςότεροι από 51.000 άνκρωποι είναι 
εγκλωβιςμζνοι ςτθν Ελλάδα (ςφμφωνα με ςτοιχεία που δθμοςίευςε θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ3). Θ 
πλειοψθφία κατζκεςε αίτθμα αςφλου, ενϊ άλλοι περιμζνουν τθν  εξζταςθ των αιτθμάτων τουσ 
για μετεγκατάςταςθ ι οικογενειακι επανζνωςθ,   ϊςτε να  μεταβοφν ςε  άλλα κράτθ – μζλθ 
τθσ ΕΕ. Όλοι χρειάηονται νομικι βοικεια που διαςφαλίηει ότι: ακολουκείται θ κατάλλθλθ 
διαδικαςία για τθ χοριγθςθ αςφλου, εντοπίηονται οι ευαλωτότθτεσ,   τθροφνται οι προκεςμίεσ, 
είναι δίκαιθ θ διαδικαςία, ικανοποιοφνται οι βαςικζσ  ανάγκεσ διαβίωθσ  και τθροφνται τα 
δικαιϊματά τουσ  
 
Ωςτόςο, ςτθν πράξθ, θ παροχι νομικισ ςυνδρομισ είναι αποςπαςματικι λόγω πολυάρικμων 
διοικθτικϊν, νομοκετικϊν και πρακτικϊν εμποδίων4. Συχνότατα οι αιτοφντεσ αναγκάηονται να 
παρακολουκοφν χωρίσ βοικεια ζνα περίπλοκο ςφςτθμα αςφλου, χωρίσ επαρκι πλθροφόρθςθ, 
με γλωςςικά εμπόδια βιϊνοντασ παράλλθλα πολλαπλζσ αντιξοότθτεσ, ενόςω προςπακοφν να 
ξαναχτίςουν τθ ηωι τουσ ςτο νζο περιβάλλον και να αςκιςουν το δικαίωμά τουσ ςτο άςυλο, 
ςτθν αςφάλεια, ςτθν ιατρικι και υγειονομικι περίκαλψθ, ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν 
απαςχόλθςθ. Στισ εξελιςςόμενεσ και διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ διαδικαςίεσ αςφλου5, θ νομικι 
ςυνδρομι είναι απαραίτθτθ όχι μόνο για τθν εξζταςθ των αιτθμάτων αςφλου αυτϊν κακαυτϊν, 
αλλά και για τθν εξαςφάλιςθ των δικαιωμάτων που ςυνδζονται με βαςικζσ ανάγκεσ. Oι 
παρατθριςεισ που ακολουκοφν αντλοφνται από τθν εμπειρία των οργανϊςεων που 
ςυνδράμουν τουσ αιτοφντεσ άςυλο ςτο πεδίο. 
 
Πιο ςυγκεκριμζνα, θ παροχι νομικισ βοικειασ  είναι ιδιαιτζρωσ απαραίτθτθ ςτισ  παρακάτω 
διαδικαςίεσ:  
 

 Καταγραφή των αιτοφντων άςυλο από τισ αςτυνομικζσ αρχζσ (κατά τθν άφιξι τουσ 
ςτα νθςιά του Ανατολικοφ Αιγαίου): οι αιτοφντεσ άςυλο δικαιοφνται να ενθμερϊνονται 
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πλιρωσ6 για τα δικαιϊματά τουσ όςο το δυνατό νωρίτερα για να εξαςφαλιςτεί θ δίκαιθ 
και αποτελεςματικι εξζταςθ του αιτιματόσ τουσ και θ ζγκαιρθ ταυτοποίθςθ των 
ευαλωτοτιτων (για παράδειγμα, περιπτϊςεισ κυμάτων βαςανιςτθρίων, ςεξουαλικισ 
και ςωματικισ βίασ, αςκενειϊν ψυχικισ υγείασ και ανθλικότθτασ).  

 Αξιολόγηςη ευαλωτότητασ: Κακϊσ θ ευαλωτότθτα μπορεί να εκτιμθκεί ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, θ παροχι νομικισ ςυνδρομισ πρζπει να είναι 
διακζςιμθ ςτουσ αιτοφντεσ για να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ και να 
λάβουν βοικεια για τθν υποςτιριξθ του αιτιματοσ ευαλωτότθτασ (κατάκεςθ αίτθςθσ, 
ιατρικϊν εγγράφων κ.λπ.), κακϊσ και για τθν αμφιςβιτθςθ πικανϊν αρνθτικϊν 
προθγοφμενων αποφάςεων που αφοροφν ςτθ διαπιςτϊςθ τθσ ευαλωτότθτασ7. 

 Κατάθεςη αιτημάτων: Απαιτείται επίςθσ νομικι ςυνδρομι για τθν κατάκεςθ 
διαφόρων αιτθμάτων ενϊπιον τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ 
πλιρουσ καταγραφισ, των αιτθμάτων για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξζταςθσ των 
αιτιςεων αςφλου που ζχουν  «αρχειοκετθκεί» (διακοπι τθσ εξζταςθσ), των αιτθμάτων 
για τθν αναγνϊριςθ ευαλωτότθτασ, των αιτθμάτων για τθν επιτάχυνςθ τθσ θμερομθνία 
ςυνζντευξθσ κλπ.8 

 Συνζντευξη για την εξζταςη των ιςχυριςμών αςφλου: θ νομικι ςυνδρομι και 
εκπροςϊπθςθ κατά τθ ςυνζντευξθ ενϊπιον τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου είναι καίρασ 
ςθμαςίασ, γιατί οι αιτοφντεσ ζχουν τθ μια και μοναδικι ευκαιρία να εκκζςουν 
προφορικά τθν προςωπικι τουσ ιςτορία  και να αποδείξουν ότι πλθροφν τισ τυπικζσ και 
ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ για τθν αναγνϊριςθ των αναγκϊν διεκνοφσ προςταςίασ. 
Παράλλθλα ζχουν τθ δυνατότθτα να επικαλεςτοφν τυχόν ευαλωτότθτεσ που ενδζχεται 
να μθν ανιχνεφκθκαν κατά τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ εξζταςθσ του αιτιματόσ τουσ. 
Επομζνωσ, χρειάηεται να ζχουν προετοιμαςτεί εκ των προτζρων ϊςτε να είναι ςε κζςθ 
να διατυπϊςουν το αίτθμά τουσ με ειλικρίνεια και ςυνζπεια. Κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςυνζντευξθσ δικαιοφνται να παρίςτανται με δικθγόρο, που ςυμβάλλει ςτθ διαςφάλιςθ 
τθσ νομιμότθτασ και του δίκαιου χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να απευκφνει 
επιπρόςκετεσ ερωτιςεισ, και να κάνει τα απαραίτθτα ςχόλια και παρατθριςεισ, 
ιδιαίτερα όταν δεν ζχουν αποςαφθνιςτεί τα πραγματικά περιςτατικά τθσ υπόκεςθσ. 
Επίςθσ, ο δικθγόροσ μπορεί να κατακζςει  υπόμνθμα ιπρόςκετα ζγγραφα, αναλφοντασ 
περαιτζρω το αίτθμα αςφλου και προβάλλοντασ νομικι αιτιολογία που δικαιολογεί τθν 
υπαγωγι του ενδιαφερόμενου ςτο κακεςτϊσ διεκνοφσ προςταςίασ. Λαμβάνοντασ 
υπόψιν ότι θ δευτεροβάκμια εξζταςθ του αιτιματοσ αςφλου είναι, κατ’ αρχιν, 
ζγγραφθ και ότι δεν προβλζπει ςε κάκε περίπτωςθ τθν προφορικι ακρόαςθ του 
προςφεφγοντα, πλθρότθτα του φακζλου και θ αρτιότθτα τθσ εκπροςϊπθςθσ του 
αιτοφμενου άςυλο ςτον πρϊτο βακμό είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ.9 
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 Αιτήματα Δουβλίνου (οικογενειακι επανζνωςθ και αιτιματα ανάλθψθσ /αποδοχισ 
ευκφνθσ και επανεξζταςθ / προςφυγι): θ διαδικαςία που προβλζπει θ ςχετικι 
νομοκεςία περιλαμβάνει τθν αλλθλεπίδραςθ πολλϊν κρατϊν- μελϊν τθσ ΕΕ, τθν 
εφαρμογι περίπλοκων νομικϊν διατάξεων (που δεν ερμθνεφονται ομοιόμορφα από τα 
αρμόδια όργανα) ,αυςτθρζσ προκεςμίεσ, και διαφορετικι υποςτιριξθ από κρατικοφσ 
φορείσ (για παράδειγμα όςον αφορά ςτισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ  κ.λπ.) κακϊσ εξετάηεται 
το ςχετικό αίτθμα και, ςε υποκζςεισ  οικογενειακισ επανζνωςθσ, τθ ςυνεργαςία των 
μελϊν τθσ οικογζνειασ, ενδεχομζνωσ των δικθγόρων τουσ και ζνα επιπλζον βάροσ 
απόδειξθσ του οικογενειακοφ δεςμοφ με ζγγραφα ι άλλα ςτοιχεία . Θ ζγκαιρθ 
ενθμζρωςθ των αιτοφντων άςυλο για το δικαίωμά τουσ να αιτθκοφν    οικογενειακι 
επανζνωςθ, όπωσ αυτι προβλζπειται από τον  Κανονιςμό του Δουβλίνου είναι κρίςιμθ, 
για τθν τιρθςθ των ςχετικϊν προκεςμιϊν, των οποίων θ παραβίαςθ ενζχει τον κίνδυνο 
απόρριψθσ του ςχετικοφ αιτιματόσ τουσ ωσ απαράδεκτου.   

 Νομική βοήθεια ενώπιον των Επιτροπών Προςφυγών: κακϊσ θ διαδικαςία είναι, 
καταρχιν, ζγγραφθ, θ νομικι ςυνδρομι είναι αναγκαία για τθν υποβολι των 
απαραίτθτων εγγράφων που εκκζτουν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ προςβάλλεται θ 
αρνθτικι απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου και τισ ελλείψεισ τθσ πρωτοβάκμιασ 
διαδικαςίασ (υπόμνθμα, πρόςκετα αποδεικτικά ςτοιχεία, ιατρικά ζγγραφα κ.λπ.). 
Παρότι θ Υπθρεςία Αςφλου παρζχει δωρεάν νομικι ςυνδρομι ενϊπιον των Επιτροπϊν 
Προςφυγϊν, οι υφιςτάμενεσ ανάγκεσ ουδόλωσ καλφπτονται , αφοφ μόλισ  23 δικθγόροι 
ζχουν προςλθφκεί για τθ νομικι υποςτιριξθ 17.633 αιτοφντων  άςυλο που άςκθςαν 
προςφυγι κατά των αποφάςεων τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου  10 από το 201611. 

 Αίτηςη ακφρωςησ ενώπιον του Διοικητικοφ Εφετείου: μόνο δικθγόροι ζχουν το 
δικαίωμα παράςταςθσ ενϊπιον  των ελλθνικϊν δικαςτθρίων. Επομζνωσ, και ςε αυτό το 
ςτάδιο είναι αναγκαία θ νομικι υποςτιριξθ τόςο για τθν προετοιμαςία του φακζλου 
του ενδιαφερόμενου όςο και για τθν εκπροςϊπθςι του  αλλά και για τθν κακοδιγθςι 
του ςτο ςφςτθμα τθσ ελλθνικισ δικαιοςφνθσ, που επιπλζον ζχει δυςβάςτακτο κόςτοσ.   
Δεν παρζχεται πάντα νομικι βοικεια ςτισ υποκζςεισ προςταςίασ των δικαιωμάτων του 
ανκρϊπου, όπωσ είναι οι υποκζςεισ αςφλου.  

 Κράτηςη: θ προςωπικι ελευκερία είναι κεμελιϊδεσ δικαίωμα και είναι αναγκαίο να 
διαςφαλίηεται ότι διατάςςεται μόνον ωσ ζςχατο μζτρο. Οι κρατοφμενοι κα πρζπει να 
ζχουν πρόςβαςθ ςε νομικι ςυνδρομι και εκπροςϊπθςθ τόςο ςτο πλαίςιο τθσ 
διαδικαςίασ αςφλου  όπωσ και ςτθ διαδικαςία άςκθςθσ προςφυγισ κατά τθσ 
απόφαςθσ που διατάςςει τθν κράτθςι τουσ και, ενδεχομζνωσ, τθν 
απομάκρυνςθ/απζλαςι τουσ  ι επαναπροϊκθςι τουσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ 
νομικι εκπροςϊπθςθ είναι ουςιαςτικισ ςθμαςίασ γιατί διαςφαλίηει τισ διαδικαςτικζσ 
εγγυιςεισ των κρατουμζνων και το δικαίωμά τουσ να εκπροςωποφνται ενϊπιον των 
αρμόδιων αρχϊν.12  
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 Αςτική Κατάςταςη – Ληξιαρχικζσ πράξεισ είναι διάφορεσ οι ελλείψεισ και τα κενά ςε 
αυτι τθ μορφι παροχισ βοικειασ ςτουσ πρόςφυγεσ (όπωσ είναι για παράδειγμα το 
δικαίωμα ςε διερμθνζα). Για τθν καταχϊρθςθ των νεογζννθτων, θ νομικι ςυνδρομι κα 
ςυνζβαλε ςτθ ςυλλογι των ορκϊν ςτοιχείων, που απαιτοφνται για τθ ςφνταξθ τθσ 
λθξιαρχικισ πράξθσ γζννθςθσ (για παράδειγμα, ονόματα γονζων και αςτικι 
κατάςταςθ).  

 Κοινωνικζσ παροχζσ: δίχωσ νομικι υποςτιριξθ θ πρόςβαςθ ςτθν υγεία, ςτθν κοινωνικι 
αςφάλιςθ, ςτα επιδόματα κοινωνικισ πρόνοιασ είναι προβλθματικι. Το εφαρμοςτζο 
δίκαιο δεν είναι επαρκϊσ κωδικοποιθμζνο και βαςίηεται κατά κφριο λόγο ςε ςωρεία 
εγκυκλίων που δεν περιγράφουν πάντα με ςαφινεια τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ.    

 Πρόςβαςη ςτη δικαιοςφνη: 
o Αςτικά δικαςτήρια: οι αιτοφντεσ άςυλο ςυχνά δεν πλθροφν τισ τυπικζσ 

προχποκζςεισ  που προβλζπει θ εκνικι νομοκεςία ϊςτε να  εκπροςωπθκοφν 
δωρεάν από δικθγόρο (για παράδειγμα, αδυνατοφν να προςκομίηουν  
φορολογικι διλωςθ για να αποδείξουν ότι είναι άποροι). Θ νομικι βοικεια  
είναι επικυμθτι ςε πολλζσ υποκζςεισ, ιδιαίτερα τθσ για το διοριςμό επιτρόπου 
και τθ διόρκωςθ των λθξιαρχικϊν πράξεων γζννθςθσ  .   

o Ποινικά δικαςτήρια: παρότι θ ελλθνικι νομοκεςία προβλζπει δωρεάν νομικι 
ςυνδρομι, ςτθν πράξθ τα δικαςτιρια διορίηουν δικθγόρουσ μόνο για πολφ 
ςοβαρά εγκλιματα (κακουργιματα). Πολλοί είναι οι αιτοφντεσ άςυλο και οι 
πρόςφυγεσ που ςτεροφνται νομικι ςυνδρομι ςτο ςφςτθμα ποινικισ 
δικαιοςφνθσ και κάποιεσ  φορζσ υπθρεςίεσ διερμθνείασ.  

 Το δικαίωμα ςτη ςτζγαςη και ςτισ  ςυνθήκεσ υποδοχήσ και δικαίωμα νομικήσ 
ςυνδρομήσ13.  

o Οι απάνκρωπεσ ςυνκικεσ υποδοχισ ςτα κζντρα κράτθςθσ αλλά και ςτα Κζντρα 
Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ (ΚΥΤ), κακϊσ και ςτα ανοικτά   κζντρα φιλοξενίασ 
των προςφφγων ζχουν δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθ δυνατότθτα των 
ενδιαφερομζνων να ςτθρίξουν το αίτθμά τουσ και να επικοινωνιςουν 
κατάλλθλα με το δικθγόρο τουσ.  

 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Στην ελληνική κυβζρνηςη: 

 να εξαςφαλίςει ότι παρζχεται επαρκισ νομικι βοικεια ςε όλα τα ςτάδια τθσ 
διαδικαςίασ αςφλου από το ελλθνικό κράτοσ ι από τουσ οριηόμενουσ από αυτό φορείσ 
παροχισ νομικισ βοικειασ που ζχουν τθν κατάλλθλθ τεχνογνωςία και απαςχολοφν 
εξειδικευμζνο προςωπικό   

  ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ, να αυξιςει το ανκρϊπινο δυναμικό που παρζχει 
νομικι βοικεια, ςυμπεριλαμβανομζνων   των δικθγόρων  που ζχουν προςλθφκεί για 

                                                                                                                                                                             
πιο δίκαιεσ και ανκρϊπινεσ πολιτικζσ”, Δεκζμβριοσ 2017, διακζςιμθ ςτο: 
http://www.solidaritynow.org/wp-content/uploads/2017/12/joint-NGO-roadmap-GR-12.12.2017.pdf.  
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 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Refugees at risk in Greece, 20.6.2016 
(https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1466498541_document-1.pdf), Human rights implications of 
the European response to transit migration across the Mediterranean, 12.6.2017 and 20.6.2017 
(goo.gl/R2YAoG and http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
en.asp?fileid=23777&lang=en) και όπ.π. υποςθμ. 4 ςελ. 8 και 9 για τισ απάνκρωπεσ  και ανεπαρκείσ 
ςυνκικεσ υποδοχισ.  

Αλλαγή κωδικού πεδίου

http://www.solidaritynow.org/wp-content/uploads/2017/12/joint-NGO-roadmap-GR-12.12.2017.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1466498541_document-1.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23777&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23777&lang=en


το ςκοπό αυτόν από τθν Υπθρεςία Αςφλου, και να παρζχει περαιτζρω ςτιριξθ με 
υπθρεςίεσ διερμθνείασ ϊςτε     να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ. 

 να απλοποιιςει τισ διαδικαςίεσ οριςμοφ δικθγόρων ενϊπιον των αςτικϊν, ποινικϊν και 
διοικθτικϊν δικαςτθρίων. 

 να απλοποιιςει τισ διαδικαςίεσ και να κωδικοποιιςει τισ διατάξεισ που ρυκμίηουν  τισ 
κοινωνικζσ παροχζσ που προβλζπονται για τουσ αιτοφντεσ άςυλο και τουσ δικαιοφχουσ 
διεκνοφσ προςταςίασ και να παρζχει πλθροφορίεσ ςτισ μθτρικζσ τουσ γλϊςςεσ.  

 να δθμοςιεφςει τουσ Πρότυπουσ Κανόνεσ Λειτουργίασ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου και τθσ 
Υπθρεςίασ Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ. 

 να εξαςφαλίςει υπθρεςίεσ μετάφραςθσ ςε όλα τα ςχετικά ςτάδια ενϊπιον των 
διοικθτικϊν αρχϊν και δικαςτθρίων. 

 να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθ ςτζγαςθ των αιτοφντων άςυλο και των 
προςφφγων ςε αξιοπρεπείσ ςυνκικεσ.  
 

Στα ευρωπαϊκά όργανα/ςτουσ ευρωπαϊκοφσ θεςμοφσ:  

 να υποςτθρίξουν τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ να εξαςφαλίςει ζνα βιϊςιμο εκνικό ςφςτθμα 
δωρεάν νομικισ ςυνδρομισ μζςω πρόςκετθσ χρθματοδότθςθσ (οι κφκλοι 
χρθματοδότθςθσ των ανκρωπιςτικϊν και μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων είναι 
βραχυπρόκεςμοι και δεν εγγυϊνται τθ ςυνζχεια, ενϊ οι διοικθτικζσ και δικαςτικζσ 
διαδικαςίεσ μποροφν να διαρκζςουν αρκετά χρόνια), λαμβάνοντασ ιδιαιτζρωσ υπόψιν 
τισ δυςκολίεσ προςικουςασ πρόςβαςθσ των αιτοφντων άςυλο ςτο υφιςτάμενο κρατικό 
ςφςτθμα παροχισ δωρεάν νομικισ βοικειασ (όπωσ για παράδειγμα τθ μθ εφαρμογι 
τθσ νομοκεςίασ για παροχι δωρεάν νομικισ βοικειασ ςε πολίτεσ χαμθλοφ 
ειςοδιματοσ, εν προκειμζνω ςτουσ πρόςφυγεσ).  

 
23 Ιανουαρίου 2018 


