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Η μελέτη εκπονήθηκε από την Ομάδα Έργου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ).
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Βασίλης Χατζόπουλος, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Πολιτικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι
επισκέπτης Καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπρυζ (Βέλγιο) και επί τιμή Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του
Νόττιγχαμ (Ηνωμένο Βασίλειο). Ειδικεύεται σε θέματα θεσμών και διακυβέρνησης της ΕΕ, εσωτερικής αγοράς,
απελευθέρωσης των υπηρεσιών και οργάνωσης της δημόσιας υπηρεσίας (ΥΓΟΣ), κρατικών προμηθειών και κρατικών
ενισχύσεων, καθώς και σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Θεόδωρος Φούσκας, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας με ειδικότητα στα θέματα μετανάστευσης, μετανάστευσης εργασίας,
μεταναστευτικών κοινοτικών οργανώσεων, επισφαλούς απασχόλησης, χαμηλού‐κύρους/χαμηλά αμειβόμενης
εργασίας, ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, αλληλεγγύης, κοινωνικής προστασίας, αδήλωτης εργασίας, παράτυπης
μετανάστευσης, πρόσβασης στην υγεία και στα συνδικάτα στις κοινωνίες υποδοχής. Εργαστηριακός Συνεργάτης
2016‐2018, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI) Αθήνας (Ελλάδα), Συνεργαζόμενο
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) 2017‐2018, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Εξωτερικός Συνεργάτης 2017‐
2018, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) και Επισκέπτης Καθηγητής 2017‐2018, Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και
Διακυβέρνησης (ΣΕΔΔ), Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ), Τακτικός Καθηγητής 2011‐2017, Τμήμα
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών‐Στελεχών (ΤΕΜΕΣ), Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της
Ελληνικής Αστυνομίας (Ελλάδα).
Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος, Αναπλ. Υπεύθυνος του Έργου και Κύριος Ερευνητής. Συγγραφή στην Ελληνική,
μετάφραση στην Αγγλική και ανάλυση δεδομένων, επιμέλεια των κεφαλαίων και διεξαγωγή συνεντεύξεων.
Παναγιώτης Γρηγορίου, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Κάτοχος δύο ευρωπαϊκών εδρών Jean Monnet (2002‐2009 και 2010‐2013) καθώς και τριών Μαθημάτων (Modules)
Jean Monnet με αντικείμενα: Η ΕΕ στο Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και Θεμελιώδη Δικαιώματα και
Ζητήματα Κοινωνικής και Οικονομικής Συνοχής Ευρωπαϊκού Χώρου. Συντονιστής του Jean Monnet European
Network (Governance, Pluralism and Trans‐nationalization in Europe (2016‐). Έχει διδάξει σε Ευρωπαϊκά
Πανεπιστήμια (Paris III/Nouvelle Sorbonne, Université Catholique de Louvain, Γενεύης, Κρακοβίας,
Transylvania/Brassov, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Βουκουρεστίου, Στρασβούργου,
Nantes, Cadiz, EMUNI, Bilgi, Montpellier) και σε αφρικανικά (Abidjan, Marrakech). To συγγραφικό του έργο
πραγματεύεται θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, μειονοτικών ζητημάτων, εξωτερικής πολιτικής ΕΕ,
πολιτικών ΕΕ, διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος, ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, κλπ.
Κύριος Ερευνητής και συντονιστής των εργασιών που θα αναπτύξουν οι ερευνητές και οι βοηθοί έρευνας. Επίσης ως
κύριο μέλος της ερευνητικής ομάδας θα προχωρήσει στον συντονισμό της καταγραφής και επεξεργασία της σχετικής
βιβλιογραφίας και των στοιχειών που αφορούν στις ειδικότερες θεματικές της μελέτης. Θα επιβλέψει τη συγγραφή
επίσης το κύριο έργο της μελέτης.
Γεράσιμος Καραμπελιάς, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών. Διευθυντής του Εργαστηρίου ΜΕΘΕΞΗ (Μετακινούμενες πληθυσμιακές ομάδες,
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ριζοσπαστικοποίηση) του Παντείου Πανεπιστημίου. Ειδικεύεται σε θέματα
μουσουλμάνων μεταναστών και στις σχέσεις τους με τις εγχώριες χριστιανικές κοινότητες, το ζήτημα της εθνικής
ταυτότητας στις κοινότητες της διασποράς και το βαθμό ριζοσπαστικοποίησης που προκαλεί στους εγχώριους
πληθυσμούς της ΝΑ Ευρώπης η αυξανόμενη παρουσία μεταναστών.
Κύριος Ερευνητής και συντονιστής των εργασιών που θα αναπτύξουν οι ερευνητές και οι βοηθοί έρευνας. Επίσης ως
κύριο μέλος της ερευνητικής ομάδας θα προχωρήσει στον συντονισμό της καταγραφής και επεξεργασία της σχετικής
βιβλιογραφίας και των στοιχειών που αφορούν στις ειδικότερες θεματικές της μελέτης. Θα επιβλέψει τη συγγραφή
επίσης το κύριο έργο της μελέτης.
Κωνσταντίνος Καζανάς, LLM, Νομικός με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στο Δίκαιο μεταναστών και προσφύγων.
Εργάζεται ως ειδικός σύμβουλος στη Διεθνή Οργάνωση Save the Children (παράρτημα Ελλάδας). Επίσης, είναι
εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και Αν. Καθηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία διδάσκοντας Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου και
Θεμελιώδη Δικαιώματα.
Κύριος Ερευνητής. Συγγραφή στην Ελληνική, μετάφραση στην Αγγλική και ανάλυση δεδομένων, επιμέλεια των
κεφαλαίων και διεξαγωγή συνεντεύξεων.
Φωτεινή‐Μαρία Μηνέ, Διεθνολόγος, ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά (Ελλάδα) και MSc Sociology of European Law, Lund
University (Σουηδία).
Κύρια Ερευνήτρια. Συγγραφή στην Ελληνική, μετάφραση στην Αγγλική και ανάλυση δεδομένων, επιμέλεια των
κεφαλαίων και διεξαγωγή συνεντεύξεων.
Andrea de Maio, Διδάκτωρ Νομικής, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ρώμης Σαπιέντσα (Ιταλία).Αναπληρωτής Διευθυντής
Τεχνικής Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ).
Βοηθός ερευνητής. Μετάφραση στην Αγγλική και ανάλυση δεδομένων, επιμέλεια των κεφαλαίων και διεξαγωγή
συνεντεύξεων.
Cheryl Novak, MSc στις Διεθνείς Σχέσεις, Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ (Ηνωμένο Βασίλειο), Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ).
Βοηθός ερευνήτρια. Μετάφραση στην Αγγλική και ανάλυση δεδομένων, επιμέλεια των κεφαλαίων και διεξαγωγή
συνεντεύξεων.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Γεωργία Πεχλίδη, Δικηγόρος, Πτυχίο Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής Σχολής, Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη», Τμήμα Νομικής Σχολής, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης (Ελλάδα).
Βοηθός ερευνήτρια. Συγγραφή στην Ελληνική, μετάφραση στην Αγγλική και ανάλυση δεδομένων, επιμέλεια των
κεφαλαίων και διεξαγωγή συνεντεύξεων.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά για τα χρήσιμα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους τα Μέλη της Ομάδας
Παραλαβής και Αξιολόγησης της Μελέτης (ΟΠΑΜ) του Εθνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ):
Μιχαήλ Κοσμίδη, Προϊστάμενο του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πολιτικών Μετανάστευσης του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Αθηνά Μπαλοπούλου, Υπάλληλο του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πολιτικών Μετανάστευσης του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Ειρήνη Ντζοΐδου, Υπάλληλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Σάββας Παπαδόπουλο, Αξιωματικό Α΄ της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μετανάστευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Βάγια Σταμκοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Εδουάρδος Αλβέρτο Χώλλ, Προϊστάμενο του Τμήματος Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας της Υπηρεσίας Ασύλου του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Ευχαριστούμε επίσης για τη συνδρομή και την παροχή πληροφοριών τους:
Γεωργία Αλεξοπουλου, Υπάλληλο του Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Πολιτικών και Προγραμμάτων Κοινωνικής
Ένταξης, Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης, Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Αθανάσιος Βιτσεντζάτο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Τρισεύγενη Γαϊτάνη, Εμπειρογνώμωνα Σύμβουλο A', Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Σένγκεν,
Υπουργείο Εξωτερικών.
Φρύνη Κορομάντζου, Εμπειρογνώμωνα Σύμβουλο Α΄, Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης
και Schengen, Γ΄ Γενική Διεύθυνση Υποθέσεων Ε.Ε., Υπουργείο Εξωτερικών.
Αλεξάνδρα Λαμπριανίδου, Υπάλληλο του Τμήματος Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας της Υπηρεσίας Ασύλου του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Κωνσταντίνα Μπακεζίνου, Διευθύντρια Τμήματος Ανάλυσης Ισοζυγίου Πληρωμών, Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και
Έρευνας, Τράπεζα της Ελλάδος.
Ηρακλής Μωσκόφ, Εθνικό Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, Υπουργείο Εξωτερικών.
Βασιλική Σαράντη, Εμπειρογνώμωνα Σύμβουλο Β΄, Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και
Schengen, Γ΄ Γενική Διεύθυνση Υποθέσεων Ε.Ε., Υπουργείο Εξωτερικών.
Ελένη Σιώπη, Υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Δήμητρα Σταθοπούλου, Τμηματάρχης, ΙV.Τμήμα Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην Αλλοδαπή Εργασίας Αλλοδαπών στην
Ελλάδα και Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Αλεξάνδρα Φλέσσα, Υπάλληλο του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔOM) – Γραφείο στην Ελλάδα.
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Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα Κράτη‐Μέλη αντικειμενικών, αξιόπιστων, συγκρίσιμων,
επικαιροποιημένων και ενημερωμένων δεδομένων για τη μετανάστευση και το άσυλο, ώστε να στηριχτεί η χάραξη της πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση των οικείων εθνικών πολιτικών στους τομείς αυτούς. Ακολούθως, το Συμβούλιο της ΕΕ,
το 2008, με την υπ’ αριθ. 381/2008/ΕΚ Απόφαση, ίδρυσε το ΕΔΜ, ως μόνιμη πλέον δομή, η οποία θα λειτουργεί στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη συμμετοχή των Κρατών‐Μελών με σκοπό την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΜΝ και τις εργασίες του, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα
www.emn.europa.eu
ή στον ελληνικό ιστότοπο
http://emn.ypes.gr
Στοιχεία επικοινωνίας με το Ελληνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης:
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πολιτικών Μετανάστευσης
Ευαγγελιστρίας 2
105 63 Αθήνα
Τηλ. 213 136 1278
Email: emn@immigration.gov.gr

© 2018, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.
Αυτή η μελέτη πραγματοποιήθηκε με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης. Τα περιεχόμενα της έρευνας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του
συγγραφέα. Σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν μπορούν να θεωρηθούν
υπεύθυνα για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται από τρίτους.
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ΕΔΜ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ● ΜΕΡΟΣ 2
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Ετήσια Έκθεση Πολιτικής του 2017 έχει σκοπό να ενημερώσει τόσο τα Κράτη‐Μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για όλες τις
εξελίξεις που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2017 ή προβλέφθηκαν προς υλοποίηση για το επόμενο χρονικό διάστημα, στους
τομείς της μετανάστευσης και του άσυλου στην Ελλάδα. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει αναλυτικά τις νομικές διατάξεις και
πολιτικές που υιοθετήθηκαν, μέτρα που ελήφθησαν και προγράμματα που υλοποιήθηκαν εντός του έτους, ως εξής: Στην Ενότητα
1 παρουσιάζεται μια εισαγωγική περιγραφή για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα για το έτος 2017 καθώς και οι στόχοι
της Ετήσιας Έκθεσης Πολιτικής. Στην Ενότητα 2 πραγματοποιείται μία επισκόπηση των εξελίξεων στις πολιτικές στους τομείς του
ασύλου και της μετανάστευσης. Στην Ενότητα 3 παρουσιάζονται όλες οι εξελίξεις αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο για το νόμιμη
μετανάστευση και την κινητικότητα το έτος 2017. Στη συνέχεια, η Ενότητα 4 περιλαμβάνει τη διεθνή προστασία,
συμπεριλαμβανομένου του ασύλου, την εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) και συναφείς εξελίξεις
στη νομοθεσία, τις πολιτικές και τις πρακτικές με την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. Στην Ενότητα 5 αναλύονται οι εξελίξεις
σχετικά με τους ασυνόδευτους ανηλίκους και άλλες ευάλωτες ομάδες. Η Ενότητα 6 περιλαμβάνει εξελίξεις που σχετίζονται με
τη διευκόλυνση της ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών μέσω κοινωνικοοικονομικής συμμετοχής, λ.χ. μέτρα για τη βελτίωση της
παρακολούθησης στο εκπαιδευτικό σύστημα, για την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων, πρόσβαση στην κοινωνική
ασφάλιση, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση, ένταξη στην αγορά εργασίας. Στην Ενότητα 7 πραγματοποιείται
επισκόπηση των δράσεων σχετικά με πολιτικές/μέτρα αναφορικά με τα μέτρα ελέγχου των συνόρων/τη διαχείριση στα
εξωτερικά σύνορα που εφαρμόστηκαν κατά το 2017 για την ανάσχεση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράτυπης
μετανάστευσης. Στην Ενότητα 8 καταγράφονται οι πολιτικές αναφορικά με την ενίσχυση της διαχείρισης της επιστροφής,
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ σχετικά με τις πρακτικές επιστροφής. Στην Ενότητα
9 εξετάζονται οι εθνικές εξελίξεις στρατηγικής πολιτικής/μέτρα σχετικά με την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων, πολιτών τρίτων χωρών (π.χ. εθνικά σχέδια δράσης ή εθνικές στρατηγικές) που θεσπίστηκαν το 2017. Τέλος, στην
Ενότητα 10 παρουσιάζονται οι εξελίξεις σχετικά με την ενσωμάτωση της μετανάστευσης στις αναπτυξιακές πολιτικές. Για
παράδειγμα: μελέτες, ανάπτυξη προσεγγίσεων για να καταστεί η μετανάστευση μέρος των τομεακών πολιτικών (π.χ. γεωργία,
υγεία, εκπαίδευση κ.λπ.), σχέδια ανάπτυξης αλληλεγγύης κλπ.
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Έκθεση έχει σκοπό να ενημερώσει τόσο τα Κράτη‐Μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και το εθνικό ακροατήριο
για όλες τις νομοθετικές εξελίξεις, τις πολιτικές, τα μέτρα και τα προγράμματα, που εφαρμόστηκαν εντός του έτους 2017, ή
προβλέφθηκαν προς υλοποίηση για το επόμενο χρονικό διάστημα, στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης, παράλληλα
με μία επισκόπηση, των αντίστοιχων, ανά ερώτημα, ζητημάτων με την παρουσίαση αριθμητικών στοιχείων και άλλων δεδομένων
Η Ελλάδα – λόγω της γεωγραφικής της θέσης μεταξύ τριών ηπείρων και λόγω της μακράς ακτογραμμής της – η οποία
περιλαμβάνει σημαντικό τμήμα των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων και μέρος των χερσαίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) και του χώρου Σένγκεν ‐ αποτελεί την κύρια είσοδο και περιοχή διέλευσης στο ευρωπαϊκό έδαφος για τους πολίτες τρίτων
χωρών (ΠΤΧ), τους αιτούντες άσυλο, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που διασχίζουν τα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα
μέσω της περιοχής του Έβρου και τα θαλάσσια σύνορα μέσω του Αιγαίου1. Από το 2015, η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει τις
μεγαλύτερες ροές αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών των τελευταίων ετών, καθώς έχουν αυξηθεί
δραματικά2. Η Ελλάδα είναι το κύριο σημείο εισόδου στην Ευρώπη για σχεδόν ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες που
αναζητούν ασφάλεια για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. Ο πρωτοφανείς ροές αιτούντων άσυλο, προσφύγων και
μεταναστών το 2015, σε συνδυασμό με την μετακίνηση των μεταναστευτικών διαδρομών που κατεύνονται στην Ελλάδα από την
Τουρκία, έχει προκαλέσει δυσκολίες στη διαχείριση της δραματικής αύξησης των μεταναστών και των προσφύγων και στην
κάλυψη των ανθρωπιστικών τους αναγκών. Τον Οκτώβριο του 2015, η Ελλάδα παρουσίασε ένα Χάρτη Πορείας (Roadmap) προς
το Συμβούλιο της ΕΕ σχετικά με το σχέδιό της για την υλοποίηση των hotspots. Τον Ιανουάριο του 2016, η κυβέρνηση ανακοίνωσε
ότι τα hotspots των νησιών Λέσβου (επέκταση σε προϋπάρχον κέντρο), Λέρου, Χίου και Σάμου θα ολοκληρώνονταν την άνοιξη
του 2016. Ο Νόμος 4375/2016 τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2016, εν μέσω συζητήσεων και εκτιμήσεων σχετικά με τις νομικές
μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ‐Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, καθώς και άλλων
σχετικών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων. Έμφαση δίνεται στη διαδικασία της προκαταρκτικής καταγραφής
των πληθυσμών (μετανάστης/πρόσφυγας) που παρέμειναν στη χώρα μετά τον Φεβρουάριο του 2016 – όταν τα βόρεια σύνορα
σφραγίστηκαν – αν και η αρχική τους πρόθεση ήταν να αναχωρήσουν. Οι πληθυσμοί αυτοί «χαρτογραφήθηκαν» και
διοργανώθηκε η διαχείρησή τους και οργανώθηκαν περαιτέρω ζητήματα (π.χ. μετεγκατάσταση, οικογενειακή επανένωση ή
χορήγηση διαδικασιών χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα, σε εκείνους που έχουν το δικαίωμα αυτό). Εκτός από τις υπηρεσίες
υποδοχής, ταυτοποίησης και ασύλου, η διαχείριση του μεγάλου όγκου προσφυγικών ροών στην Ελλάδα περιλαμβάνει τις
υπηρεσίες των Περιφερειών, των Δήμων, των Ακτοφυλακών, της Ελληνικής Αστυνομίας, των νοσοκομείων, της κεντρικής
κυβέρνησης, των διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδρύματα,
ινστιτούτα και εθελοντικές οργανώσεις. Το έργο των προαναφερθέντων φορέων περιλαμβάνει δράσεις και υπηρεσίες με πολύ
υψηλές διοικητικές και οργανωτικές απαιτήσεις λόγω της μεγάλης έντασης του φόρτου εργασίας σε σύγκριση με τις τοπικές
κοινότητες και τις υποδομές. Επιπρόσθετα, το υψηλό κόστος προϋπολογισμού όπως το κόστος για τη δημιουργία νέων
υποδομών υποδοχής, οι δαπάνες για τη βασική φιλοξενία και τα οφέλη διαβίωσης (τρόφιμα, νερό κ.λπ.), το κόστος συντήρησης
υποδομής, το λειτουργικό κόστος όλων των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων, το κόστος ιατρικής περίθαλψης και η νοσηλεία
των εισερχόμενων πληθυσμών και το άλλο κόστος παρουσιάζουν δυσκολίες ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε βαθιά οικονομική ύφεση.
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου, υποβλήθηκαν πολλαπλές αιτήσεις ασύλου. Έχουν επίσης
καταγραφεί αφίξεις ροών μέσω θαλάσσιων διαδρομών: 2014: 43.500 αφίξεις μέσω θαλάσσιων διαδρομών 3 (με επιφύλαξη),

1 Fouskas, T. and Tsevrenis, V. (eds.), (2014) Contemporary Immigration in Greece: A Sourcebook. Athens: European Public Law Organization (EPLO) Publications; Voutsinou,

M. et al. (2107) Migration flows and refugee protection ‐ Administrative challenges and human rights issues. Special Report. Athens: The Greek Ombudsman,
http://goo.gl/bdymPW; The Greek Ombudsman (2017) Return of Third‐Country Nationals ‐ Special Report 2016. Athens: The Greek Ombudsman,
https://www.synigoros.gr/resources/docs/eidikiekthesiepistrofesallodapwn2016en.pdf; Afouxenidis, A. Petrou, M. Kandylis, G. Tramountanis, A. and Giannaki, D. (2017)
“Dealing with a Humanitarian Crisis: Refugees on the Eastern EU Border of the Island of Lesvos”, Journal of Applied Security Research 12(1): 7‐39; Chtouris, S., and Miller
D. (2017) “Refugee Flows and Volunteers in the Current Humanitarian Crisis in Greece”, Journal of Applied Security Research, 12(1):61‐77; Hatzopoulos, V., Fouskas, T.,
Grigoriou, P., Karabelias, G., Kazanas, K., Mine, F., de Maio, A., Novak, C. and Pechlidi, G. (2017) European Migration Network Focused Study: The Changing Influx of Asylum
Seekers in 2014‐2016: Member State Responses. Athens: European Public Law Organization (EPLO)/Hellenic Ministry for Migration Policy/European Commission/European
Migration Network (EMN), https://ec.europa.eu/home‐affairs/sites/homeaffairs/files/12a_greece_changing_influx_final_en.pdf; Hatzopoulos, V., Fouskas, T., Mine, F.,
DeMaio, A. and Novak, C. (2017) European Migration Network Focused Study: Challenges and practices for establishing applicants’ identity in the migration process. Athens:
European Public Law Organization (EPLO)/Hellenic Ministry for Migration Policy/European Commission/European Migration Network; Hatzopoulos, V., Fouskas, T., Pechlidi,
G., DeMaio, A. and Novak, C. (2017) European Migration Network Focused Study: The Effectiveness of Return in EU Member States: Challenges and Good Practices Linked
to EU Rules and Standards. Athens: European Public Law Organization (EPLO)/Hellenic Ministry for Migration Policy/European Commission/European Migration Network,
https://ec.europa.eu/home‐affairs/sites/homeaffairs/files/12a_greece_study_on_return_final_en.pdf; International Organization for Migration – Office in Greece, (2017)
Migration legal guide for practitioners in Greece. Athens: IOM – Office in Greece, https://greece.iom.int/sites/default/files/IOM%20Legal%20Guide_English.pdf;
International Organization for Migration (IOM) (2017). Missing Migrants Project. Geneva: IOM, (accessed on: December 10, 2017, https://missingmigrants.iom.int/);
Outsiska, C., Vanikioti, Z., Emmanouil, L., Flessa A., and Mintzioli, K. (2017) The Implementation of Assisted Voluntary Returns including Reintegration Measures. Annual
Report June 2016‐May 2017. Athens: International Organization for Migration (IOM) ‐ Office in Greece, 2017, http://goo.gl/SYA2JE; Psimitis, M., Georgoulas, S. and
Nagopoulos, N. (2017) Refugee crisis and public services in Lesvos (2015‐2016). Athens: Koinoniko Polykentro, https://goo.gl/jb83bg (in Greek); Rontos K., Nagopoulos, N.
and Panagos, N. (2017) The refugee immigrant phenomenon in Lesvos of 2016 and the local Societies. Attitutes and behaviors. Athens: Tziolas, (in Greek); Williams, C.,
Demetriades, S. and Patra, E. (ILO) Diagnostic Report on Undeclared Work in Greece. International Labour Office (ILO), Employment Department, Informal Economy Unit,
Geneva: ILO, http://goo.gl/UEnjYL
2 Cabot, H. (2014) On the Doorstep of Europe: Asylum and Citizenship in Greece. Philadelphia: University of Pennsylvania Press; Sassen, S. (2017) “A massive loss of habitat:
New drivers for migration”, Sociology of Development, 2(2): 204‐233; Amnesty International (2018) Report 2017/18: The State of the World’s Human Rights. London:
Amnesty International. (accessed on December 1, 2017, https://www.amnesty.gr/sites/default/files/pdf/pol1067002018english.pdf); Konstantinou, Α., et al. (2017) The
Asylum Information Database (AIDA): Country Report: Greece (31 December 2017). Asylum Information Database (AIDA), funded by the European Programme for
Integration and Migration (EPIM), a collaborative initiative by the Network of European Foundations, and the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund
(AMIF). Athens/Brussels: Greek Council for Refugees (GCR)/European Council on Refugees and Exiles (ECRE), http://goo.gl/fpypGh
3 https://goo.gl/WYojGC
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2015: 856.723 αφίξεις μέσω θαλάσσιων διαδρομών4. 2016: 173.450 αφίξεις μέσω θαλάσσιων διαδρομών5. H διακύμανση του
αριθμού εισερχόμενων ροών πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό,
μεταξύ άλλων, από τη Δήλωση ΕΕ‐Τουρκίας. Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει δεχθεί πολλές ροές ποιτών τρίτων χωρών, τόσο
από τη περιοχή του Έβρου όσο και από τα θαλάσσια σύνορά της. Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία του Frontex,
καταγράφηκαν για το 2014, 50.830 παράτυπες/παράνομες συνοριακές διαβάσεις κατά μήκος της ανατολικής μεσογειακής
διαδρομής. Στα επόμενα έτη, το ποσοστό αυτό ήταν 885.386 παράτυπη/παράνομη διέλευση των συνόρων (2015) και 18.2534
(2016) αντιστοίχως6. Τα αιτήματα των πολίτών τρίτων χωρών για άσυλο στην επικράτεια της Ελλάδας υπερδιπλασιάστηκαν
μεταξύ 2014‐2017 (9.431 αιτήσεις για το έτος 2014, 13.188 αιτήσεις για το έτος 2015, 51.061 αιτήσεις για το έτος 2016 και 58.661
αιτήσεις για το έτος 2017)7. Αυτό καταδεικνύει την πίεση στον κρατικό μηχανισμό, στις αρμόδιες υπηρεσίες και στην ελληνική
κοινωνία, στη διαχείριση των προαναφερθέντων ροών, στη λήψη, τον εντοπισμό, τη μεταχείριση και την απόδοση του
καθεστώτος της νομοθεσίας κ.λπ. Σημαντικές δράσεις και μέτρα έχουν ληφθεί από την Πολιτεία, που αφορούν τους τομείς της
μετανάστευσης και του ασύλου, για τη διαχείριση των εξελίξεων, με τη πολύτιμη συμβολή Διεθνών Οργανισμών και Φορέων της
Κοινωνίας των Πολιτών. Όλες οι νομοθετικές και πολιτικές εξελίξεις αλλά και τα προγράμματα, που σχετίζονται με τους τομείς
ενδιαφέροντος της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται αναλυτικά στις παρακάτω ενότητες 2‐10.

4

https://data2.unhcr.org/ar/documents/download/49921
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
6 http://frontex.europa.eu/trends‐and‐routes/eastern‐mediterranean‐route/
7 http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2018/01/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf
5
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Οι κυριότερες εξελίξεις της πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην Ελλάδα κατά το
έτος αναφοράς 2017 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα. Όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση και την κινητικότητα: Υπουργική
Απόφαση υπ’ αριθμ. 10700, ΦΕΚ 891 Β’ 08/03/2017, με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 123/2016 (Β΄ 35) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “Καθορισμός κατηγορίας
άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που
χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ»8. Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2816, ΦΕΚ 480 Β’ 15/02/2017, με θέμα:
«Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης της έκδοσης των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών με τη μορφή του
αυτοτελούς εγγράφου»9. Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 4441, ΦΕΚ 406 Β’ 25/01/2017, με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων για τη
διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής
Ένταξης (Ν.4251/2014)»10.
Σχετικά με τη διεθνή προστασία, συμπεριλαμβανομένου του ασύλου: Ν. 4461/2017 Άρθρο 101 με θέμα «Τροποποίηση
του N. 4375/2016 (Α’ 51)». Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, σε περίπτωση υποβολής μεγάλου αριθμού προσφυγών, οι
Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών δύνανται να επικουρούννται στο έργο τους, πέραν από το ήδη υπάρχον προσωπικό, και από
προσωπικό, «βοηθούς εισηγητές» «rapporteurs» και γραμματείς, που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης
για το Άσυλο (EASO)11. Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ. 14720, ΦΕΚ Β’ 3264 18/09/2017, με θέμα «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων
διεθνή προστασία». Με την ως άνω απόφαση η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου αποφάσισε ότι τα δελτία με τα οποία
εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί πλήρης καταγραφή της αίτησης διεθνούς
προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1(α) του Ν. 4375/2016, θα έχουν διάρκεια έξι (6) μηνών, πλην της ακόλουθης
εξαίρεσης: Τα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία με χώρα καταγωγής την Αλβανία, τη Γεωργία και
το Πακιστάν έχουν διάρκεια δύο (2) μηνών.»12 Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ. 10464, ΦΕΚ Β’ 1977 07/06/2017, με θέμα «Περιορισμός
κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία». Με την ως άνω απόφαση η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου αποφάσισε ότι
στα δελτία αιτούντων διεθνή προστασία, τα οποία χορηγούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Λέσβου, Ρόδου, Σάμου, Κω,
Λέρου και Χίου και αφορούν αιτούντες οι οποίοι εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια μετά τις 20 Μαρτίου 2016 επιβάλλεται
περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων στα νησιά Λέσβο, Ρόδο, Σάμο, Κω, Λέρο και Χίο αντίστοιχα. Ο ως άνω περιορισμός δεν
επιβάλλεται ή αίρεται όταν παραπεμφθεί η εξέταση της υπόθεσης σε περιφερειακή υπηρεσία της Υπηρεσίας Ασύλου της
ηπειρωτικής Ελλάδας13. Εγκύκλιος Ελληνικής Αστυνομίας 1604/17/681730‐03/04/2017, με θέμα «Υλοποίηση Κοινής Δήλωσης
Ε.Ε.‐Τουρκίας ‐ Συμμετοχή αλλοδαπών υπηκόων αιτούντων τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας στα προγράμματα
οικειοθελούς επαναπατρισμού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.)». Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο,
παρέχονται οδηγίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας για συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελούσιων επιστροφών αλλοδαπών
υπηκόων τρίτων χωρών που πραγματοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.). Ειδικότερα, οι αλλοδαποί
υπήκοοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, προκειμένου συμμετάσχουν στα
προγράμματα του Δ.Ο.Μ., θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και πέντε (5) ημέρες μετά την επίδοση της αρνητικής
πρωτοβάθμιας απόφασης επί του αιτήματός τους για χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας από το κατά τόπον αρμόδιο
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, ενώ όσοι εξ αυτών δεν εκφράσουν τη σχετική βούληση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας,
θα επιστρέφονται στην Τουρκία, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ασύλου τους14.
Αναφορικά με τους ασυνόδευτους ανηλίκους και άλλες ευάλωτες ομάδες: Για το 2017 ως προς τις δομές φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων, βασική εξέλιξη αποτέλεσε η προσπάθεια για παροχή επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας
των ασυνόδευτων ανήλικων με σκοπό τη σταδιακή προετοιμασία για την ενηλικίωση και την αυτονόμησή τους. Δράση της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την αναβάθμιση
και ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας και εποπτευόμενων φορέων αυτής προκειμένου να
λειτουργήσουν ως δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων15. Δράση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης
Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία υφιστάμενων δομών
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων16. Δράση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων17.
Όσον αφορά την ένταξη: Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 193/ΓΔ4, ΦΕΚ 3974 Β’ 13/11/2017, με θέμα «Ίδρυση Δομών
Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017‐ 2018 εντός
των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων». Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 180/2017,
ΦΕΚ 3878 Β’ 03/11/2017, με θέμα «Συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπαίδευσης των
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Διαθέσιμο στο: http://immigration.gov.gr/documents/20182/49311/kya10700‐08032017.pdf/41cc5a74‐d08a‐40c6‐b656‐fec1c5f7b604
Διαθέσιμο στο
http://immigration.gov.gr/documents/20182/31271/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%B7%CE%BC%CE%B5%C
F%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7%CF%82+%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%
83%CE%B7%CF%82+%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82.pdf/2f2dbf13‐62ce‐4c96‐a5f5‐a3a47aa62191
10 Διαθέσιμο στο: http://mmigration.gov.gr/documents/20182/31271/KYA+DNA.pdf/2ef7c24d‐d22c‐4804‐b3f7‐af2bd16ae0e5
11 Διαθέσιμο στο: http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/nomos_4461_2017.pdf.
12 Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2017/09/ΔΙΑΡΚΕΙΑ‐ΙΣΧΥΟΣ‐ΔΕΛΤΙΩΝ‐.pdf.
13 Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2017/06/ΦΕΚ‐1977‐7.6.2017‐ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ‐ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.pdf.
14 Διαθέσιμο στο: https://www.synigoros.gr/resources/docs/20170512‐egkyklios‐el_as.pdf.
15 Διαθέσιμο στο: http://www.amifisf.gr/prosklisi/ypobole‐protaseon‐gia‐ten‐anabathmise‐anakainise‐uphistamenon‐ktirion‐gia‐te‐philoxenia‐asunodeuton‐anelikon/.
16 Διαθέσιμο στο: http://www.amifisf.gr/prosklisi/epichorigisi‐foreon‐gia‐ti‐litourgia‐yfistamenon‐domon‐filoxenias‐asynodefton‐anilikon/.
17 Διαθέσιμο στο: http://www.amifisf.gr/prosklisi/epichorigisi‐foreon‐gia‐ti‐litourgia‐domon‐filoxenias‐asynodefton‐anilikon/.
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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προσφύγων». Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 139/2017, ΦΕΚ 2985 Β’ 30/08/2017, με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία,
συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και
διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών». Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 667/2017, ΦΕΚ 1524 Β’ 04/05/2017, με θέμα
«Λειτουργία Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων εντός των Κέντρων
Φιλοξενίας για το σχολικό έτος 2016‐17». Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 115/2017, ΦΕΚ 227 Β’ 01/02/2017, με θέμα
«Καθορισμός σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας, Αττικής και Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016‐2017 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής
για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)». Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15‐18
ετών. Στόχος της δράσης είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες, τις οποίες θα μπορούν
να χρησιμοποιήσουν στην ένταξη στην αγορά εργασίας ή για κάλυψη προσωπικών αναγκών ή/και κοινωφελών σκοπών18.
Σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση: Για την ανάσχεση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράτυπης
μετανάστευσης, συνεχίστηκε η υλοποίηση της εθνικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «ΑΣΠΙΔΑ», η οποία εκτείνεται στην
περιοχή του Έβρου και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης, προβλέπεται η ενίσχυση
με αστυνομικό προσωπικό και τεχνικά μέσα των αναφερόμενων περιοχών, τα οποία διατίθενται από άλλες αστυνομικές
Υπηρεσίες. Πέραν της ανωτέρω εθνικής επιχειρησιακής δράσης που υλοποιεί η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, ενεργός είναι και
ο ρόλος του Frontex στα πεδία κυρίως των Κοινών Επιχειρήσεων (JO), της Ανάλυσης Κινδύνου και των διαδικασιών επιστροφής
αλλοδαπών. Η Ελλάδα, ως μία από τις βασικές πύλες εισόδου των μεταναστευτικών ροών στο έδαφος της Ε.Ε., υλοποιεί ενεργά
τα τελευταία χρόνια Κοινές Επιχειρήσεις που συντονίζονται από την Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
(Frontex), στις οποίες συμμετέχουν τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., διαθέτοντας επαρκές προσωπικό και τεχνικό εξοπλισμό. Οι
αναφερόμενες επιχειρησιακές δράσεις που υλοποιήθηκαν εντός του 2017, είναι οι ακόλουθες: Τομέας χερσαίων συνόρων: JO
Flexible Operational Activities 2017 Land on Border Surveillance (επιτήρηση συνόρων), JO Focal Points 2017 Land (έλεγχοι στα
νομοθετημένα σημεία). Τομέας θαλάσσιων συνόρων: JΟ Poseidon 2017 (στο πλαίσιο αυτής της Κοινής Επιχείρησης,
αποσπάσθηκαν αστυνομικοί στα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως και Λέρος (Hot‐Spots), με την χρηματοδότηση του Frontex, για
καθήκοντα παράκτιας επιτήρησης, καταγραφής, ταυτοποίησης υπηκοότητας, αφενημέρωσης, φύλαξης εγκαταστάσεων‐
τήρησης τάξης και ασφάλειας). Τομέας εναερίων συνόρων: Joint Operation Focal Points Air 2017‐Intermediate Managers, Joint
Operation Focal Points Air 2017‐Regular Officers, Joint Operation Pegasus 2017. Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην
κατάρτιση και εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού που προέρχεται από Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, καθώς και
Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεικτών μεταναστευτικών ροών. Στο πλαίσιο αυτό,
παρασχέθηκαν, μεταξύ των άλλων εκπαιδευτικών δράσεων, εκπαιδεύσεις με αντικείμενο την συνοριακή επιτήρηση και τους
συνοριακούς ελέγχους, τη διαδικασία ταυτοποίησης υπηκοότητας των νεοεισερχομένων αλλοδαπών (screening), τη διαδικασία
αφενημέρωσης (debriefing), καθώς και θέματα ανάλυσης κινδύνου (Risk Analysis). Στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού
Προγράμματος της Ελλάδος, για ενίσχυση από τους πόρους του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις,
δρομολογήθηκαν διαδικασίες για την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο των εξωτερικών χερσαίων και
ποτάμιων συνόρων της χώρας και την διαχείριση των μεικτών μεταναστευτικών ροών.
Αναφορικά με την επιστροφή: H από 07/03/2017 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητα των επιστροφών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου η οποία συστήνει στα κράτη μέλη (μεταξύ άλλων) να χρησιμοποιούν ως μέσο την κράτηση, όπως απαιτείται και
είναι σκόπιμο, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ, και ιδίως όταν
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, όπως προβλέπεται στα σημεία 16 και 17 της παρούσας Σύστασης, και να εναρμονίζουν την
ικανότητα κράτησης με τις πραγματικές ανάγκες, χρησιμοποιώντας όπου είναι αναγκαίο παρέκκλιση για περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική απομάκρυνση
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών19. Η εφαρμογή της ως άνω Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
δημιούργησε στην Ελλάδα ένα επιπλέον έρεισμα για την επέκταση πρακτικών διοικητικής κράτησης υπηκόων τρίτων χωρών με
σκοπό την επιστροφή.
Όσον αφορά τις δράσεις για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων: Το έτος του 2017 χαρακτηρίζεται από
σημαντικές εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο.Το 2017 ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ, ο νόμος 4478/201720, ο οποίος ορίζει το ελάχιστο
των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχει το κράτος σε θύματα εγκληματικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων της
εμπορίας ανθρώπων)21. Άλλες εξελίξεις αναφορικά με τις προσπάθειες του Ελληνικού Κράτους εναντίον της της εμπορίας
ανθρώπων (THB), οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τις συστάσεις της Έκθεσης GRETA (2017)22: (i) Ο νόμος περί νέας κηδεμονίας
ετοιμάζεται και σύντομα θα ψηφιστεί (εντός του 2018). (ii) Οι τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (SOPs) του NREM έχουν
καθοριστεί και οι τελευταίες θα εφαρμοστούν σύντομα (εντός του 2018). (iii) Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 έχουν
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις για τους επιθεωρητές εργασίας και τους ειδικούς στον
τομέα της υγείας. (iv) Έχει αναπτυχθεί η λεγόμενη «Αξιολόγηση Ευπάθειας» πιθανών θυμάτων, η οποία αποτελεί μία
ενοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης θυμάτων, και θα εφαρμοστεί σε όλα τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης πολιτών
τρίτων χωρών. Αυτή η αξιολόγηση ευπάθειας περιλαμβάνει δείκτες για την εξακρίβωση θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων (THB)
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Διαθέσιμο στο: http://www.amifisf.gr/wp‐content/uploads/2017/06/Πρόσκληση‐010.pdf.
Διαθέσιμο στο: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EL/C‐2017‐1600‐F1‐EL‐MAIN‐PART‐1.PDF.
20 Διαθέσιμο στο: http://goo.gl/691yu5
21 Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
22 Secretariat of the Council of Europe (CoE) Convention on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA and Committee of the Parties (2017) G R E T A: Group of
Experts on Action against Trafficking in Human Beings [GRETA (2017)]: Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against
Trafficking in Human Beings by Greece. Council of Europe. Strasbourg: Council of Europe https://rm.coe.int/greta‐2017‐27‐fgr‐gre‐en/168075f2b6
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μεταξύ μεταναστών και αιτούντων άσυλο23. (v) Επιπλέον, 3ετής θέσπιση γραφείου ως απάντηση στη δέσμευση ως Κράτος‐Μέλος
και έμφαση του θέματος στην Εθνική στρατηγική στο πλαίσιο της ΕΕ. (vi) 3 πυλώνες μεταφοράς της Οδηγία 2011/36/ΕΕ24:
Πρόληψη‐Προστασία‐Καταστολή. (vii) Καλή Πρακτική: ΕΚΚΑ συντονισμός με Εθνικό Μηχανισμός Αναφοράς (ΕΜΑ/NRM)
αναγνώρισης και παραπομπής για πιθανά θύματα. (viii) Επιμόρφωση σε στελέχη του Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
(ΥΜΕΠΟ), της της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.), της Υπηρεσίας Ασύλου (ΥΑ), του Σώματος Επιθεωρητών
Εργασίας (ΣΕΠΕ). (ix) Έμφαση στην Ταυτοποίηση 1ου επιπέδου για υποτιθέμενα/δυνητικά θύματα. (x) Εστίαση στον ιδιωτικό
τομέα, εφοδιαστικές εταιρείες και (xi) εφαρμογή του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς (ΕΜΑ)25. (xii) Επιμόρφωση σχετικών
φορέων και έμφαση στο στόχο της μείωσης της «ζήτησης» θυμάτων, πριν τη πρόληψη. (xiii) Πόρισμα Ομάδας Διοίκησης Έργου
(ΟΔΕ) της Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)26 το 2017 με έμφαση σε ζητήματα διασύνδεση πορνείας και διακίνησης
με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. (xiv) Το Festival «Break the Chain» διοργανώθηκε και το 201727 και σκοπός είναι διαρκεί όλο το
έτος. (xv) Εστίαση στο φαινόμενο εντός του ευρύτερου τομέα της μετανάστευσης. (xvi) Μέσω της Περιφερειακή Task Force της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURTF)28 συνεργάζονται τα EC agencies, EASO, FRA, EUROPOL, Αστυνομία, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) μέσω δεδομένων και εκπαίδευσης. (xvii) Επίσης, ανασυστάθηκε η κοινοβουλευτική υποεπιτροπή για την
καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων29. (xviii) Επιμόρφωση μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)/Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)30.
Σχετικά με τη μεγιστοποίηση τoυ αντικτύπου της ανάπτυξης της μετανάστευσης και της κινητικότητας: Το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (2014‐2020), περιλαμβάνει δράσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, κ.α., βάσει των τεσσάρων πυλώνων: στέγασης, απασχόλησης,
εκπαίδευσης και υγείας, οι οποίες αποσκοπούν: α) Στη δημιουργία νέων και/ή βελτιωμένων ήδη υπαρχουσών υποδομών
στέγασης για άτομα που αντιμετωπίζουν, ή βρίσκονται μπροστά στο πρόβλημα έλλειψης στέγης, β) Στη μείωση της σχολικής
διαρροής, γ) Στην παροχή υπηρεσιών υγείας, υγιεινής και πρόνοιας, δ) Στην ενημέρωση και ατομική ενδυνάμωση, ε) Στην
επαγγελματική και επιχειρηματική συμβουλευτική και κατάρτιση, στ) Στην ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της κοινωφελούς
εργασίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) περιλαμβάνει
την ανάπτυξη ανά περιφέρεια σε τοπικό επίπεδο, αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων, όπου απαιτείται από επενδυτικές
προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και σε συνέργεια με δράσεις του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους (TEBA/FEAD). Στο Πολυετές Πρόγραμμα 2014‐2020 του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
(ΤΑΜΕ), που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 προβλέπεται Δράση υπό τον τίτλο «Ενίσχυση σχέσεων της Ελλάδας
με τις χώρες προέλευσης των πολιτών τρίτων χωρών και υλοποίηση προγραμμάτων για την καλύτερη ένταξη των πολιτών τρίτων
χωρών στην κοινωνία υποδοχής». Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα υλοποιηθούν τουλάχιστον τρία (3) εισαγωγικά προγράμματα
(introductory programmes) σε χώρες προέλευσης νομίμων μεταναστών με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει ή θα υπογράψει
Συμπράξεις Κινητικότητας (Mobility Partnerships) και Διμερείς Συμφωνίες (Bilateral Agreements).
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Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
25 Βλ. https://www.mfa.gr/exoteriki‐politiki/pagkosmia‐zitimata/paranomi‐diakinisi‐prosopon.html
26 Βλ. http://goo.gl/JoVzQZ και http://goo.gl/HYcDP4 (15/12/2017)
27 Διαθέσιμο στο: http://goo.gl/NNEz7C
28 Βλ. https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/operation‐taurus‐%E2%80%93‐greece‐and‐europol‐dismantle‐organized‐crime‐group και
https://ec.europa.eu/home‐affairs/sites/homeaffairs/files/what‐we‐do/policies/european‐agenda‐migration/20171114_commission_staff_working_document_en.pdf
29 Βλ. http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes‐Epitropes/Synedriaseis?met_id=2f239783‐8c28‐4219‐9720‐a72400f2941c και
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes‐Epitropes/Synedriaseis?met_id=7dda3bb5‐4394‐48aa‐8652‐a7f200a7ba56
30 Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
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3.

ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο για τη νόμιμη μετανάστευση και την κινητικότητα το έτος 2017 (βλ. επίσης Ενότητα 2)
εισήχθησαν οι εξής νομοθετικές ρυθμίσεις, για την εισδοχή συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών τρίτων χωρών:
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 11134, ΦΕΚ 867 Β΄ 10/03/2017, με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 66224/2014/22/12/2014
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου
εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση
αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης»31.
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 27354, ΦΕΚ 3080 Β΄ 01/09/2017, με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ.
4872/105/13/02/2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για
εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018» (Β 398)»32.
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 4872, ΦΕΚ 398 Β΄ 13/03/2017, με θέμα: «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για
εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018»33.
47201 – ΦΕΚ 4503 B΄ 12/12/2017 Συγκρότηση κινητών ομάδων λήψης βιομετρικών δεδομένων πολιτών τρίτων χωρών που
αδυνατούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων υπηρεσίας
46710 – ΦΕΚ 4503 B΄ 07/12/2017 Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ. 51738/2014 (2947 Β) κοινής υπουργικής απόφασης
27354 – ΦΕΚ 3080 B΄ 01/09/2017 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4872‐105/13/02/2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα
«Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018» (Β΄ 398)
15380 – ΦΕΚ 1307 13/04/2017 Συμπλήρωση της με αριθμό 23443/07/09/2011 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό
του τύπου της άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της Ε.Ε. ή Έλληνα, με τον
οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη.
7451 – ΦΕΚ 867 B΄ 16/03/2017 Τροποποίηση όγκου εισδοχής για εξαρτημένη εργασία.
4872 – ΦΕΚ 398 B΄ 13/03/2017 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη
2017 και 2018
11134 – ΦΕΚ 867 B΄ 10/03/2017 Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 66224/2014/22/12/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
«Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και
τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής
ειδίκευσης».
10700 – ΦΕΚ 891 B΄ 08/03/2017 Τροποποίηση της αριθ. 123/2016 (Β΄ 35) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής
πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χορηγήθηκαν από τις
υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ».
2816 – ΦΕΚ 480 B΄ 15/02/2017 Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης της έκδοσης των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών
τρίτων χωρών με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου.
4441 – ΦΕΚ 406 B΄ 25/01/2017 Ρύθμιση θεμάτων για τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής των
διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014).
Σχετικά με την αγορά εργασίας και την ικανότητα ανάγκες και τις ελλείψεις σε σχέση με την απασχόληση υπηκόων τρίτων
χωρών εισήχθη η εξής νομοθετική ρύθμιση: Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 7451, ΦΕΚ Β΄ 867 16/03/2017, με θέμα:
«Τροποποίηση όγκου εισδοχής για εξαρτημένη εργασία»34. Επίσης, με απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ : 1) Με τη με αριθμό 553/15‐
27/02/2018 Aπόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3701/55‐22/11/2011 Aπόφασης του
Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 3018/Β΄/30/12/2012), ως ακολούθως: «Μετά την περίπτωση β’, της παρ. 1, του άρθρου 6, του Κεφαλαίου
Α΄ προστίθενται τρεις νέες περιπτώσεις ως εξής: «γ) Βεβαίωση Δομών προσωρινής Φιλοξενίας ή βεβαίωση διαμονής σε
παραχωρημένο ακίνητο ή παραχωρητήριο συμβόλαιο για άνεργους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. δ) Βεβαίωση διαμονής από
Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων/Υπνωτήριο ή βεβαίωση από Κοινωνική Υπηρεσία ότι ο ωφελούμενος διαβιεί στο δρόμο ή σε
ακατάλληλα καταλύματα ή βεβαίωση διαμονής σε ειδικές δομές φιλοξενίας ή σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων ή Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας για
άνεργους αστέγους. ε) Βεβαίωση φιλοξενίας από αντίστοιχες Δομές Φιλοξενίας για: Άνεργες γυναίκες που φιλοξενούνται σε
Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας. Ανέργους που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας τους, δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία. Ανέργους οι οποίοι φιλοξενούνται σε Μονάδες
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες κτλ.), ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος Προστατευμένων
Διαμερισμάτων του αρ. 9 του ν. 2716/1999». Οι περιπτώσεις γ, δ, ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 6, του Κεφαλαίου Α’
αναριθμούνται σε στ, ζ, η και θ.» Κατόπιν τούτου είναι δυνατή η εγγραφή στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού προσφύγων και
αιτούντων άσυλο με την προσκόμιση Βεβαίωσης Δομών προσωρινής Φιλοξενίας ή βεβαίωσης διαμονής σε παραχωρημένο
ακίνητο ή παραχωρητήριο συμβόλαιο και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της με αριθμό 3701/55‐22/11/2011
Απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 3018/Β΄‐30/12/2012). Επίσης, για σπουδαστές και ερευνητές εισήχθησαν οι εξής νομοθετικές

31

Διαθέσιμο στο: http://immigration.gov.gr/documents/20182/31271/KYA‐11134‐FEK867B.pdf/485e6fb9‐2720‐443e‐a28b‐757342266522
Διαθέσιμο στο: http://immigration.gov.gr/documents/20182/31271/kya27354‐444‐01092017.pdf/0ea441b9‐8bdd‐47fc‐a688‐01d051684846
33 Διαθέσιμο στο: http://immigration.gov.gr/documents/20182/31271/KYA‐4872‐FEK398B.pdf/1b7c0bc8‐72eb‐4753‐806f‐95b9257b6400
34 Διαθέσιμο στο:
http://immigration.gov.gr/documents/20182/31271/KYA+%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%B
F%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85+%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B7%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%81%
CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1.pdf/55cac95c‐125c‐4a8a‐bec7‐24776de20128
32
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ρυθμίσεις: Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 368, ΦΕΚ 352 Β/ 07/02/2018, με θέμα: «Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι
οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου
επιβατών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας»35. Επιπλέον, για τους
σπουδαστές η νομοθεσία είναι υπό αναθεώρηση (recast) και για τους ICTs έχει κατατεθεί στη Bουλή σχετικό πλαίσιο. Αναφορικά
με τις πληροφορίες για τις διαδρομές (διαδικασίες) προς και τις προϋποθέσεις της νόμιμης μετανάστευσης πραγματοποιήθηκαν
εκστρατείες ενημέρωσης, ιστοσελίδες, ειδικά κέντρα κ.λπ. και συνεργασίες με τρίτες χώρες, για παράδειγμα, σχετικά με τα μέτρα
πριν από την αναχώρηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών για τις θεωρήσεις και τις άδειες εργασίας,
οι οποίες λαμβάνουν χώρα τόσο στο Κράτος (Μέλος) και/ή σε τρίτη χώρα. Σχετικά με τη μακροχρόνια διαμονή και κινητικότητα
εντός της ΕΕ των νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, δόθηκε έμφαση στη α) στη μακροπρόθεσμη διαμονή36 και β)
στην κινητικότητα εντός της ΕΕ των πολιτών τρίτων χωρών μεταξύ των Κρατών (Μελών). Άλλα μέτρα σχετικά με τα καθεστώτα
της νόμιμης μετανάστευσης περιλαμβάνουν: Εγκύκλιος 13: Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 58114/22/12/2016
απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής «Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που
χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει»37, και το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ.
122: Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 149/Α΄/10/10/2017)38. Επίσης, δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική
άδεια διαμονής39, η ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής40. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ημερίδα ημερίδα
για την παρουσίαση της νέας ηλεκτρονικής άδειας διαμονής41, και λειτούργησε χώρος τηλεϊατρικής και τηλεδιερμηνείας στο ΚΥΤ
Σάμου42.
Σε σχέση με τη διακυβέρνηση Σένγκεν το 2017, ξεκίνησε ο σχεδιασμός για αλλαγές στις Θεωρήσεις Εισόδου, επίσης,
δόθηκαν οδηγίες σε Προξενικές Αρχές για περισσότερες θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων, τριετούς και πενταετούς διάρκειας και
απεστάλη επιπλέον προσωπικού για την ενίσχυση των Προξενικών Αρχών. Επιπλέον, διεξήχθη συστηματικότερη εκπαίδευση
στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, στην χρήση του πληροφοριακού συστήματος VIS, στην αναγνώριση πλαστότητας
εγγράφων και δόθηκε έμφαση στην εξασφάλιση Ευρωπαϊκών πόρων για την εύρυθμη λειτουργία των Προξενικών Αρχών
(σταθμοί εργασίας, λογισμικό). Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε πιλοτικό πρόγραμμα νησιών Ανατολικού Αιγαίου με Τουρκία,
ενισχύθηκαν των σημείων εισόδου στα σύνορα με αποσπασμένους αστυνομικούς και εξοπλισμό και συστήθηκε ο Οργανισμός
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) [European Border and Coast Guard (EBCG)]43. Επίσης, δημιουργήθηκε
διαρκής εφεδρεία (standing corps) σε προσωπικό και εξοπλισμό [το λιγότερο 1.500 συνοριοφύλακες κλπ. βλ. δεξαμενή άμεσης
αντίδρασης (rapid reaction pool)] και η δυνατότητα ιδιόκτητου εξοπλισμού με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή
σε συνιδιοκτησία με Κράτη‐Μέλη. Επιπλέον, δόθηκε έμβαση στην ανάλυση και αντιμετώπιση «υβριδικών απειλών»,
οργανωμένου εγκλήματος, διαχείρισης της μετανάστευσης, δράσεις «Search & Rescue». Επιπλέον, αναπτύχθηκαν το δικαίωμα
αυτόβουλης επέμβασης (right to intervene) σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (specific and disproportionate challenge), και το
κλείσιμο συνόρων σε περίπτωση που το Κράτος‐Μέλος δεν συμμορφώνεται με επιχειρησιακό σχέδιο επέμβασης. Εφαρμόστηκε
η διαρκής παρουσία στο Κράτος‐Μέλος εμπειρογνώμονα του Frontex (liaison officer) ο οποίος δίδει αναφορές στον Εκτελεστικό
Δ/ντή (μέρος της έκθεσης αξιολόγησης) και εκπονήθηκε η έκθεση/αποτίμηση/αξιολόγηση τρωτότητας (vulnerability
assessment). Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα κομβικά σημεία υποδοχής (Hot spot areas) και επεκτάθηκε το πεδίου αρμοδιοτήτων
του Frontex σε επιχειρήσεις επιστροφών, και συστάθηκαν ομάδες διαρκούς εφεδρείας για επιστροφές (pool of forced return
escorts, specialists). Επίσης, ενισχύθηκε η συνεργασίας με τρίτες χώρες (συναίνεση του γειτνιάζοντος Κράτους Μέλους) και
εφαρμόστηκε η τοποθέτηση αξιωματικών συνδέσμων σε τρίτες χώρες. Επίσης, ενισχύθηκε στρατηγική για την προστασία των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Fundamental Rights Officer, complaints mechanism) και δημιουργήθηκε αυτόνομος
προϋπολογισμός‐χρηματοδότηση από ΕΕ (κυρίως). Επιπλέον, ελήφθησαν πρωτοβουλίες της ΕΕ που επηρεάζουν την διέλευση
των πολιτών τρίτων χωρών και δόθηκαν οδηγίες για συστηματικότερους ελέγχους. Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το VIS
(βιομετρικά) και στα σύνορα το SIS II εφαρμόστηκε. Αναβαθμίστηκαν τα συστήματα ασφαλείας (συσκευές αναγνώρισης
πλαστότητας, διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων) και αναπτύχθηκαν αστυνομικοί σύνδεσμοι σε τρίτες χώρες, καθώς
και επεκτάθηκε η ανταλλαγή πληροφοριών και η αξιολόγηση του Σένγκεν. Επιπροσθέτως, δόθηκε έμφαση στην τροποποίηση
του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν (έλεγχοι σε πολίτες Ε.Ε.), στην ανάπτυξη του μηχανισμού αναστολής (suspension mechanism)
(ανακοινώθηκε 04/05/2016), και στο κοινό σύστημα εξόδου/εισόδου (μέχρι τέλος 2016 ολοκλήρωση τριλόγου) καθώς και η
εφαρμογή των έξυπνων συνόρων (e‐gates). Τέλος, πραγματοποιήθηκαν συμφωνίες διευκόλυνσης και συμφωνίες
απελευθέρωσης θεωρήσεων (15/03/2016 συμφωνήθηκε με Περού, 05/10/2016 συμφωνήθηκε με Ουκρανία, Γεωργία, Κόσοβο)
και εφαρμόστηκε το σύστημα ETIAS44.
Σε σχέση με την εφαρμογή του Κώδικα Θεωρήσεων Εισόδου και του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις Εισόδου
(VIS) και σε σχέση με τη συνεργασία μεταξύ των προξενείων των Κρατών (Μελών) και τη συγκρότηση κοινών προξενικών

35

http://immigration.gov.gr/documents/20182/49311/KYA368‐24012018.pdf/9b55f428‐f8b2‐4175‐a9a4‐a36df2ad7357
Επί μακρών διαμένοντος είναι ο πολίτης προερχόμενος από χώρα εκτός της ΕΕ στον οποίο έχει αποδοθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Αυτό το καθεστώς
σημαίνει ότι το άτομο θα έχει παρόμοια δικαιώματα με τους πολίτες της ΕΕ. (Οδηγία 2003/109/ΕΚ).
37 Διαθέσιμο στο: http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297‐f516‐40ff‐a70e‐eca84e2ec9b9/egk13‐280317.pdf, 28/03/2017.
38 Διαθέσιμο στο: http://www.immigration.gov.gr/documents/20182/31274/FEK149A‐10102017.pdf/c6ef518a‐b8c2‐4bd9‐ba15‐b02c580aaebe
39 http://www.immigration.gov.gr/e‐rp), 08/2017
40 http://www.immigration.gov.gr/, 2017
41 http://www.immigration.gov.gr/article‐details/‐/journal_content/56_INSTANCE_qAPKlk32D3aH/20182/49271?back=news 09/10/2017. Βλ. και πρόσκληση στην
Ημερίδα «Η νέα ηλεκτρονική άδεια διαμονής», http://www.immigration.gov.gr/article‐details/‐
/journal_content/56_INSTANCE_qAPKlk32D3aH/20182/49454?back=news, 13/10/2017
42 http://www.immigration.gov.gr/article‐details/‐/journal_content/56_INSTANCE_qAPKlk32D3aH/20182/50111?back=news, 24/11/2017
43 Βλ. και: http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN_Q3_2017.pdf και
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf
44 https://etias.com/etias‐countries/greece‐etias
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υπηρεσιών για τις θεωρήσεις, σε ισχύ βρίσκονται: ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 ‐ Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν45, ο Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 767/2008‐ VIS46 και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ‐ Κώδικας Θεωρήσεων47. Τα νομοθετικά έγγραφα που ισχύουν
για το 2017 είναι: α) Ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» [ΦΕΚ
80/τ.Α΄/01/04/2014]48, β) Υπουργική Απόφαση (ΥΠ.ΕΞ.) υπ’ αριθμ. Φ.3497.3/ΑΠ 24245/28/05/2014 «Καθορισμός γενικών
δικαιολογητικών και διαδικασία χορήγησης εθνικών θεωρήσεων εισόδου μακράς διάρκειας (VISA Τύπου D) [ΦΕΚ
1820/τ.Β'/03/07/2014], γ) ΚΥΑ (ΥΠ.ΕΞ.‐ΥΠ.ΕΣ.) υπ' αριθμ.οικ.30825/04/06/2014 «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για τη χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4251/2014» [ΦΕΚ 1528/τ.Β΄/06/06/2014]49. Οι εθνικές θεωρήσεις τύπου Α (VIS) για το έτος του 2017 καταγράφονται ως εξής:
(7) αιτήσεις για εθνική θεώρηση τύπου Α κατατέθηκαν, (1) εθνική θεώρηση τύπου Α αποδόθηκε, (3) εκδόθηκαν, (2) έλαβαν
αρνητική απάντηση και (1) απορρίφθηκε. Οι θεωρήσεις τύπου C για το έτος του 2017 καταγράφονται ως εξής: (1.029.571)
αιτήσεις για θεώρηση τύπου C κατατέθηκαν, (57) αποδόθηκαν, (990.077) εκδόθηκαν, (35.637) έλαβαν αρνητική απάντηση και
(1.572) απορρίφθηκαν. Βλ. πίνακα κατωτέρω:

45

http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?qid=1460125655983&uri=CELEX:32016R0399
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EL/TXT/?qid=1460019192803&uri=CELEX:32008R0767
47 http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EL/TXT/?qid=1460019015370&uri=CELEX:32009R0810
48 Διαθέσιμο στο: http://www.ypes.gr/UserFiles/24e0c302‐6021‐4a6b‐b7e4‐8259e281e5f3/nomos4251‐2014.pdf
49 Στοιχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών.
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Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών
Οι θεωρήσεις τύπου D για το έτος του 2017 καταγράφονται ως εξής: (13.764) αιτήσεις για θεώρηση τύπου D κατατέθηκαν, (4)
αποδόθηκαν, (12.399) εκδόθηκαν, (1.144) έλαβαν αρνητική απάντηση. Βλ. πίνακα κατωτέρω:

Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών
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4.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ

Αναφορικά με την εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) και συναφείς εξελίξεις νομοθεσία, τις
πολιτικές και τις πρακτικές με την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου (βλ. επίσης Ενότητα 2), σχετικά με: α) πρώτη άφιξη στην
επικράτεια (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται κατά την πρώτη άφιξη στην επικράτεια της ΕΕ και των
ενεργειών που βοηθούν τους αιτούντες άσυλο κατά την άφιξή τους), ισχύει ο Νόμος 4375/2016: «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής,
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180‐29/06/2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»50. Ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Frontex)51, ενισχύει το έργο της Ελλάδας, και συγκεκριμένα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στην καταγραφή των
πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, με τη διάθεση
συνοριοφυλάκων, και διαθέτει Ομάδες Ταχείας Επέμβασης στα Σύνορα (RABIT) στο Αιγαίο και στα νησιά του Αιγαίου, ύστερα
από αίτημα της Ελλάδας52. Ο νέος κανονισμός του Frontex ενισχύει και επεκτείνει το πεδίο αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων
του. Στο Άρθρο 60, παρ. 4 του Ν. 4375/2016, αναφέρεται: «4. Σε περίπτωση αφίξεων που αφορούν μεγάλο αριθμό πολιτών
τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι υποβάλλουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας στα σύνορα ή σε ζώνη διέλευσης λιμένων
ή αερολιμένων της χώρας ή ενόσω παραμένουν σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εθνικής Άμυνας εφαρμόζονται κατ’ εξαίρεση τα παρακάτω: α. Η καταγραφή
της αίτησης διεθνούς προστασίας, οι επιδόσεις των αποφάσεων και λοιπών διαδικαστικών εγγράφων, καθώς και η παραλαβή
προσφυγών μπορεί να πραγματοποιείται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ή προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. β.
Στις διαδικασίες του στοιχείου α΄, στη συνέντευξη με τους αιτούντες διεθνή προστασία, καθώς και σε κάθε άλλη διαδικασία,
η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να επικουρείται από προσωπικό και διερμηνείς που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Υποστήριξης για το Άσυλο. γ. Η προθεσμία του άρθρου 52 παράγραφος 5 είναι μίας (1) ημέρας. Η προθεσμία του άρθρου 62
παράγραφος 2(γ) είναι δύο (2) ημερών. Οι προθεσμίες του άρθ. 62 παράγραφος 3, για την ειδοποίηση του αιτούντος σε
περίπτωση προφορικής ακρόασης και για την κατάθεση τυχόν υπομνήματος μετά την εξέταση της προσφυγής είναι μίας (1)
ημέρας. δ. Η απόφαση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας εκδίδεται το αργότερο την επόμενη ημέρα της πραγματοποίησης
της συνέντευξης και επιδίδεται το αργότερο την επόμενη της έκδοσής της. ε. Οι προσφυγές εξετάζονται σε τρεις (3) ημέρες
από την κατάθεσή τους. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την εξέτασή της ή
την κατάθεση του υπομνήματος και επιδίδεται το αργότερο την επόμενη ημέρα της έκδοσής της. Κατά την περίπτωση της
υποβολής σχετικής αίτησης ακρόασης από τον προσφεύγοντα, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο
ε’ του παρόντος, η Επιτροπή Προσφυγών δύναται, κατά την κρίση της, να καλεί τον προσφεύγοντα σε ακρόαση. στ. Από την
παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 8 έως και 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες,
σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 14»53. Σχετικά με β) την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου (συμπεριλαμβανομένων
αιτήσεων που υποβάλλονται στα σύνορα, στο έδαφος του κράτους μέλους κράτη (μέλη) και σε κράτηση)
συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης και υποβολής αιτήσεων, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει ως αποστολή την
αποτελεσματική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στη
χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Π.Δ. 122/2017 (Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής)54. Πιο συγκεκριμένα οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης περιλαμβάνουν: α) την καταγραφή των
προσωπικών δεδομένων των πολιτών τρίτων χωρών (ΠΤΧ) και τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων όσων
έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, β) την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους, γ) τον ιατρικό
τους έλεγχο και την παροχή της τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δ) την ενημέρωσή τους για τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, π.χ. για τη διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, για τη διαδικασία
υπαγωγής σε πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής και για ότι κατά περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας ισχύει, ε) τη παροχή
υπηρεσιών για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, στ) την παραπομπή για την εκκίνηση της διαδικασίας υπαγωγής σε
καθεστώς διεθνούς προστασίας για όσους το επιθυμούν, ζ) την παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες για την υπαγωγή σε
διαδικασίες επανεισδοχής ή επιστροφής ή απέλασης55. Στο Άρθρο 36, παρ. 3 του Ν. 4375/2016, αναφέρεται: 3. Σε περίπτωση
που αλλοδαπός ή ανιθαγενής, ο οποίος είτε βρίσκεται υπό κράτηση είτε σε διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης κατά την
κείμενη νομοθεσία, δηλώσει ότι επιθυμεί να καταθέσει αίτηση διεθνούς προστασίας, οι κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές
μεριμνούν για την άμεση σύνταξη και υποβολή έγγραφης σχετικής δήλωσης. Στη συνέχεια η αίτηση διεθνούς προστασίας
καταγράφεται από την υπηρεσία κράτησης ή την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο
β΄ της παραγράφου 1 (απλή καταγραφή), σε διασυνδεδεμένο με την Αρχή Παραλαβής ηλεκτρονικό σύστημα εντός έξι (6)
εργάσιμων ημερών. Οι αρχές κράτησης ή οι περιφερειακές υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε συνεργασία με την Αρχή
Παραλαβής, μεριμνούν για τη μεταγωγή του κρατουμένου ενώπιον της αρχής αυτής, το συντομότερο δυνατό, προκειμένου
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Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2016/06/N.4375.pdf
Διαθέσιμο στο: http://frontex.europa.eu/ and http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf
52 Διαθέσιμο στο: Grizis, V., Tsoukala, A., Fouskas, T., and Mine F. (2015b) European Migration Network: Annual Policy Report 2015 Part 2 – Greece: Annual Policy Report
on Asylum and Migration Part 2. Athens: Center for Security Studies/Hellenic Ministry of Interior and Administrative Reconstruction. Brussels: European Migration
Network/European Commission, http://goo.gl/eDziJl
53 Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2016/06/N.4375.pdf
54 Διαθέσιμο στο: https://www.synigoros.gr/resources/docs/20171016‐organismos‐yp‐met‐pol.pdf βλ. και http://www.firstreception.gov.gr/content.php?id=4
55 https://ec.europa.eu/home‐affairs/sites/homeaffairs/files/12b_greece_changing_influx_final_el.pdf
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πραγματοποιηθεί η πλήρης καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το στοιχείο α΄ της παραγράφου 1. Σε
περίπτωση που ο αιτών αφεθεί ελεύθερος πριν την πραγματοποίηση πλήρους καταγραφής, οφείλει να προσέλθει εντός δέκα
(10) ημερών στην αρμόδια Αρχή Παραλαβής, ώστε να προγραμματιστεί η πλήρης καταγραφή της αίτησης διεθνούς
προστασίας. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου
Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου. Το πρόσωπο που εκφράζει επιθυμία κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας είναι αιτών
άσυλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34(δ) του παρόντος56. Αναφορικά με την υποδοχή των αιτούντων άσυλο το 2017
σχετικά με τις δυνατότητες υποδοχής – αύξηση/μείωση/σταθερή, υλικές συνθήκες υποδοχής, δηλαδή στέγαση, τρόφιμα και
είδη ένδυσης και οικονομική στήριξη, σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης στην υποδοχή, πρόσβαση στην αγορά εργασίας και
επαγγελματική κατάρτιση, ιατρική περίθαλψη, και την εκπαίδευση, τη διαμονή και την ελεύθερη κυκλοφορία, σύμφωνα με τα
οριζόμενα της Οδηγίας για τις συνθήκες Υποδοχής 2013/33/ΕΕ, τελεί υπό αναθεώρηση. Επίσης, για το ίδιο έτος, σχετικά με την
κράτηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου (δυνατότητες κράτησης – αύξηση/μείωση/σταθερή πρακτικές κράτησης,
λόγοι κράτησης, εναλλακτικές επιλογές κράτησης, προθεσμία κράτησης), ισχύει ο Νόμος 4375/2016, (Άρθρο 46): «Οργάνωση
και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180‐29/06/2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»57.
Επιπλέον, επίκειται επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ της EASO και της Ελλάδας (13/12/2017)58.
Το 2017 αναφορικά με τις διαδικασίες ασύλου και την πρόσβαση σε πληροφορίες και νομικές συμβουλές/εκπροσώπηση
(συμπεριλαμβανομένων των συνόρων και κατά τη διαδικασία ασύλου), παρέχονται υπηρεσίες διερμηνείας από το EASO και
τη ΜΕΤΑδραση (έως 31/12/2017)59. Σχετικά με τη διαδικασία του Δουβλίνου (συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο:
οργανωτικό πλαίσιο, συστήματα πληροφορικής, πρακτική ανάπτυξη και αναστολή μεταφορών σε επιλεγμένες χώρες, κράτηση
στο πλαίσιο των διαδικασιών του Δουβλίνου), δεν έχει αλλάξει κάτι το 2017, ενώ βρίσκεται υπό αναθεώρηση ο κανονισμός
του Δουβλίνου. Όσον αφορά τις ειδικές διαδικασίες: διαδικασίες στα σύνορα, διαδικασίες σε ζώνες διέλευσης, ταχείες
διαδικασίες, διαδικασίες παραδεκτού, διαδικασίες με προτεραιότητα ή οποιαδήποτε ειδική διαδικασία για επιλεγμένα
περιστατικά, ισχύει ο Νόμος 4375/2016: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για
τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180‐29/06/2013), διατάξεις για την
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»60. Σε σχέση με την έννοια της ασφαλούς χώρα: ασφαλή χώρα
προέλευσης, ασφαλής τρίτη χώρα, ευρωπαϊκή ασφαλής τρίτη χώρα, πρώτη χώρα ασύλου (εισαγωγή της έννοιας, εφαρμογή
της έννοιας στην πράξη, μέτρα για τη δημιουργία, την αναθεώρηση ή την εφαρμογή ενός καταλόγου ασφαλών χωρών), δεν
υφίσταται λίστα. Υπάρχουν ενδεικτικές οδηγίες από την UNHCR. Αναφορικά με την αίτηση επανεξέτασης/Δικαστική
Αναθεώρηση (αλλαγές: στην οργάνωση της διαδικασίας, στις ακροάσεις, στις γραπτές διαδικασίες, στα χρονοδιαγράμματα,
στη διαχείριση υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης καθυστέρησης), η Ολομέλεια του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ) με τις 1237‐8/2017 αποφάσεις της έκρινε σύμφωνη με το Σύνταγμα τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (ΤΔΔ) στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1
του νόμου 4375/2016 «είναι αρμόδιες για την εξέταση, τη λήψη και την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών
κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου». Επιπλέον, βρίσκονται υπό συζήτηση αλλαγές στα μέλη και στον αριθμό των
επιτροπών για να γίνει αποδοτικότερη η λειτουργία τους καθώς και η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με την
2348/2017 απόφαση, γνωμοδότησε για την ασφαλή τρίτη χώρα αναφορικά με την Τουρκία για αιτούντα άσυλο από τη Συρία61.
Σχετικά με πληροφορίες σχετικά με τη Χώρα Καταγωγής (αλλαγές ή ενημερώσεις: στην οργάνωση, στη μεθοδολογία, στα
προϊόντα, στις βάσεις δεδομένων, στις αποστολές διερεύνησης, στη συνεργασία μεταξύ Κρατών (Μελών)), το Τμήμα
Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης/Υπηρεσίας Ασύλου, μεριμνά για την οργάνωση της εκπαίδευσης και
διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού της υπηρεσίας, για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, καθώς και για την αξιολόγηση της ποιότητας των αποφάσεων διεθνούς προστασίας του
Α΄ βαθμού. Αναζητά, συλλέγει, αξιολογεί και τηρεί πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση
στις χώρες προέλευσης των αιτούντων διεθνή προστασία και προς τούτο συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες ελληνικές αρχές,
αρχές της αλλοδαπής, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, συναρμόδιες αρχές
Kρατών‐Mελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Μεριμνά για την
ποιότητα των αποφάσεων διεθνούς προστασίας οι οποίες εκδίδονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας
εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και τηρεί στατιστικά και άλλα στοιχεία των αποφάσεων διεθνούς προστασίας.
Επίσης, η Υπηρεσία Ασύλου συμμετέχει σε επιτροπή της EASO Network για το Αφγανιστάν.
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https://ec.europa.eu/home‐affairs/sites/homeaffairs/files/12b_greece_changing_influx_final_el.pdf
Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2016/06/N.4375.pdf
58 Διαθέσιμο στο: https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Greece%20OP%202018‐13‐12‐2017.pdf
59 Διαθέσιμο στο: http://metadrasi.org/campaigns/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE‐
%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD‐
%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82‐2/
60 Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2016/06/N.4375.pdf
61 See: https://www.lawspot.gr/nomika‐nea/ste‐olom‐2348‐2017‐asfalis‐triti‐hora‐i‐toyrkia‐gia‐aitoynta‐asylo‐apo‐ti‐syria‐analysi
57

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης

19

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ● ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ● ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ● ΜΕΡΟΣ 2
Σχετικά με τα έγγραφα διαμονής/εισόδου που χορηγούνται σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας
(συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας) δίδεται άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) στους δικαιούχους διεθνούς
προστασίας, και έγγραφο TDV. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα (TDV) δίνονται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που αιτούνται
τη χορήγησή τους από την Υπηρεσία Ασύλου. Η έκδοση των TDV γίνεται από την Ελληνική Αστυνομία. Όσον αφορά τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων διεθνούς προστασίας όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση, πρόσβαση
στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, πρόσβαση σε στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, υπηκοότητα, εκπαίδευση, απασχόληση
κλπ., αναφορικά με τη συμμετοχή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας62 (Άρθρα 68‐71), ο Νόμος
4375/2016 θεσπίζει την αυτόματη πρόσβαση στην αγορά εργασίας/απασχόληση μόλις οι αιτούντες λάβουν δελτίο αιτούντος
άσυλο, ενώ η προηγούμενη νομοθεσία απαιτεί χωριστή διαδικασία για άδεια εργασίας μετά τη χορήγηση του καθεστώτος του
πρόσφυγα ή της κάρτας του αιτούντος άσυλο, και περιλάμβανε όρους που συνδέονταν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
για συγκεκριμένα επαγγέλματα63. Σχετικά με την οικογενειακή επανένωση ισχύει η Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της
22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης64. Όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά
με τα έγγραφα διαμονής/εισόδου που χορηγούνται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (συμπεριλαμβανομένης της
διάρκειας), τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτό το καθεστώς, σε γλώσσα που κατανοούν ή ευλόγως
υποτίθεται ότι κατανοούν, περιλαμβάνονται προσωρινά δελτία και δελτία δικαιούχων 3ετούς αδείας διαμονής με δυνατότητα
ανανέωσης. Σε σχέση με πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσον αφορά την οικογενειακή
επανένωση, την πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, την πρόσβαση σε στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, την
υπηκοότητα, την απασχόληση και το πρόγραμμα ένταξης, που σχετίζονται με αυτό το καθεστώς, σε γλώσσα που κατανοούν ή
ευλόγως υποτίθεται ότι κατανοούν, αυτές διαχέονται από το 2017 μέσω της νέας ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ασύλου η οποία
επικαιροποιείται καθημερινά και είναι δίγλωσση65, της εφαρμογής «Asylum Service Application» της Υπηρεσίας Ασύλου σε
συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο66. Επίσης, διανέμεται το ενημερωτικό φυλλάδιο της Υπηρεσίας Ασύλου το οποίο
είναι μεταφρασμένο σε 18 γλώσσες, με τίτλο: Βασικές πληροφορίες για τους αιτούντες διεθνή προστασία στην Ελλάδα67, και
το φυλλάδιο για ασυνόδευτους ανηλίκους 6 γλώσσες «Είμαι κάτω από 18 και αναζητώ άσυλο στην Ελλάδα»68. Σχετικά με
θεσμικές και οργανωτικές πτυχές, διαδικαστικούς κανόνες, λόγοι ανάκλησης, λήξης ή άρνησης ανανέωσης της διεθνούς
προστασίας (συμπεριλαμβανομένης της παύσης, του αποκλεισμού, της ψευδούς δήλωσης και της παράλειψης γεγονότων και
κινδύνων για την ασφάλεια ή την κοινότητα) συνέπειες της ανάκλησης, του τερματισμού ή της άρνησης ανανέωσης της
διεθνούς προστασίας, γενικά, δεν υπήρχαν αλλαγές το 2017, και ισχύουν η Οδηγία για τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των
υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες
ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (2011/95/EU)69
και ο Νόμος 4375/2016 και ότι γίνεται ανάκληση διεθνούς προστασίας όταν υπάρχουν καινούργια δεδομένα για τη χώρα
καταγωγής ή επιβαρυντικά στοιχεία και η ανάκληση διεθνούς προστασίας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 14 και
19 του Π.Δ. 141/2013. Αναφορικά με πολιτικές/μέτρα του 2017 που εφαρμόζονται σε συνεργασία με τρίτες χώρες και
δραστηριότητες στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης του ΚΕΣΑ (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε δραστηριότητες
δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες, Προγράμματα Προστασίας Περιφερειακής Ανάπτυξης ή οποιωνδήποτε σχετικών
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Πλαισίου Σύμπραξης με τρίτες χώρες Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας), όπως για παράδειγμα,
να εφοδιαστούν οι τρίτες χώρες πρώτου ασύλου με τα μέσα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσφύγων και την
καλύτερη διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής νομοθεσίας για το άσυλο και των
πλαισίων πολιτικής ασύλου – πραγματοποιήθηκαν Εκπαιδεύσεις μέσω της EASO, έμφαση σε συνεργασίες με Δυτικά Βαλκάνια,
Υπηρεσία Ασύλου Αλβανίας, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο. Επίσης, υλοποιήθηκε ανάπτυξη ικανοτήτων (Capacity Building),
συμμετοχής σε δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες και υλοποιήθηκαν εφαρμοστικά Πρωτόκολλα
Επανεισδοχής μετά τη δήλωση ΕΕ‐Τουρκίας (βλ. στοιχεία ΕΛΑΣ, Ενότητα 7. Παράτυπη μετανάστευση).
Νομοθετικές εξελίξεις ασύλου για το έτος του 2017, περιλαμβάνουν: τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4485/2017 που τροποποιεί
το Ν. 4375/2016 (Α΄ 51), ως εξής: Η υποπαράγραφος α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως
ακολούθως: «1.α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του Π.Δ. 114/2010 (Α΄ 195), ο
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών χορηγεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
σε αιτούντες διεθνή προστασία, οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος σε ισχύ, των οποίων η αίτηση είχε υποβληθεί το
αργότερο έως και τις 31/07/2012 και η εξέτασή της εκκρεμεί σε β΄ βαθμό, εκτός εάν συντρέχει κίνδυνος για την εθνική
ασφάλεια ή για τη δημόσια τάξη, ιδίως λόγω τελεσίδικης καταδίκης του αιτούντος για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος»70.
Το Άρθρο 97 ως τροποποίηση του Π.Δ. 167/2014 (Α΄ 252): Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7
του Π.Δ. 167/2014 (Α΄ 252) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1.α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου 14 του Π.Δ. 114/2010, η αποφαινόμενη αρχή του σημείου ιθ΄ του άρθρου 2 του Π.Δ. 114/2010 διακόπτει, λόγω
σιωπηρής ανάκλησης, τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας, τα οποία, κατά την έναρξη ισχύος του
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Βλ. και: Grizis, V., Tsinisizelis, M., Fouskas, T., Karatrantos, A. and Mine, F. (2015a) European Migration Network Focused Study: Integration of Beneficiaries of
International/Humanitarian Protection into the Labour Market: Policies and Good Practices. EMN Focused Study 2015. Athens: Center for Security Studies/Hellenic
Ministry of Interior and Administrative Reconstruction. Brussels: European Migration Network/European Commission, https://goo.gl/5I6VA7
63 Υπηρεσία Ασύλου, Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Διαθέσιμο στο: https://goo.gl/AoUnSB.
64 Διαθέσιμο στο: http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0086
65 http://asylo.gov.gr/
66 http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2017/04/Mobile‐App‐%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7‐GR‐
31032017.pdf
67 http://asylo.gov.gr/?page_id=159
68 http://asylo.gov.gr/?page_id=6210
69 Available at: http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=EN
70 Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2017/08/%CE%A6%CE%95%CE%9A‐%CE%91‐114.pdf
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παρόντος, έχουν απορριφθεί σε α΄ βαθμό και εκκρεμεί η εξέτασή τους σε β΄ βαθμό, εφόσον ο αιτών δεν είχε εμφανισθεί για
να ανανεώσει ή να παραλάβει το ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 201671». Τις Υπουργικές
Αποφάσεις:
Απόφαση αριθμ. οικ. 16654 (ΦΕΚ Β΄ – 3614 – 12/10/2017): Έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Πειραιά
και Αλίμου72.
Απόφαση αριθμ. οικ. 14715 (ΦΕΚ Β΄ – 3370 – 27/09/2017): Ίδρυση Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου στην περιφέρεια
Αττικής73.
Απόφαση αριθμ. οικ. 14720 (ΦΕΚ Β΄ – 3264 – 18/09/2017): Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία74.
Απόφαση αριθμ. οικ. 12634 (ΦΕΚ Β΄ – 2476 – 19/07/2017): Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Κρήτης
και καθορισμός αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής και Κρήτης75.
Απόφαση αριθμ. οικ. 10624 (ΦΕΚ Β΄ – 2089 – 17/06/2017): Τροποποίηση του «Κανονισμού λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου»
(ΦΕΚ Β΄ 2034) – Τήρηση Μητρώου Διερμηνέων στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου76. Ενώ θα δημιουργηθεί κεντρικό μητρώο
ΜΚΟ/διερμηνέων.
Απόφαση αριθμ. οικ. 10464 (ΦΕΚ Β΄ – 1977 – 07/06/2017): Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία77.
Αποφάσεις αριθμ. οικ. 9778 και 9807/2017 (ΦΕΚ Β΄ – 1936 – 02/06/2017): Έναρξη λειτουργίας Περιφερειακών Γραφείων
Ασύλου, Καθορισμός αρμοδιοτήτων Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, Ίδρυση Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου,
Αρμοδιότητες Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου και Καθορισμός τύπου υπηρεσιακών σφραγίδων της Κεντρικής Υπηρεσίας
Ασύλου, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου78.
Απόφαση αριθμ. οικ. 4199/2017 (ΦΕΚ Β΄ ‐881 ‐16/03/2017): Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων
Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας – Αρμοδιότητες Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου – Διάρκεια ισχύος
δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία79.
Απόφαση αριθμ. οικ. 2380/2017 (ΦΕΚ Β΄ – 393 – 10/02/2017): Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία80.
Αναφορικά με θεσμικές αλλαγές στον τομέα του ασύλου σε επίπεδο υπουργείου/οργανισμού/τομέα
(συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στην εντολή (mandate) τους, στη δημιουργία νέων οντοτήτων, στην εσωτερική
αναδιάρθρωση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων), το 2017 ολοκληρώθηκαν, η εσωτερική δομή του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής (04/11/16), το οργανόγραμμα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (και των υπηρεσιών Υπηρεσία Ασύλου,
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Αρχή Προσφυγών) (08/2017). Σχετικά με την αύξηση/μείωση του προσωπικού, δεν
επήλθαν μεταβολές το 2017. Δημοσιεύτηκε προκήρυξη στο ΑΣΕΠ το 2017 για 218 μόνιμους υπαλλήλους. Εντός του 2018 θα
προκηρυχθούν επιπλέον 130 θέσεις συμβασιούχων στην Υπηρεσία Ασύλου.
Σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του εθνικού συστήματος ασύλου όσον αφορά τις διασφαλίσεις
του εθνικού συστήματος ασύλου (πρόληψη και καταπολέμηση αβάσιμων αιτήσεων, αξιολόγηση αξιοπιστίας81, την
εξακρίβωση της ταυτότητας, την εκτίμηση/εξακρίβωση της εθνικότητας, την ανίχνευση των προβληματισμών για την
ασφάλεια, την απάτη λόγω ηλικίας), συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα εργαλεία, τους μηχανισμούς και
την κατάρτιση που παρέχεται στο προσωπικό, ισχύει ο Νόμος 4375/2016: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
«σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L
180‐29/06/2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»82. Για την απάτη λόγω
ηλικίας έχουν ξεκινήσει συζητήσεις και διαβουλεύσεις για τη δημιουργία ενός τυποποιημένου εργαλείου εξακρίβωσης της
ανηλικότητας, (διαδικασία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης που γινόταν από συνεργαζόμενες ΜΚΟ και πλέον
διεξάγεται από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) του Υπουργείου Υγείας. Ακολούθησαν εκπαιδεύσεις
από το ΚΕΕΛΠΝΟ επί της χρήσης του συγκεκριμένου εργαλείου. Όσον αφορά την ποιότητα του εθνικού συστήματος ασύλου
(εσωτερικά μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και το περιεχόμενο των αποφάσεων που
εκδίδονται, ιδίως με την έκδοση αποφάσεων, π.χ. τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών,
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την κατάρτιση, τα εργαλεία και τους μηχανισμούς, στοιχείο ενδεικτικό της
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Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2017/08/%CE%A6%CE%95%CE%9A‐%CE%91‐114.pdf
Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2017/10/PGA‐ALIMOU‐PIREA.pdf
73 Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2017/10/%CE%99%CE%94%CE%A1%CE%A5%CE%A3%CE%97‐%CE%A0%CE%93%CE%91‐
%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D‐%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91‐
%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3‐3264‐%CE%92‐18‐9‐17.pdf
74 Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2017/09/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A1%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%91‐
%CE%99%CE%A3%CE%A7%CE%A5%CE%9F%CE%A3‐%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%A9%CE%9D‐.pdf
75 Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2017/07/%CE%A0%CE%93%CE%91‐%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf
76 Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2017/06/%CE%A6%CE%95%CE%9A‐2089‐19.6.2017‐%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F‐
%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%95%CE%A9%CE%9D.pdf
77 Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2017/06/%CE%A6%CE%95%CE%9A‐1977‐7.6.2017‐
%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3‐
%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf
78 Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2017/06/%CE%A6%CE%95%CE%9A‐1936‐2.06.2017.pdf
79 Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2017/03/%CE%91%CE%9A%CE%91‐%CE%91%CE%9B%CE%92%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91‐
%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91‐%CE%9A%CE%9B%CE%A0.pdf
80 Διαθέσιμο στο: http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2017/02/diarkeia‐deltion.pdf
81 Σύμφωνα με το EASO, αξιολογείται η αξιοπιστία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δηλώσεις του αιτούντος που τεκμηριώνουν την αξίωση είναι αληθείς υπό το
πρίσμα άλλων περιστάσεων της υπόθεσης και άλλων αποδεικτικών μέσων.
82 http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2016/06/N.4375.pdf
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ποιότητας των αποφάσεων του πρώτου βαθμού εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας αποτελεί το γεγονός ότι οι
αποφάσεις του πρώτου βαθμού παραμένουν ισχυρές και μετά από την εξέτασή τους σε δεύτερο βαθμό σε ποσοστό περίπου
80%. Σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας (πρώτων) αιτήσεων και προσφυγών (αύξηση της ταχύτητας, μείωση
του κόστους, χρήση νέας τεχνολογίας, παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης) του εθνικού συστήματος ασύλου, κυμαίνεται το
backlog αλλά ήταν και παραμένει διαχειρίσιμο. Σχετικά με προκλήσεις στο εθνικό σύστημα ασύλου έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα
δύσκολες (challenging) (βλ. AIDA Report83) είναι η δύσκολη πρόσβαση των αιτούντων στο να καταγραφούν, να μεταβούν
δηλαδή από την προ‐καταγραφή στην καταγραφή, και έχουν υποβληθεί σε κριτική από τρίτους (κοινωνία των πολιτών, Τύπο,
διεθνείς οργανώσεις) το ζήτημα με τον Τούρκο στρατιωτικό84, κριτική για τον χρόνο διεκπεραίωσης (νέο backlog), το πρόβλημα
χρονικής καθυστέρησης με αιτούντες για οικογενειακή επανένωση όπως προβλέπεται στο Δουβλίνο ΙΙΙ διότι καθυστερεί η
μεταφορά. Η εφαρμογή της Οδηγίας για την Υποδοχή αποτελεί πρόκληση καθώς ο αριθμός των επωφελούμενων‐
εξυπηρετούμενων υπερβαίνει τις δυνατότητες φιλοξενίας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά. Ο μεγάλος
αριθμός των αιτημάτων ασύλου που οδηγεί σε μεγαλύτερης διάρκειας παραμονής στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
αποτελεί επίσης πρόκληση. Η έλλειψη ιατρικών συγκεκριμένων ειδικοτήτων στα τοπικά νοσοκομεία στα νησιά δυσχεραίνει
σημαντικά την πλήρη ιατρική κάλυψη και αντιμετώπιση αναγκών είναι επίσης πρόκληση. Ενέργειες που αναλαμβάνονται
σχετικά με την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών είναι η βελτίωση πρόσβασης και η χρήση Skype.
Σχετικά με τον μηχανισμό μετεγκατάστασης85 εντός της ΕΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των Αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523
(12/09/2015) και (ΕΕ) 2015/1601 (22/09/2015) του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς
προστασίας υπέρ της Ελλάδας και της Ιταλίας και υλοποίησης των δεσμεύσεων που απορρέουν από τις ανωτέρω αποφάσεις,
υλοποιήθηκε από την Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου της Υπηρεσία Ασύλου το πρόγραμμα μετεγκατάστασης που είχε έναρξη τον
Οκτώβριο του 2015 και επίσημη λήξη την 26 Σεπτεμβρίου του 2017. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των ανωτέρω αποφάσεων
περί μετεγκατάστασης από την έναρξη έως τη λήξη του προγράμματος μετεγκαταστάθηκαν86 από την Ελλάδα στα Κράτη Μέλη
Μετεγκατάστασης συνολικά 21.731 αιτούντες (Βλ. και δεδομένα Υπηρεσίας Ασύλου87). Σχετικά με τα προγράμματα
επανένταξης και ανθρωπιστικής εισδοχής στα πλαίσια των προγραμμάτων επανεγκατάστασης της ΕΕ, επί του παρόντος, η
Ελλάδα δε συμμετέχει σε κάποιο πρόγραμμα επανεγκατάστασης88. Αναφορικά με τον καθορισμό νέας εθνικής νομολογίας
σχετικά με το άσυλο με σημαντικές συνέπειες πολιτικής αυτή αφορούσε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η
οποία δημοσιεύθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 (Αριθμός υποθέσεως 2347/2017) και αφορούσε τη συμμετοχή της EASO στην
διαδικασία ασύλου, τη Συνταγματικότητα της σύνθεσης Επιτροπών ασύλου, την Τουρκία σε σχέση με το εάν είναι ασφαλής
χώρα89 και περιλαμβάνεται στην 445/2017 απόφαση του Τμήματος για την αξιολόγηση της σύνθεσης των Επιτροπών, και την
2348/2017 η οποία αναφέρει την Απόφαση της Ολομέλειας90.
Στις 18/03/2018 συμπληρώθηκαν δύο έτη από την υπογραφή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ ‐Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία
όλοι οι νέοι παράτυποι μετανάστες που φθάνουν στα ελληνικά νησιά μέσω Τουρκίας μετά τις 20 Μαρτίου 2016 επιστρέφονται
σε αυτήν, τηρουμένης της αρχής της μη επαναπροώθησης και κατόπιν ολοκλήρωσης της εξέτασης σε ατομική βάση των
αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας που τυχόν υποβάλλονται στη χώρα με αρνητικό αποτέλεσμα. Η Υπηρεσία Ασύλου91
αποτελεί την αρμόδια αρχή παραλαβής και εξέτασης σε πρώτο βαθμό των αιτήσεων αυτών, μετά από την έκφραση σχετικής
επιθυμίας (βούλησης) από υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς προς οποιαδήποτε δημόσια αρχή και σύμφωνα με όσα ορίζει
η αναδιατυπωμένη Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές διαδικασίες χορήγησης και
ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (2013/32/ΕΕ), όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Νόμο
4375/2016. Η Υπηρεσία Ασύλου στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινής Δήλωσης εφαρμόζει ας διατάξεις του άρθρου 60 παρ.4
του Νόμου 4375/2016 («Διαδικασίες στα σύνορα»). Σύμφωνα με αυτές, σε περιπτώσεις αφίξεων που αφορούν μεγάλο αριθμό
υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι υποβάλλουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας στα σύνορα ή ενόσω παραμένουν
σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) εφαρμόζεται ειδική κατ' εξαίρεση διαδικασία εξέτασης με συντετμημένες
προθεσμίες διεκπεραίωσης. Για την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας αυτής, η Υπηρεσία Ασύλου
επικουρείται από προσωπικό και διερμηνείς που διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO),
καθώς και από την Ελληνική Αστυνομία. Στα 5 νησιά με Κ.Υ.Τ. (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο και Κω) λειτουργούν Περιφερειακά
Γραφεία και Κλιμάκια Ασύλου, με ημερομηνία ίδρυσης 15/10/2013, 29/02/2016, 14/01/2016, 11/03/2016 και 08/06/2016
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Βλ. http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report‐download/aida_gr_2017update.pdf (31/12/2017)
Βλ. http://www.kathimerini.gr/941373/gallery/epikairothta/ellada/xorhghsh‐asyloy‐ston‐enan‐apo‐toys‐oktw‐toyrkoys‐stratiwtikoys και
http://www.kathimerini.gr/941418/article/epikairothta/politikh/antipara8esh‐kyvernhshs‐‐‐antipoliteyshs‐me‐fonto‐to‐asylo‐ston‐toyrko‐stratiwtiko
85 Μετεγκατάσταση: Η μεταφορά ατόμων που έχουν χαρακτηριστεί με το καθεστώς που ορίζεται στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 ή με επικουρική προστασία κατά
την έννοια της οδηγίας 2011/95/ΕΕ από το Κράτος Μέλος της ΕΕ το οποίο τους χορήγησε διεθνή προστασία σε άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ όπου θα τους χορηγηθεί
παρόμοια προστασία, και τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία από το Κράτος Μέλος της ΕΕ το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση
της αίτησής τους σε άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ όπου θα εξεταστούν οι αιτήσεις τους για διεθνή προστασία. Στο πλαίσιο του συστήματος αντίδρασης έκτακτης ανάγκης
της ΕΕ, η μετεγκατάσταση είναι η μεταφορά ενός αιτούντος που έχει σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας από το έδαφος του Κράτους Μέλους το οποίο είχε αρχικά
οριστεί υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησής του για διεθνή προστασία στο έδαφος του Κράτους Μέλους της μετεγκατάστασης. Μετά τη μεταφορά, το τελευταίο θα
καταστεί το Κράτος Μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας (βλ. Άρθ. 2(ε) της Απόφασης του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1523 και βλ.
Άρθ. 2(ε) της Απόφασης του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1601). (βλ. Γλωσσάριο του ΕΔΜ Ε5).
86 http://asylo.gov.gr/en/wp‐content/uploads/2018/01/Relocation‐Closing‐Event_Presentation.pdf
87 http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2018/02/Relocation‐procedures‐up‐to‐28‐1‐2018_gr.pdf
88 Επανεγκατάσταση: Στο πλαίσιο της ΕΕ, η μεταφορά, κατόπιν αιτήματος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και με βάση την ανάγκη
τους για διεθνή προστασία, ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, από τρίτη χώρα σε Κράτος Μέλος όπου του επιτρέπεται η διαμονή με ένα από τα ακόλουθα
καθεστώτα: (i) καθεστώς πρόσφυγα κατά την έννοια του Άρθ. 2(δ) της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ, ή (ii) καθεστώς που προσφέρει τα ίδια δικαιώματα και παροχές σύμφωνα
με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο με το καθεστώς του πρόσφυγα. (βλ. Γλωσσάριο του ΕΔΜ Ε5).
89 http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum‐procedure/safe‐country‐concepts/safe‐third‐country
90 http://www.asylumineurope.org/news/04‐10‐2017/greece‐ruling‐council‐state‐asylum‐procedure‐post‐eu‐turkey‐deal
91 http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2018/03/EU‐Turkey‐Common‐Statement‐2‐years_GR.pdf
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αντίστοιχα. Στους αιτούντες διεθνή προστασία που εισήλθαν παράτυπα στα συγκεκριμένα νησιά μετά τις 20 Μαρτίου 2016
επιβάλλεται γεωγραφικός περιορισμός με αναγραφή στα δελτία που τους χορηγούνται, εκτός αν η εξέταση της υπόθεσής τους
έχει ανατεθεί σε Περιφερειακή Υπηρεσία που βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα. H Υπηρεσία Ασύλου εφαρμόζει κοινές με το
EASO τυποποιημένες οδηγίες για τη διαχείριση αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας των συνόρων, κατά
την οποία εξετάζονται: 1) η εφαρμογή της έννοιας της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας, 2) η τήρηση των προϋποθέσεων
εξαίρεσης από την υπαγωγή στη συγκεκριμένη διαδικασία (ευάλωτοι αιτούντες και υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης στα
πλαίσια του Κανονισμού Δουβλίνο), και 3) η ουσία της αίτησης διεθνούς προστασίας92. Η Υπηρεσία Ασύλου, στα πλαίσια
βελτιστοποίησης της διαχείρισης των αλλοδαπών που βρίσκονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου καθώς και της
διαφάνειας, παρέχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεδομένα στις εξής συναρμόδιες υπηρεσίες: Στη Μονάδα Επανεισδοχής
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες, στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.), στο EASO και σε Φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ‐ΤΟΥΡΚΙΑΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2016‐ΜΑΡΤΙΟΣ 2018)
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
Γράφημα 1: Πλήρεις καταγραφές

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (ανακτήθηκε στις 15/04/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/ha5Y3X).
Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που καταγράφηκαν πλήρως κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ετών, ο αριθμός τους
ανήλθε σε 42.425.
Γράφημα 2: Καταληκτικές αποφάσεις/πράξεις στον Α΄ βαθμό

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (ανακτήθηκε στις 15/04/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/ha5Y3X).
Οι καταληκτικές πράξεις/αποφάσεις στον Α' βαθμό93 που εκδόθηκαν, από την έναρξη υλοποίησης της Συμφωνίας EE‐Τουρκίας
μέχρι τις 18/03/2018, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών που εφαρμόζονται στα σημεία που υπάγονται στο αρ. 60, παρ.4
του Ν.4375/2016, έφτασαν στις 39.650.

92 Βλ. σχετικό διάγραμμα "Διαδικασία ασύλου κατόπιν Κοινής Δήλωσης Τουρκίας Ε.Ε. ‐ Asylum procedure in the context of the EU‐Turkey Statement" στον ακόλουθο
σύνδεσμο: http://asvlo.aov.gr/Ppacie id=4627
93 Σημείωση: Οι καταληκτικές πράξεις/αποφάσεις περιλαμβάνουν: (α) αποφάσεις απαράδεκτου επί των μεταγενέστερων αιτήσεων, (β) αποφάσεις απαράδεκτοι/
λόγω της εφαρμογής της αρχής της ασφαλούς τρίτης χώρας, (γ) αποφάσεις παραδεκτού λόγω της εφαρμογής της αρχής της ασφαλούς τρίτης χώρας (Σύριοι υ.τ.χ.),
(δ) δετικές αποφάσεις επί της ουσίας (προσφυγικό καθεστώς και επικουρική προστασία) για μη Σύριους υ.τ.χ., (ε) απορριπτικές αποφάσεις επί της ουσίας, (στ)
πράξεις παραπομπής στην κανονική διαδικασία λόγω ευαλωτότητας, (ζ) πράξεις παραπομπής στην κανονική διαδικασία λόγω οικογενειακής επανένωσης, (η)
πράξεις διακοπής εξέτασης λόγω σιωπηρής ανάκλησης της αίτησης και (δ} παραιτήσεις από την αίτηση.
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Β. ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ
Γράφημα 1: Πλήρεις καταγραφές στα νησιά σε σχέση με τις καταγραφές στο σύνολο της χώρας ανά έτος και στο σύνολο
των δυο ετών (έως 28/02/2018)

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (ανακτήθηκε στις 15/04/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/ha5Y3X).
Οι αιτήσεις ασύλου (πλήρεις καταγραφές) που κατατέθηκαν στα 5 νησιά αποτελούντο 36.2% του συνόλου των αιτήσεων
ασύλου που κατατέθηκαν σε άλατα Γραφεία/Κλιμάκια Ασύλου της χώρας. Ειδικότερα, για το 2017 και για το 2018 το ποσοστό
αυτό ανέρχεται σε 44.8% και 50.2% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας μία συνεχή αυξητική πορεία.
Γράφημα 2: Πλήρεις καταγραφές ‐ ποσοστά ανά νησί

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (ανακτήθηκε στις 15/04/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/ha5Y3X).
Γράφημα 3: Πλήρεις καταγραφές στα νησιά ανά υπηκοότητα στο σύνολο

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (ανακτήθηκε στις 15/04/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/ha5Y3X).
Σχετικά με τη χώρα προέλευσης των αιτούντων άσυλο με πλήρη καταγραφή από την έναρξη υλοποίησης της Κοινής Δήλωσης
ΕΕ ‐ Τουρκίας μέχρι τις 18/03/2018, σημειώνεται ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα (76.0%) προέρχονται από τη Συρία
(42.3%), το Ιράκ (17.1%), το Αφγανιστάν (12.6%) και το Πακιστάν (4.0%).
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Γ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γραφήματα 1, 2 και 3: Δημογραφικά Στοιχεία

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (ανακτήθηκε στις 15/04/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/ha5Y3X).
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Δ. ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ Α' ΒΑΘΜΟ ‐ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Γράφημα 1: Πλήρεις καταγραφές και καταληκτικές αποφάσεις/πράξεις στον Α΄ βαθμό στο σύνολο και ανά έτος

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (ανακτήθηκε στις 15/04/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/ha5Y3X).
Όπως μπορεί να διαπιστωθεί από το πρώτο διάγραμμα, λόγω της πρωτόγνωρης εφαρμογής της ειδικής διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων ασύλου στα σύνορα και των απαιτήσεων που αυτή δημιούργησε
(χώροι, προσωπικό, εξοπλισμός, διερμηνεία/μετάφραση, ειδικές οδηγίες, συνεργασία με τις Τουρκικές Αρχές καθώς και με συναρμόδιους φορείς κτλ.), ο αριθμός των αιτήσεων που διεκπεραιώθηκαν σε
Α' βαθμό κατά το 2016 ήταν αρκετά μικρότερος από εκείνον των αιτήσεων που κατατέθηκαν στα 5 νησιά με Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (K.Y.T./hotspots) εντός του ίδιου έτους. Το 2017, η διαφορά
αυτή μειώθηκε σημαντικά, ενώ από την 01/01/2018 έως και τις 18/03/2018 διεκπεραιώθηκαν 7% περισσότερες αιτήσεις απ' όσες κατατέθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μειωθούν
αντίστοιχα οι παραμένουσες ως εκκρεμείς υποθέσεις. Στο δεύτερο διάγραμμα παρατίθενται χρονοσειρές ανά τρίμηνο που αφορούν στις πλήρεις καταγραφές και στις καταληκτικές αποφάσεις που
εκδόθηκαν σε Α' βαθμό από τις 20/03/2016 έως και τις 18/03/2018, ανά Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Κλιμάκιο.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Γράφημα 2: Πλήρεις καταγραφές και καταληκτικές αποφάσεις/πράξεις στον Ά’ βαθμό ανά περιφερειακό γραφείο ασύλου (Π.Γ.Α) ή αυτοτελές κλιμάκιο ασύλου (Α.Κ.Α) ανά τρίμηνο

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (ανακτήθηκε στις 15/04/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/ha5Y3X).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
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Ε. Μέσος χρόνος αναμονής και εκκρεμείς αιτήσεις
Γράφημα 1: Μέσος χρόνος αναμονής και εκκρεμείς αιτήσεις

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (ανακτήθηκε στις 15/04/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/ha5Y3X).
Ο μέσος χρόνος αναμονής έως την ολοκλήρωση εξέτασης μίας αίτησης διεθνούς προστασίας σε Α' βαθμό στα νησιά κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της Κοινής Δήλωσης EE‐Τουρκίας ήταν 43 ημέρες
με σημείο εκκίνησης την πλήρη καταγραφή κατ 32 ημέρες βάσει της ημερομηνίας προ‐καταγραφής (έκφραση επιθυμίας κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας). Ο αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων
μετά από τη διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης ανέρχεται σε 2.039 ενώ ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών των οποίων εκκρεμεί η πλήρης καταγραφή είναι 1.906.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Στατιστικά Στοιχεία Υπηρεσίας Ασύλου (από 07/06/2013 έως 31/12/2017)
Πίνακας 1: Αιτήσεις Ασύλου – Γενική Αποτύπωση

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/Ng3XaP).
Πίνακας 2: Αιτήσεις Ασύλου – Φύλο και Ηλικία

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/Ng3XaP).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
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Πίνακας 3: Αιτήσεις Ασύλου – Τοποθεσία Καταγραφής

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/Ng3XaP).
Πίνακας 4: Αιτήσεις Ασύλου – Χώρες προέλευσης

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/Ng3XaP).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
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Πίνακας 5: Διαδικασίες Α’ Βαθμού ‐ Γενική Αποτύπωση

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/Ng3XaP).
Πίνακας 6: Διαδικασίες Α’ Βαθμού – Ασυνόδευτοι ανήλικοι

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/Ng3XaP).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Πίνακας 7: Διαδικασίες Α’ Βαθμού – Αποφάσεις ουσίας ανά φύλο και ηλικία

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/Ng3XaP).
Πίνακας 8: Διαδικασίες Α’ Βαθμού – ΑποφάσειςΑπαραδέκτου ανά φύλο και ηλικία

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/Ng3XaP).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Πίνακας 9: Διαδικασίες Α’ Βαθμού – Διακοπές και Παραιτήσεις ανά φύλο και ηλικία

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/Ng3XaP).
Πίνακας 10: Διαδικασίες Α’ Βαθμού – Ποσοστά Αναγνώρισης (%) (χώρες με περισσότερες από 200 αποφάσεις)

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/Ng3XaP).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Πίνακας 11: Διαδικασίες Α’ Βαθμού – Προσφυγές – Χώρες προέλευσης

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/Ng3XaP).
Πίνακας 12: Εκκρεμείς Αιτήσεις Α΄ Βαθμού – Χώρες προέλευσης

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο http://goo.gl/Ng3XaP).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Διαδικασίες Ασύλου από 07/06/2013 έως 31/12/2017
Γράφημα 1: Αιτήσεις ανά έτος

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/sV5LW6).
Γράφημα 2: Αιτήσεις ανά φύλο

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/sV5LW6).
Γράφημα 3: Αιτήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/sV5LW6).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Γράφημα 4: Ασυνόδευτοι ανήλικοι

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/sV5LW6).
Γράφημα 5: Αιτήσεις ανά χώρα προέλευσης

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/sV5LW6).
Γράφημα 6: Αποφάσεις επί της ουσίας

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/sV5LW6).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Γράφημα 7: Διαδικασία στα ελληνικά νησιά

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/sV5LW6).
Γράφημα 8: Προσφυγές ανά χώρα προέλευσης

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/sV5LW6).
Γράφημα 9: Ποσοστό αναγνώρισης

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/sV5LW6).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Γράφημα 10: Προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου (2012‐2017…)

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/sV5LW6).
Γράφημα 11: Αιτήματα πληροφοριών από ΚΜ

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/sV5LW6).
Γράφημα 12: Εξερχόμενες διαδικασίες του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/sV5LW6).
Γράφημα 13: Διαδικασίες μετεγκατάστασης

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2017 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/sV5LW6).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Έχουν καταγραφεί οι αφίξεις των ροών μέσω των θαλάσσιων διαδρομών:
2014: 43.500 θαλάσσιες αφίξεις94. (με επιφύλαξη)
2015: 856.723 θαλάσσιες αφίξεις95.
2016: 173.450 θαλάσσιες αφίξεις96.
Μετά το αποκορύφωμα των ροών τον Οκτώβριο του 2015, ο αριθμός των παράτυπων αφίξεων στην Ελλάδα, στη
πραγματικότητα, επιβραδύνθηκε, κυρίως λόγω των κακών καιρικών συνθηκών των χειμερινών μηνών. Επιπλέον, το προοδευτικό
κλείσιμο της βαλκανικής διαδρομής από το Σεπτέμβριο του 2015, ως αποτέλεσμα του κλεισίματος των συνόρων μεταξύ Ουγγαρίας
και Σερβίας και της επακόλουθης κατασκευής ενός φράχτη από συρματόπλεγμα στα σύνορα Ουγγαρίας‐Σερβίας και Ουγγαρίας‐
Κροατίας, είχε ήδη αποτρέψει μετανάστες από το να πραγματοποιήσουν το επικίνδυνο ταξίδι μέσω του Αιγαίου. Εν ολίγοις, η
συνδυασμένη επίδραση του κλεισίματος των διαδρομών των Βαλκανίων και της Δήλωσης ΕΕ‐Τουρκίας είχε ως αποτέλεσμα η
μεταναστευτική κίνηση στο Αιγαίο να παραμείνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες του 2016.
Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η διακύμανση στον αριθμό των εισερχόμενων
ροών πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, κατά το χρονικό διάστημα που εξετάζεται, επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό, μεταξύ
άλλων και από τη Δήλωση ΕΕ‐Τουρκίας97.
Απεικόνιση του Προσφυγικού στην Ελλάδα 2013‐2017
Γράφημα 14: Αιτήσεις Ασύλου στην Ελλάδα

Πηγή: ΕΛΙΑΜΕΠ, 2017 (ανακτήθηκε στις 08/12/2017, διαθέσιμο στο: https://goo.gl/EPo3oa)
Γράφημα 15: Στέγαση

Πηγή: ΕΛΙΑΜΕΠ, 2017 (ανακτήθηκε στις 08/12/2017, διαθέσιμο στο: https://goo.gl/EPo3oa)
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Διαθέσιμο στο: http://www.unhcr.org/news/latest/2015/10/560e63626/refugee‐sea‐arrivals‐greece‐year‐approach‐400000.html
Διαθέσιμο στο: https://data2.unhcr.org/ar/documents/download/49921
96 Διαθέσιμο στο: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
97 Συνέντευξη με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης που διεξήχθη στις 27/11/2017.
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Γράφημα 16: Ασυνόδευτα παιδιά

Πηγή: ΕΛΙΑΜΕΠ, 2017 (ανακτήθηκε στις 08/12/2017, διαθέσιμο στο: https://goo.gl/EPo3oa)
Γράφημα 17: Μετεγκατάσταση σε άλλες χώρες της Ε.Ε και Επιστροφές (Δήλωση Ε.Ε. Τουρκίας)

Πηγή: ΕΛΙΑΜΕΠ, 2017 (ανακτήθηκε στις 08/12/2017, διαθέσιμο στο: https://goo.gl/EPo3oa)
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Στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίασ Ασύλου – Διαδικαςίες Μετεγκατάστασης
Πίνακας 13: Εξερχόμενα Αιτήματα Μετεγκατάστασης

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/6yDER9).
Πίνακας 14: Υπηκοότητες

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/6yDER9).
Πίνακας 15: Ηλιακές Ομάδες

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/6yDER9).
Πίνακας 16: Διαδικασίες μετεγκατάτστασης

1Η

υπηρεσία ασύλου δεν προωθεί αιτήματα μετεγκατάστασης όταν υπάρχουν αμφιβολίες για ζητήματα ασφαλείας ή
υπηκοότητας.
Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/6yDER9).
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Πίνακας 17: Ανάλυση ολοκλήρωσης αιτημάτων μετεγκατάστασης

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/6yDER9).
Πίνακας 18: Ανάλυση ολοκλήρωσης αιτημάτων μετεγκατάστασης

(*) Ολοκλήρωση της υπόθεσησ μετεγκατάστασης για συγκεκριμένους λόγους (πραγματοποιημένη Μεταφορά, Αποχώρηση,
Εξέταση από
Ελληνική υπηρεσία ασύλου, Οικογενειακοί λόγοι, Ιατρικοί λόγοι, Θάνατος του
αιτούντα, Επιστροφή στη χώρα καταγωγής, Παραιτήσεις, Άλλοι λόγοι).
(**) Ολοκλήρωση της υπόθεσης μετεγκατάστασης μετά την έκδοση απόφασης αποδοχής (με συμπεριλαμβανομένων των
πραγματοποιημένων μεταφορών).
Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/6yDER9).
Πίνακας 19: Προσφερόμενες θέσεις, εξερχόμενα αιτήματα, αποδοχές/απορρίψεις, αιτούντες συμπεριλαμβανόμενοι σε
προγραμματισμένες πτήσεις

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/6yDER9).
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Πίνακας 20: Πραγματοποιημένες Μεταφορές Μετεγκατάσταση

(*) Μέλη οικογένειας αιτούντων Μετεγκατάστασης που μεταφέρονται βάσει των Διατάξεων του Κανονισμού Δουβλίνο για
Οικογενειακή Επανένωση.
Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου, 2018 (ανακτήθηκε στις 25/01/2018, διαθέσιμο στο: http://goo.gl/6yDER9).
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5.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Το 2017 αναφορικά με τους ασυνόδευτους ανηλίκους (ΑΑ/UAMs) (βλ. επίσης Ενότητα 2) που υποβάλλουν αίτηση για άσυλο
σε εθνικό επίπεδο δεν υπήρξε αύξηση/μείωση του ανθρώπινου δυναμικού (μερικό προσωπικό μέσω EASO). Σε σχέση με την
κατάρτιση του προσωπικού, το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει λάβει
εκπαίδευση από διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς όπως και ΜΚΟ για τη καλύτερη διαχείριση των ασυνόδευτων
ανηλίκων. Σε σχέση με τη βελτίωση της προστασίας και της φροντίδας των ασυνόδευτους ανηλίκους (ΑΑ/UAMs),
συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων υποδοχής, εφαρμόζεται ο Ν. 4375/2016. Επίσης, στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, ο χώρος των ασυνόδευτων ανηλίκων (UAMS) είναι ξεχωριστός και με φύλαξη καθώς και έχουν δημιουργηθεί
περιοχές ασφαλείας (safe zones), για τον ίδιο λόγο. Όσον αφορά τη νομική κηδεμονία και αναδοχή, υφίσταται νομική
εκπροσώπηση και επιτροπεία μέσω ΜΚΟ, ενώ παράλληλα είναι υπό εξέταση νέο νομοσχέδιο με θεματικές κηδεμονίας και
αναδοχής. Σχετικά με την αξιολόγηση της ηλικίας/ανηλικότητας (age verification), ισχύει η ΚΥΑ (01/2016) και πλέον τη διεξάγει
το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) του Υπουργείου Υγείας, ενώ αναφορικά με διαδικαστικές εγγυήσεις,
ισχύει ο Νόμος 4375/2016, ο οποίος προβλέπει μια νέα Διεύθυνση Υποδοχής και μια Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης που
περιλαμβάνουν εξειδικευμένα τμήματα υποδοχής και ένταξης ασυνόδευτων ανηλίκων στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής νομικού εκπροσώπου98. Τέλος, σχετικά με την παροχή
πληροφοριών (ενημερωτικό υλικό, π.χ. βίντεο, φυλλάδια, φυλλάδια κ.λπ.), εκδόθηκαν το ενημερωτικό φυλλάδιο της
Υπηρεσίας Ασύλου μεταφρασμένο σε 18 γλώσσες, με τίτλο: «Βασικές πληροφορίες για τους αιτούντες διεθνή προστασία στην
Ελλάδα»99 και το φυλλάδιο για ασυνόδευτους ανηλίκους σε 6 γλώσσες «Είμαι κάτω από 18 και αναζητώ άσυλο στην
Ελλάδα»100. Παράλληλα, το φυλλάδιο της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης βρίσκεται προς επικαιροποίηση. Αναφορικά
με άλλες ευάλωτες ομάδες101 που αιτούνται άσυλο, όπως οι ανήλικοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι λεσβίες,
οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλοι, οι τρανσεξουαλικοί και οι διαφυλικοί (LGBTI), οι κυοφορούσες γυναίκες, οι μονογονεϊκές
οικογένειες με ανήλικα τέκνα, τα άτομα με σοβαρές ασθένειες, άτομα που έχουν υποβληθεί σε βασανιστήρια, βιασμούς ή
άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, όπως τα θύματα ακρωτηριασμού των γυναικείων
γεννητικών οργάνων, οι ευάλωτες ομάδες όπως ορίζονται και από την ελληνική νομοθεσία απολαμβάνουν και έχουν
πρόσβαση σε διαφορετικές δομές φιλοξενίας και παροχής υπηρεσιών κατά περίπτωση. Όσον αφορά, ασυνόδευτους ανηλίκους
(ΑΑ/UAMs) που δεν υποβάλλουν αίτηση ασύλου, σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο Νόμος 4375/2016, (Άρθρο 14, παρ.8): «Οργάνωση
και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180/29/06/2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»102.
Αναφορικά με άλλες ευάλωτες ομάδες οι οποίες δεν υποβάλλουν αίτηση ασύλου εφαρμόζονται οι μηχανισμοί
αναγνώρισης/παραπομπών σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 47201, ΦΕΚ 4503 Β΄, 12/12/2017, με θέμα:
«Συγκρότηση κινητών ομάδων λήψης βιομετρικών δεδομένων πολιτών τρίτων χωρών που αδυνατούν να προσέλθουν
αυτοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων υπηρεσίας»103.
Αναφορικά με την κατάσταση των Ασυνόδευτα Ανήλικα (ΑΑ) στην Ελλάδα (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΕΚΚΑ). Με την υποστήριξη της UNICEF, 2107): 3.350 είναι ο εκτιμώμενος αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα βάσει
ανάλυσης των στοιχείων που διαθέτει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017). 1.101 είναι ο
συνολικός αριθμός θέσεων σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (καλυμμένες θέσεις, θέσεις για τις οποίες έχουν βγει
τοποθετήσεις και αναμένεται η μεταφορά των ασυνόδευτων ανηλίκων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017). Ο αριθμός περιλαμβάνει
23 κενές θέσεις. 2.290 είναι ο συνολικός αριθμός παραπομπών ασυνόδευτων ανηλίκων στη λίστα αναμονής104 για τοποθέτηση
σε δομή φιλοξενίας (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017) που περιλαμβάνει: 438 ασυνόδευτους ανηλίκους σε διαμονή σε δομές,
κλειστού τύπου (κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης) και 54 ασυνόδευτους ανηλίκους σε προστατευτική φύλαξη. 10.538 είναι
ο συνολικός αριθμός παραπομπών Α.Α. στο ΕΚΚΑ, (Ιανουάριος 2016‐31 Δεκεμβρίου 2017) εκ των οποίων: 9.862 είναι αγόρια
(94%), 676 είναι κορίτσια (6%), και 632 <14 ετών (6%)105. Η στατιστική απεικόνιση περιλαμβάνει:
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Άρθρο 31 Ν. 4375/2016.
http://asylo.gov.gr/?page_id=159
100 http://asylo.gov.gr/?page_id=6210
101 Δεν συμπεριλαμβάνονται τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, δεδομένου ότι αυτά καλύπτονται στην Ενότητα 7.
102 http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2016/06/N.4375.pdf
103 http://immigration.gov.gr/documents/20182/31271/kya47201‐12122017.pdf/e9029f4d‐83a5‐48a3‐ba61‐b11bee89c0d2
104 Η λίστα αναμονής δεν περιλαμβάνει παραπομπές όπου δεν αναφέρεται ο τόπος διαμονής των Α.Α και οι οποίες έγιναν κατά την άσκηση της προκαταγραφής. Η
λίστα περιλαμβάνει 173 παιδιά χωρίς ενήλικο που να ασκεί τη γονική μέριμνα (separated).
105 Τα στοιχεία αλλάζουν δυναμικά και προσαρμόζονται αντιστοίχως μέσω ελέγχου και επαλήθευσης από το ΕΚΚΑ.
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Επικαιροποιημένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα (Α.Α.) στην Ελλάδα:
Γράφημα 1: Συνολικός αριθμός θέσεων σε δομές φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και συνολικός αριθμός παραπομπών
Ασυνόδευτων Ανηλίκων. σε αναμονή για τοποθέτηση (4 Απριλίου 2017 ‐ 31 Δεκεμβρίου 2017)

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Με την υποστήριξη της UNICEF, 2017
Γράφημα 2: Αριθμός Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης/Προστατευτική φύλαξη (με βάση τον
φορέα παραπομπής) (4 Απριλίου 2017 ‐ 31 Δεκεμβρίου 2017)

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Με την υποστήριξη της UNICEF, 2017
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Γράφημα 3: Αριθμός παραπομπών Α.Α. στη λίστα αναμονής ανάλογα με τον τόπο διαμονής (Safe zones, αστυνομικά
τμήματα, Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ανοιχτές δομές φιλοξενίας) (με βάση τον φορέα παραπομπής*) (31
Δεκεμβρίου 2017)

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Με την υποστήριξη της UNICEF, 2017
*Οι παραπομπές από δομές ανοιχτού τύπου γίνονται από Υπηρεσίες Ασύλου, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Διεθνείς Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, Εισαγγελίες. Στο γράφημα δεν περιλαμβάνονται τοποθεσίες εκτός των παραπάνω κατηγοριών. Ο
πραγματικός αριθμός Α.Α στα Κέντρα Υποδοχής έως και 15 Δεκεμβρίου 2017 είναι μεγαλύτερος από τις παραπομπές που έχει
λάβει το ΕΚΚΑ. Συνολικά εκτιμάται ότι εκκρεμεί η παραπομπή 163 ακόμα υποθέσεων στο ΕΚΚΑ.
Γράφημα 4: Άλλες παραπομπές ανά φορέα (31 Δεκεμβρίου 2017)

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Με την υποστήριξη της UNICEF, 2017.
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Σχετικά με τις Δομές φιλοξενίας Α.Α. (μακράς και βραχείας διαμονής) (Βασικά στοιχεία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017),
βρίσκονται σε λειτουργία: 49 δομές φιλοξενίας συνολικής δυναμικότητας 1.101 θέσεων (η δυναμικότητα αυξήθηκε από 423
τον Μάρτιο 2016). Βρίσκονται υπό σχεδιασμό: 1 δομή φιλοξενίας Α.Α. συνολικής δυναμικότητας 15 θέσεων. Αναφορικά με τις
ασφαλείς Ζώνες για Α.Α.106 (βραχείας διαμονής), βρίσκονται σε λειτουργία: 10 ασφαλείς ζώνες Α.Α. συνολικής δυναμικότητας
300 θέσεων.
Γράφημα 5: Aριθμός και δυναμικότητα δομών φιλοξενίας και ασφαλών ζωνών Α.Α., 31 Δεκεμβρίου 2017

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Με την υποστήριξη της UNICEF, 2017
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Οι ασφαλείς ζώνες είναι ειδικά διαμορφωμένοι και εποπτευόμενοι χώροι που λειτουργούν εντός των καταυλισμών φιλοξενίας προσφύγων και παρέχουν στους
ασυνόδευτους ανηλίκους 24ωρη φροντίδα και επείγουσα προστασία. Οι χώροι αυτοί θεωρούνται προσωρινό μέτρο για τη φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων
(μέγιστος χρόνος φιλοξενίας 3 μήνες), λαμβάνοντας υπ' όψιν την έλλειψη επαρκών θέσεων σε δομές φιλοξενίας. Στις ασφαλείς ζώνες προτεραιότητα για φιλοξενία
δίνεται στους ασυνόδευτους ανήλικους που βρίσκονται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης καθώς και σε ευάλωτα παιδιά με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον
τους (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Με την υποστήριξη της UNICEF, 2107).
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Γράφημα 6: Αριθμός παραπομπών Ασυνόδευτων Ανηλίκων ανά μήνα*

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Με την υποστήριξη της UNICEF, 2017.
Γράφημα 6: Συνολικός αριθμός παραπομπών Α.Α. στο ΕΚΚΑ και συνολικός αριθμός τοποθετήσεων σε δομές φιλοξενίας την
περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου ‐ ανά κατάσταση παραπομπής, φύλο και ηλικία (1 Ιανουαρίου 2017‐31
Δεκεμβρίου 2017) Σύνολο παραπομπών το 2017: 5446

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Με την υποστήριξη της UNICEF, 2017
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Γράφημα 7: Συνολικός αριθμός παραπομπών Α.Α. στο ΕΚΚΑ ανά εθνικότητα 1 Ιανουαρίου 2017‐31 Δεκεμβρίου 2017

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Με την υποστήριξη της UNICEF, 2017
Γράφημα 8: Ποσοστό παραπομπών Α.Α. ανά μήνα και εθνικότητα (1 Ιανουαρίου 2016‐31 Δεκεμβρίου 2017)

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Με την υποστήριξη της UNICEF, 2017
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6.

ΕΝΤΑΞΗ

Αναφορικά με τη διευκόλυνση της ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών μέσω κοινωνικοοικονομικής συμμετοχής, λ.χ. μέτρα για
τη βελτίωση της παρακολούθησης στο εκπαιδευτικό σύστημα, για την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων, πρόσβαση στην
κοινωνική ασφάλιση, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση, ένταξη στην αγορά εργασίας (βλ. επίσης Ενότητα 2), στο
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Υ.ΜΕ.ΠΟ.) βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την ένταξη
μεταναστών και προσφύγων, σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες και τις αρχές και οδηγίες της Ε.Ε. Οι βασικές
κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής είναι:

Η ένταξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των αιτούντων αυτής οι οποίοι διαμένουν προσωρινά στη χώρα ή/και
θα παραμείνουν σε αυτήν μετά την αναγνώριση του καθεστώτος προστασίας τους,

Η διευκόλυνση της επιστροφής στη νομιμότητα των μεταναστών, οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούν
να διατηρήσουν το καθεστώς νόμιμης διαμονής,

Η ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως αναπόσπαστου συνδιαμορφωτή των πολιτικών ένταξης και ως
βασικού εκτελεστικού μηχανισμού κατά την εφαρμογή τους, καθώς και η δημιουργία και εξασφάλιση ενός ευνοϊκού
πλαισίου για τη συμμετοχή δήμων και περιφερειών στη διαδικασία ένταξης,

Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής αλλά και της ευρύτερης κοινής γνώμης αναφορικά με τη σημασία της
ένταξης πολιτών τρίτων χωρών,

Η δημιουργία ενός κοινού συντονιστικού πλαισίου, οριζόντιου χαρακτήρα, το οποίο θα διαπνέει τις δράσεις όλων
των εμπλεκόμενων στην υποδοχή και την ένταξη κρατικών φορέων,

Ο συντονισμός κα η συνεργασία με διακρατικούς, διεθνείς και ιδιωτικούς φορείς καθώς και της Κοινωνίας των
Πολιτών,

Ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας χορήγησης αδειών διαμονής και καθεστώτος διεθνούς προστασίας,

Η έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση μεταναστών και αιτούντων/δικαιούχων διεθνούς προστασίας σχετικά
με τις νέες εθνικές εξελίξεις στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής, των εθνικών και τοπικών δράσεων και των
προγραμμάτων από τις οποίες μπορούν να ωφεληθούν, καθώς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους στο
πλαίσιο της ένταξής τους στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία.
Με το αριθ. Π.Δ. 122/2017 συστήνεται εντός του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής το Συμβούλιο Στρατηγικού
Σχεδιασμού (Σ.Σ.Σ.), ένα όργανο διαβούλευσης επί θεμάτων διαμόρφωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δημόσιων
πολιτικών που συνθέτουν την αποστολή του Υπουργείου, με σκοπό την όσο το δυνατόν πληρέστερη ανάδειξη των πολύπλοκων
θεμάτων προς την πολιτική ηγεσία. Με το αριθ. Π.Δ. 122/2017 συστήνεται η Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο (στο
Υ.ΜΕ.ΠΟ), η οποία έχει ως στρατηγικό σκοπό την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την υποδοχή αιτούντων διεθνούς
προστασίας, κυρίως μέσω του σχεδιασμού, της παρακολούθησης και υλοποίησης προγραμμάτων προστασίας, με ιδιαίτερη
έμφαση στις ευάλωτες ομάδες. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας θα
συμμετάσχει επικουρικά στα υπό εκπόνηση προγράμματα γλωσσομάθειας και συγκεκριμένα της ελληνικής και αγγλικής
γλώσσας, καθώς και στοιχείων ελληνικού πολιτισμού για μετανάστες/ αιτούντες/δικαιούχους διεθνούς προστασίας 15‐18 ετών
και για ενήλικες άνω των 18 ετών. Τα προγράμματα αφορούν στη στήριξη μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών
ηλικίας 15‐18 ετών και ενηλίκων (18+) μέσω της εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη προσαρμογή τους
τόσο στην ελληνική πραγματικότητα όσο και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Η ανάπτυξη της γλωσσομάθειας συνιστά
ουσιαστικό μέσο στην κατεύθυνση αυτή, καθώς συμβάλλει στη δυνατότητα των ατόμων να εντάσσονται σε διαφορετικά
περιβάλλοντα, να εμβαθύνουν στην πολιτισμική κατανόηση της χώρας υποδοχής, και να ανταποκρίνονται σε περιστάσεις
επικοινωνίας στον κοινωνικό και επαγγελματικό τους χώρο. Στην ενδυνάμωση και την προώθηση της ένταξης των μεταναστών
συμβάλλει επίσης και η εκμάθηση βασικών στοιχείων πληροφορικής, τεχνικής κατανόησης καθώς και νέων τεχνολογιών. Τα
προγράμματα ελληνικής γλώσσας θα καταλήγουν, ανάλογα με το επίπεδο των εκπαιδευομένων και το ρυθμό εκμάθησης
(εντατικά ή κανονικά μαθήματα), στην απόκτηση αναγνωρισμένου διπλώματος γλώσσας (Β1, Β1+, Β2 όπως ορίζονται σύμφωνα
με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες). Αντίστοιχα διπλώματα θα δίνονται για την αγγλική γλώσσα.
Παράλληλα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και μαθήματα ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού και επαγγελματικού
προσανατολισμού, ενώ έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη της βασικής ικανότητας επικοινωνίας των μαθητών να συνδυαστεί
με την απόκτηση γνώσεων πάνω σε θέματα Πληροφορικής, Υγείας‐Πρόνοιας‐Ευεξίας, Δικαιωμάτων, Πολιτισμού κ.ο.κ. Τέλος,
σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω προγράμματα στο σχεδιασμό και την υλοποίησή τους θα λαμβάνουν υπόψη και τις ιδιαίτερες
ανάγκες ευπαθών ομάδων μεταναστών και αιτούντων/δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
Αναφορικά με την προώθηση της ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών μέσω της συμμετοχής των πολιτών: δικαιώματα
και υποχρεώσεις και ανήκειν, π.χ. μέσω μέτρων για την αύξηση της συμμετοχής των εκπροσώπων των πολιτών τρίτων χωρών
(συμπεριλαμβανομένων των γυναικών) στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ένταξης, τα προγράμματα εξωστρέφειας
και την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις οργανώσεις μεταναστών και την ενθάρρυνση της
υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο, και μέτρα για την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής, για παράδειγμα, εκπαίδευση
μεντόρων κ.λπ., ένας από τους άξονες δράσης της σχεδιαζόμενης Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι η «Συμμετοχή στα Κοινά». Ο άξονας αυτός κρίθηκε ως εξαιρετικά σημαντικός για τη
δημιουργία του «αισθήματος του ανήκειν» των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής καθώς και για τη δημιουργία συνθηκών
αμοιβαίας γνωριμίας σύμπραξης και αποδοχής. Η συμμετοχή μπορεί να είναι είτε σε συλλογικό είτε σε ατομικό επίπεδο ή/και
στα δύο. Σημαντικό στοιχείο της ένταξής των μεταναστών/προσφύγων είναι η ενεργή συμμετοχή τους σε συλλόγους
εθελοντισμού, αθλητικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, γονέων και κηδεμόνων, σε σωματεία εργαζομένων των γηγενών
και η δημιουργία συλλόγων και οργανώσεων. Επίσης, η συμμετοχή στα κατά τομέα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, ευνοεί
τη βασική μορφή συμμετοχής στα κοινά και, με σχετικές δράσεις, προετοιμάζει το έδαφος για την απόκτηση της ιδιότητας του
Έλληνα πολίτη. Ενδεικτικές δράσεις που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα είναι οι:
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
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Θεσμοθέτηση διαδικασίας έκδοσης δελτίου αθλητή σε ποδοσφαιρικά σωματεία για εξαιρετικά ταλέντα,
Δημιουργία μεικτών ομάδων εθελοντών και μεικτών εργαστηρίων και δικτύωση εθελοντών εντός των Κέντρων
Ένταξης Μεταναστών,

Ενεργοποίηση των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών των Δήμων καθώς και ενίσχυση του ρόλου τους και
διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους, μέσω νομοθετικής ρύθμισης.
Η πολιτική αυτή είναι κατεξοχήν πολιτική εμβάθυνσης και ολοκλήρωσης της ένταξης καθώς προϋποθέτει την ύπαρξη του
αισθήματος του «ανήκειν» στην κοινωνία υποδοχής και αφορά στην ενεργό συμμετοχή των μεταναστών, των δικαιούχων
διεθνούς προστασίας καθώς και των αιτούντων αυτής, και στη συνδιαμόρφωση όρων κοινωνικής και πολιτισμικής
συνύπαρξης. Η εμπλοκή των ιδίων των πολιτών τρίτων χωρών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών ένταξης είναι
ουσιώδης για την βελτίωση της συμμετοχής τους και των αποτελεσμάτων της ένταξής τους.
Αναφορικά με πολιτικές/μέτρα ειδικά στοχοθετημένα για την προώθηση και διευκόλυνση της ένταξης συγκεκριμένων
κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών, όπως οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, μετανάστες οικογενειών κ.λπ. όπως μέτρα για
τη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης στο σχολείο ή/και του εκπαιδευτικού συστήματος ή/και της επαγγελματικής
κατάρτισης συγκεκριμένων κατηγοριών Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ), για την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων
συγκεκριμένων κατηγοριών ΠΤΧ, την πρόσβαση συγκεκριμένων κατηγοριών ΠΤΧ στην κοινωνική ασφάλιση, την υγειονομική
περίθαλψη και τη στέγαση, και την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών ΠΤΧ στην αγορά εργασίας, αυτές περιλαμβάνουν:

ΖΕΠ‐ΔΥΕΠ107: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)‐Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικών
Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ και Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Y.Ε.Π. ΖΕΠ) σε
σχολικές μονάδες Π.Ε.»,ΦΕΚ 2687/Β΄/29/08/2016108.

Kοινές Υπουργικές Αποφάσεις ΔΥΕΠ109:

Κοινή Υπουργική Απόφαση 152360/ΓΔ4/2016‐ΦΕΚ 3049/Β΄/23/09/2016

Κοινή Υπουργική Απόφαση 180647/ΓΔ4/2016‐ΦΕΚ 3502/Β΄/31/10/2016 (σε αντικατάσταση της πιο πάνω
απόφασης).

Πρόγραμμα “Education Unites” ‐ Υποτροφίες Ανώτερης Εκπαίδευσης για Πρόσφυγες (11/07/2017): Η Πρεσβεία των
Η.Π.Α. στην Αθήνα σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης‐Anatolia College, το Deree‐Αμερικανικό
Κολλέγιο Ελλάδας, και το Perrotis College‐Αμερικανική Γεωργική Σχολή, θα προσφέρει υποτροφίες ανώτερης
εκπαίδευσης σε 100 πρόσφυγες στην Αθήνα και 100 στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα “Education Unites: From Camp
to Campus” θα προσφέρει δύο μαθήματα ανά φοιτητή για τα επόμενα δύο εξάμηνα (Φθινόπωρο 2017 και Άνοιξη
2018) στα τρία Αμερικανικά Κολλέγια, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη110.
Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει σχεδιάσει και υλοποιεί, σε συνεργασία με τους Δήμους Λεβαδέων και
Θηβαίων και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων δεύτερης υποδοχής
οικογενειών αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα πιλοτικό μοντέλο με βάση το οποίο,
η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να διαχειριστεί τη δεύτερη υποδοχή, υποστηριζόμενη από εθνικά προγράμματα (π.χ.
γλωσσομάθεια) ενώ, παράλληλα, μπορεί να επεκτείνει τις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχει ήδη στα άτομα που διαβιούν
εντός της χωρικής αρμοδιότητάς της. Η δράση επιδιώκει να δημιουργήσει τη βάση για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δεύτερης
υποδοχής (παροχή στέγασης, υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής εργασίας, υποστήριξης και ενίσχυση
της τεχνικής κατάρτισης, γλωσσομάθειας, διευκόλυνση της πρόσβασης στις τοπικές υπηρεσίες και την κοινωνία υποδοχής,
νομική υποστήριξη κ.λπ.) σε τριάντα (30) οικογένειες αιτούντων διεθνούς προστασίας, με στόχο οι ωφελούμενοι να
αποκτήσουν σταδιακά την αυτονομία τους και να ενταχθούν στον κοινωνικό ιστό των πόλεων της Θήβας και της Λειβαδιάς.
Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του
αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητάς τους.
Σε σχέση με πολιτικές/μέτρα για τη διευκόλυνση και την προώθηση της ένταξης ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων
χωρών (όπως: ΑΑ/UAMs, ΛΟΑΤ, ηλικιωμένοι, κυοφορούσες γυναίκες, μετανάστες με ειδικές ανάγκες κ.λπ.) ένας από τους
άξονες δράσης της σχεδιαζόμενης Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι οι
«Στοχευμένες Πολιτικές για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μεταναστών, αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας». Οι
μετανάστες και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Μεταξύ αυτών, υπάρχουν
ωστόσο κάποιες ομάδες που είναι πολλαπλά ευάλωτες, όπως τα παιδιά και ιδίως τα ασυνόδευτα, οι γυναίκες, τα άτομα με
ειδικές ανάγκες και τα άτομα τρίτης ηλικίας. Οι ομάδες αυτές χρήζουν μεγαλύτερης προστασίας και ενίσχυσης ώστε να μην
καταλήγουν θύματα εκμετάλλευσης, κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας. Οι πολιτικές προστασίας των ευπαθών ομάδων
βασίζονται στην ανάγκη ανάληψης στοχευμένων δράσεων ώστε να καλυφθεί η κοινωνικοοικονομική υστέρηση που
παρουσιάζουν, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής και ένταξης στην ελληνική κοινωνία. Ενδεικτικά, ορισμένες
από τις σχεδιαζόμενες δράσεις για τις ευάλωτες αυτές ομάδες των μεταναστών/προσφύγων είναι οι:

Παροχή συμβουλευτικής από εργαζόμενες γυναίκες μετανάστριες (mentoring) σε ομόφυλές τους με προβλήματα
ένταξης στην αγορά εργασίας,

Προώθηση του θεσμού της «φιλοξενούσας οικογένειας» για ασυνόδευτους ανηλίκους,

Πιλοτικά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τη διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία στοχευμένα,
κατά περίπτωση, στις ανάγκες τους,

107

Βλ. https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/16_06_17_Epistimoniki_Epitropi_Prosfygon_YPPETH_Apotimisi_Protaseis_2016_2017_Final.pdf
Διαθέσιμο στο: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%96%CE%95%CE%A0.pdf
Βλ. https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/16_06_17_Epistimoniki_Epitropi_Prosfygon_YPPETH_Apotimisi_Protaseis_2016_2017_Final.pdf
110 Βλ. http://www.firstreception.gov.gr/news‐detail.php?id=45
108
109
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Διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων τρίτης ηλικίας των ομάδων‐στόχου σε Κ.Α.Π.Η. με τη συνδρομή των
διαπολιτισμικών μεσολαβητών των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ).
Σχετικά με τη μη διακριτική μεταχείριση και σχετική δραστηριότητα, νομική ή πολιτική εξέλιξη και συναφείς παράγοντες που
αφορούν την προώθηση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών κατά των διακρίσεων111, ιδίως λόγω
εθνικότητας, φυλής ή άλλων (λόγων) που θα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους πολίτες τρίτων χωρών, περιλαμβάνουν:

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016‐2020 (ΕΣΔΙΦ): Το βασικό πλαίσιο των πολιτικών ισότητας
μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ελλάδα καθορίζεται από το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων
(ΕΣΔΙΦ) 2016‐2020»112, το οποίο διαμορφώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) μέσα από μια
διαδικασία διερεύνησης αναγκών και διαβούλευσης με γυναίκες και άνδρες εμπειρογνώμονες σε θέματα ισότητας,
εκπροσώπους της κοινωνίας πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της πολιτικής και της Δημόσιας Διοίκησης. Το
ΕΣΔΙΦ είναι εθνικής εμβέλειας, λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες που προέκυψαν την περίοδο
της οικονομικής κρίσης και οι στρατηγικοί στόχοι που τέθηκαν για τη νέα περίοδο είναι οι εξής:

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και τις
γυναίκες μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες ,

Η πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στην οικογένεια, την εργασία και την κοινωνία,

Η στήριξη της απασχόλησης των γυναικών και η άρση των συνεπειών της μείωσης της ανδρικής απασχόλησης όσον
αφορά στις έμφυλες ταυτότητες και τις σχέσεις των δύο φύλων,

Η προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τα μέσα ενημέρωσης και τον αθλητισμό,

Η άρση των έμφυλων ανισοτήτων στην υγεία,

Η ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων”113.
Ένας από τους άξονες δράσης της σχεδιαζόμενης Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής είναι η «Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας». Στόχος του συγκεκριμένου άξονα είναι η
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας καθώς και η υποστήριξη της καταγραφής
τέτοιων φαινομένων με στόχο το σχεδιασμό πολιτικών για την αποτελεσματική καταπολέμησή τους. Βασικά εργαλεία για την
υλοποίηση αυτής της πολιτικής είναι η εκπαίδευση, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, η ύπαρξη Ανεξάρτητων Αρχών, ως
ενδιάμεσος διοικητικός έλεγχος της Διοίκησης, και οργανώσεων παρατήρησης και καταγραφής παραβιάσεων και
παρακολούθησης της πολιτικής αυτής (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη), η εύρυθμη λειτουργία κρατικών υπηρεσιών ελέγχου της
νομιμότητας και του σεβασμού των δικαιωμάτων των αλλοδαπών εργαζομένων (Επιθεώρηση Εργασίας) και η τιμωρία των
παραβατών του σχετικού νόμου (N. 4285/2014, 191,Α΄).
Όσον αφορά την προώθηση της ένταξης σε τοπικό επίπεδο και συνεργασία, τη διαβούλευση και τον συντονισμό των
τοπικών φορέων, τις δραστηριότητες από τις εθνικές, περιφερειακές ή/και τοπικές αρχές σχετικά με την ένταξη πολιτών τρίτων
χωρών με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών αρχών ή/και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβάντας δράσεις που
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ένταξης σε μειονεκτούσες αστικές περιοχές, τη βελτίωση της πολυεπίπεδης συνεργασίας
μεταξύ διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης (π.χ. εθνική, περιφερειακή, τοπική κυβέρνηση) την παροχή δικαιωμάτων ψήφου
στις τοπικές εκλογές κλπ. – ένας από τους βασικότερους άξονες δράσης της σχεδιαζόμενης Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι η «Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση». Ο άξονας αυτός αναλύεται σε
συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις όπως:

Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κεντρικής δημόσιας διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (προβλέπεται η
κατάρτιση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη από τους δήμους και η δημιουργία του Δικτύου Δήμων
για την Ένταξη),

Δημιουργία πλαισίου κινητοποίησης και διασφάλισης της συμμετοχής των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην
ένταξη (προτείνεται η δημιουργία περιφερειακού μηχανισμού κατανομής του μεταναστευτικού πληθυσμού),

Αναβάθμιση και επέκταση του προγράμματος στέγασης και χρηματικής βοήθειας αιτούντων διεθνούς προστασίας
σε διαμερίσματα και

Υποστήριξη και επέκταση της λειτουργίας Κέντρων Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ).
Αναφορικά με πολιτικές/μέτρα για την ευαισθητοποίηση/εμπλοκή της κοινότητας υποδοχής σχετικά με τη μετανάστευση
προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα το φαινόμενο της μετανάστευσης και να προωθήσουν έτσι την ένταξη και την κοινωνική
συνοχή (ενημερωτικές εκστρατείες, ιστοτόποι κ.λπ. ), ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) – Γραφείο στην Ελλάδα
υλοποίησε μια καμπάνια ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα κατά των στερεοτύπων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των
διακρίσεων #StopMindBorders. Η καμπάνια πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
και την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης (ΓΔ) Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής114.
To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με Γενική Δ/νση για τη Δημοκρατία, του Συμβουλίου
της Ευρώπης115, το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και τα κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση προσόντων (του ENIC/NARIC) της
Νορβηγίας, του Ην. Βασιλείου και της Ιταλίας εκπόνησαν κατά το έτος 2017 τo πιλοτικό πρόγραμμα «διαβατήριο προσόντων
προσφύγων» (passport for refugee qualifications). Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η καταγραφή των ακαδημαϊκών
προσόντων των προσφύγων, ακόμα και όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν επαρκώς, βάσει εγγράφων, μέσα από

111 Ο ευρωπαϊκός νόμος περί απαγορεύσεων των διακρίσεων, όπως ορίζεται από τις οδηγίες της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων (Οδηγία για τη φυλετική
Ισότητα και την Ισότητα στην Απασχόληση) και το Άρθρο 14 και το Πρωτόκολλο 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, απαγορεύει τις διακρίσεις
σε μια σειρά περιπτώσεων και μια σειρά από λόγους.
112 Βλ. http://www.isotita.gr/ethniko‐programma‐drasis/
113 Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ισότητας, Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην
Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
114 https://greece.iom.int/el/stopmindborders‐campaign
115 https://government.gov.gr/diavatirio‐prosonton‐prosfigon‐axiologithikan‐ta‐prosonta‐92‐prosfigon‐ke‐ekdothikan‐72‐evropaika‐diavatiria‐prosonton‐entos‐tou‐
2017/

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης

52

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ● ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ● ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ● ΜΕΡΟΣ 2
μία διαδικασία αξιολόγησης η οποία συμπεριλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου που ακολουθείται από
συνέντευξη που διενεργείται από εξουσιοδοτημένους αξιολογητές τον κέντρων πληροφόρησης για την αναγνώριση
προσόντων των συμμετεχόντων χωρών. Προς το παρόν, η καταγραφή αυτή δεν αποτελεί επίσημη πράξη αναγνώρισης και δεν
παρέχει πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών ή επαγγέλματα με συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως είναι τα κατεξοχήν
ρυθμισμένα επαγγέλματα (ιατρός, οδοντίατρος, δικηγόρος, μηχανικός κα). Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης του
προγράμματος το 2017 πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα τρεις κύκλοι αξιολογήσεων (06‐10/03/2017, 12‐16/06/2017, 25‐
29/09/2017) όπου αξιολογήθηκαν συνολικά τα προσόντα 92 προσφύγων ενώ εκδόθηκαν72 ευρωπαϊκά διαβατήρια προσόντων
προσφύγων. Οι ομάδες των εξουσιοδοτημένων αξιολογητών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και των ENIC/NARIC της Νορβηγίας, του Ην.
Βασιλείου που διενέργησαν τις συνεντεύξεις μιλούσαν, πλέον της Αγγλικής και άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών, Αραβικά και
Φαρσί για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους αξιολογούμενους. Ταυτόχρονα, διενεργήθηκαν με επιτυχία, εξ’
αποστάσεως συνεντεύξεις (μέσω Skype) στις οποίες συμμετείχαν τόσο αξιολογητές που βρίσκονταν στο χώρο διεξαγωγής του
προγράμματος, όσο και αξιολογητές που βρίσκονταν στο ENIC/NARIC της Ιταλίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των
συνεντεύξεων οι συμμετέχοντες ενημερωνόταν από τους αξιολογητές για τα δωρεάν μαθήματα γλωσσών (ελληνικής και άλλων
γλωσσών) που προσφέρονται δωρεάν στην περιοχή της Αττικής, για το ισχύον σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας
καθώς και για τη δυνατότητα επίσημης αναγνώρισης των ακαδημαϊκών τους προσόντων από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση που
διαθέτουν τα απαραίτητα επίσημα έγγραφά τους. Το Υπουργείο μας θα συμμετάσχει στην επόμενη φάση του προγράμματος
που θα διαρκέσει τρία χρόνια (2018‐2020). Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης θα γίνουν αξιολογήσεις τόσο στην Ελλάδα,
όσο και στην Ιταλία και στην Ολλανδία ενώ στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν και η Γερμανία, η Γαλλία, η Αρμενία και ο
Καναδάς. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν συνολικά έξι κύκλοι αξιολογήσεων, δύο για κάθε ένα από τα
επόμενα 3 έτη. Για το 2018 πρόθεση είναι να πραγματοποιηθεί ένας κύκλος στην Αθήνα τον Ιούνιο και ένας κύκλος στην
Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο. Επιπλέον, για την επόμενη φάση έχει προβλεφθεί η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην
οποία θα βρίσκονται αποθηκευμένα όλα τα σχετικά έγγραφα και στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πρόσφυγες κάτοχοι
των European Qualifications Passport από όπου και αν βρίσκονται.
Ο Δήμος Αθηναων υλοποίησε σημαντικά έργα: (i) Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (Ιούνιος
2017)116: Από τις αρχές του 2015, με τον πρωτοφανή αριθμό μεταναστών και προσφύγων που έφευγαν από συγκρούσεις, ο
Δήμος Αθηναίων υιοθέτησε όλο και περισσότερο μια προ‐ενεργητική προσέγγιση για την ανάπτυξη στρατηγικών για την
αντιμετώπιση των αναγκών αυτών των ευάλωτων πληθυσμών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αθηναίων ανέλαβε την πρωτοβουλία
δημιουργίας του Κέντρου Συντονισμού Αθήνας για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR). Η πρωτοβουλία στοχεύει
στον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των δημοτικών αρχών και των φορέων που δραστηριοποιούνται στην πόλη, όπως
εθνικές και διεθνείς ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμοί, κοινότητες μεταναστών και προσφύγων. Στόχος είναι να διαμορφωθούν οι
απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων που ζουν σήμερα στην πόλη της Αθήνας
αλλά και για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που συνδέονται με μελλοντικές μεταναστευτικές ροές. Το
Κέντρο συστάθηκε και λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2017 με Ιδρυτικό Δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο του
προγράμματος «Κέντρο Συντονισμού και Παρατηρητήριο για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων» και με την υποστήριξη του
Athens Partnership, που συντονίζει την υλοποίησή του προγράμματος. Το Κέντρο λειτουργεί στο πλαίσιο της δράσης της
Αντιδημαρχίας Μεταναστών και Προσφύγων. (ii) Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο117 (2017) μέρος του προγράμματος
ESTIA (Emergency Support to Integration and Accommodation, το οποίο υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες (UNHCR)). Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, μεταξύ άλλων πολύ σημαντικών δράσεων,
συνεργάζεται με την ελληνική Κυβέρνηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την παροχή
στέγασης σε διαμερίσματα και τη στήριξη μέσω προπληρωμένων καρτών των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα,
στο πλαίσιο του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA118, με την χρηματοδότηση
της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορικά με την υγεία, το πρόγραμμα
«CARE ‐ Κοινή προσέγγιση για την υγεία των προσφύγων και άλλων μεταναστών»119, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία (2014‐2020), αποσκοπούσε στην προώθηση της καλύτερης κατανόησης της
υγείας των μεταναστών και των προσφύγων, την προσαρμογή της κατάλληλης κλινικής στάσης απέναντι στις ανάγκες της
υγείας των μεταναστών και των προσφύγων και ειδικότερα στις ανάγκες υγείας ευάλωτων υποομάδων, όπως οι ανήλικοι, οι
κυοφορούσες γυναίκες και τα θύματα βίας.
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Βλ. https://www.accmr.gr/el/%CF%84%CE%BF‐%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF‐
%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D.html και https://www.facebook.com/ACCMR.gr/
117 http://www.developathens.gr/relocation
118 http://estia.unhcr.gr/el/home_page/ Σχετικά με τη στέγαση βλ. το HOME Project http://www.homeproject.org και το «Home for Hope» πρόγραμμα από το
SolidarityNow (https://www.solidaritynow.org/en/home‐for‐hope/ and http://www.solidaritynow.org/wp‐
content/uploads/2016/10/%CE%91CCOMMODATION_ENG.pdf).
119 http://careformigrants.eu/the‐project/ Βλ. επίσης και τα προγράμματα της PRAKSIS
https://www.praksis.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%
CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82‐%CE%B3%CE%B9%CE%B1‐%CF%84%CE%BF‐
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C Σχετικά με την εκπαίδευση βλ. και το πρόγραμμα “Εκπαίδευση για Ένταξη:
Ποιοτική μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση για παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα” http://www.elix.org.gr/index.php/el/press‐announcements/dt‐
announcements‐gr/1550‐report‐jan‐feb‐elix‐unicef‐learning‐4‐integration‐project‐gr
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7.

ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Σχετικά με πολιτικές/μέτρα αναφορικά με τα μέτρα ελέγχου των συνόρων/τη διαχείριση στα εξωτερικά σύνορα που
εφαρμόστηκαν κατά το 2017, για την ανάσχεση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης (βλ.
επίσης Ενότητα 2), συνεχίστηκε η υλοποίηση της εθνικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «ΑΣΠΙΔΑ», η οποία εκτείνεται
στην περιοχή του Έβρου και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης, προβλέπεται η
ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό και τεχνικά μέσα των αναφερόμενων περιοχών, τα οποία διατίθενται από άλλες
αστυνομικές Υπηρεσίες. Πέραν της ανωτέρω εθνικής επιχειρησιακής δράσης που υλοποιεί η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια,
ενεργός είναι και ο ρόλος του Frontex στα πεδία κυρίως των Κοινών Επιχειρήσεων (JO), της Ανάλυσης Κινδύνου και των
διαδικασιών επιστροφής αλλοδαπών. Η Ελλάδα, ως μία από τις βασικές πύλες εισόδου των μεταναστευτικών ροών στο έδαφος
της Ε.Ε., υλοποιεί ενεργά τα τελευταία χρόνια Κοινές Επιχειρήσεις που συντονίζονται από την Υπηρεσία Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), στις οποίες συμμετέχουν τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., διαθέτοντας επαρκές
προσωπικό και τεχνικό εξοπλισμό. Οι αναφερόμενες επιχειρησιακές δράσεις που υλοποιήθηκαν εντός του 2017, είναι οι
ακόλουθες: Τομέας χερσαίων συνόρων: JO Flexible Operational Activities 2017 Land on Border Surveillance (επιτήρηση
συνόρων), JO Focal Points 2017 Land (έλεγχοι στα νομοθετημένα σημεία), Τομέας θαλάσσιων συνόρων: JΟ Poseidon 2017 (στο
πλαίσιο αυτής της Κοινής Επιχείρησης, αποσπάσθηκαν αστυνομικοί στα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως και Λέρος (Hot‐Spots),
με την χρηματοδότηση του Frontex, για καθήκοντα παράκτιας επιτήρησης, καταγραφής, ταυτοποίησης υπηκοότητας,
αφενημέρωσης, φύλαξης εγκαταστάσεων‐τήρησης τάξης και ασφάλειας), Τομέας εναερίων συνόρων: Joint Operation Focal
Points Air 2017‐Intermediate Managers, Joint Operation Focal Points Air 2017‐Regular Officers, Joint Operation Pegasus 2017.
Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην κατάρτιση και εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού που
προέρχεται από Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, καθώς και Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων, για την αποτελεσματικότερη
διαχείριση των μεικτών μεταναστευτικών ροών. Στο πλαίσιο αυτό, παρασχέθηκαν, μεταξύ των άλλων εκπαιδευτικών δράσεων,
εκπαιδεύσεις με αντικείμενο την συνοριακή επιτήρηση και τους συνοριακούς ελέγχους, τη διαδικασία ταυτοποίησης
υπηκοότητας των νεοεισερχομένων αλλοδαπών (screening), τη διαδικασία αφενημέρωσης (debriefing), καθώς και θέματα
ανάλυσης κινδύνου (Risk Analysis). Στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδος, για ενίσχυση από τους
πόρους του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις, δρομολογήθηκαν διαδικασίες για την υλοποίηση
δράσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο των εξωτερικών χερσαίων και ποτάμιων συνόρων της χώρας και την διαχείριση των
μεικτών μεταναστευτικών ροών. Ειδικότερα ελήφθησαν τα εξής μέτρα: Επέκταση του αυτοματοποιημένου συστήματος
επιτήρηση στο παραποτάμιο τμήμα των ελληνοτουρκικών συνόρων στην περιοχή του Έβρου και διασύνδεση των
Περιφερειακών Κέντρων Ολοκληρωμένη Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης (ΠΕ.Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ). Ενίσχυση αστυνομικών
υπηρεσιών με αστυνομικό προσωπικό (Επιχείρηση Ασπίδα) στις Διευθύνσεις Αστυνομίας (Δ.Α.) που εδρεύουν στην περιοχή
του Έβρου (Δ.Α. Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολη) (ελληνοτουρκικά χερσαία και ποτάμια σύνορα) και στα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου (Δ.Α. Λέσβου, Χίου, Σάμου και Β’ Δωδεκάνησου), με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους
ικανότητα – ετοιμότητα, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της χωράw και την αποτελεσματικότερη
διαχείριση των εισερχομένων μεικτών μεταναστευτικών ροών. Προμήθεια και συντήρηση τριών (03) κινητών μονάδων
σάρωσης οχημάτων για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων παρανόμων μεταναστών. Προμήθεια είκοσι ενός (21) κινητών
συσκευών ανίχνευση καρδιακών παλμών και οχημάτων μεταφοράw αυτών και προμήθεια επτά (07) συστημάτων καμερών
CCTV. Εκπαιδεύσεις προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας, σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων.
Προμήθεια οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας, για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των Υπηρεσιών που είναι
επιφορτισμένες με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Χώρας και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Προμήθεια
λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού (συστήματα θερμικής απεικόνισης‐επιτήρησης, full page readers, μεγεθυντικοί φακοί, κ.α.).
Προμήθεια και συντήρηση είκοσι έξι (26) συσκευών ανάγνωσης πινακίδων οχημάτων που διέρχονται από νομοθετημένα
σημεία εισόδου – εξόδου. Επιπλέον, η συμφωνία ΕΕ‐Τουρκίας, του Μαρτίου 2016, έχει ως στόχο να σταματήσει την
ανεξέλεγκτη εισροή μεταναστών στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Προβλέπει επίσης δυνατότητες νόμιμης εισόδου
προσφύγων στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των προσφύγων και των μεταναστών που
έρχονται από την Τουρκία. Από το ρεκόρ των 10.000 αφίξεων σε μία μόνο ημέρα τον Οκτώβριο του 2015, ο μέσος όρος των
αφίξεων στην Ελλάδα έχει μειωθεί από τον Μάρτιο 2016 σε λιγότερες από 74 την ημέρα. Η ΕΕ και η Τουρκία συμφώνησαν ότι
οι παράτυποι μετανάστες που φτάνουν από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά, οι οποίοι δεν ζητούν άσυλο ή των οποίων η
αίτηση δεν έγινε δεκτή, μπορούν να επιστρέφονται στην Τουρκία120. Για κάθε Σύριο που επιστρέφει στην Τουρκία από τα
ελληνικά νησιά έπειτα από παράνομη διέλευση, η ΕΕ θα υποδέχεται από την Τουρκία έναν Σύριο που δεν επεδίωξε να κάνει
αυτό το ταξίδι με παράνομο τρόπο121. Στο πλαίσιο αυτής της διάταξης, 7.807 Σύριοι πρόσφυγες από την Τουρκία είχαν
επανεγκατασταθεί στην ΕΕ ως τις 21 Ιουλίου 2017122. Επίσης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 8038/23/22‐ξε’
ΦΕΚ Β’ 322 07/02/2017 με θέμα: «Ίδρυση Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Κω», το ως άνω Προαναχωρησιακό Κέντρο
λειτουργεί ως Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, σε επίπεδο Αστυνομικού Σταθμού και υπάγεται διοικητικά στη Β`
Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου. Για τα λοιπά θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Προαναχωρησιακού Κέντρου,
εφαρμόζοντα αναλογικά τα οριζόμενα στην υπ` αριθ. 8038/23/22‐ιγ΄ από 20/01/2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 118).
Επιπλέον, πολιτικές/μέτρα για την βελτίωση και την εξασφάλιση αποτελεσματικότερου ελέγχου των εξωτερικών
συνόρων, όπως η ενίσχυση του προσωπικού ελέγχου των συνόρων, η παροχή κατάρτισης, η αύξηση των συνολικών πόρων, η
θέσπιση σχεδίων δράσης ή πρωτοκόλλων κ.λπ., περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες: (α) Ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό των
Συνοριακών Σταθμών Διαβατηριακού Ελέγχου, όπου απαιτείται (ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες που παρουσιάζεται αύξηση
ταξιδιωτικής κίνησης). (β) Συνεχής εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού (σε θέματα διαβατηριακού ελέγχου,

120

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration‐crisis/el/
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration‐crisis/el/
122 http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration‐crisis/el/
121

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης

54

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ● ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ● ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ● ΜΕΡΟΣ 2
πλαστότητας ταξιδιωτικών εγγράφων, ελέγχων ασφαλείας, κλπ.). (γ) Κοινοί έλεγχοι – δράσεις με συνεργαζόμενες Αρχές, στους
Συνοριακούς Σταθμούς Διαβατηριακού Ελέγχου (συνεργασία με Λιμενικό Σώμα‐Ελληνική Ακτοφυλακή, Τελωνειακές Αρχές,
Μνημόνιο Συνεργασίας με Τελωνεία). (δ) Χρήση τεχνικού εξοπλισμού κατά τη διενέργεια των ελέγχων (π.χ. ανιχνευτές
καρδιακών παλμών, συσκευές διοξειδίου του άνθρακα, μεγεθυντικούς φακούς με χρήση UV ακτίνων, σαρωτές δακτυλικών
αποτυπωμάτων, κ.α).
Σχετικά με πολιτικές/μέτρα που έχουν θεσπιστεί για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης ως αποτέλεσμα της
ελευθέρωσης των θεωρήσεων εισόδου, διενεργούνται εμπεριστατωμένοι και συνεχείς έλεγχοι, προκειμένου εξετασθεί εάν
πληρούνται οι προϋποθέσεις εισόδου στους, Συνοριακούς Σταθμούς Διαβατηριακού Ελέγχου, των υπηκόων τρίτων χωρών που
οι χώρες τους έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ελευθέρωσης θεωρήσεων της Ε.Ε. Όσον αφορά πολιτικές/μέτρα για την πρόληψη,
τον εντοπισμό και/ή τη διερεύνηση δόλιας απόκτησης και χρήσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, πραγματοποιούνται
έλεγχοι των ταξιδιωτικών εγγράφων με χρήση διαφόρων μεθόδων και τεχνολογικού εξοπλισμού, από το κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό που στελεχώνει τις Υπηρεσίες Διαβατηριακού Ελέγχου. Επίσης, διεξάγονται τακτικές και
στοχευμένες εκπαιδεύσεις του αστυνομικού προσωπικού και ιδιαίτερα όσων υπηρετούν σε νομοθετημένα σημεία εισόδου‐
εξόδου της χώρας, σε θέματα ανίχνευσης πλαστότητας εγγράφων. Εντός του 2017 υλοποιήθηκε εκπαίδευση στον εντοπισμό
των πλαστών εγγράφων των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών στην Διπλωματική Ακαδημία (5 ημέρες): 3 Σεμινάρια 35
άτομα/Μάϊος 2017, 14 άτομα/Οκτώβριος 2017, 8 άτομα/Νοέμβριος 2017. Επίσης, υλοποιήθηκε 1 in situ training στην
Προξενική Αρχή της Τεχεράνης, 15 άτομα, εντός του 2017. Αναφορικά με πολιτικές/μέτρα για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της διευκόλυνσης της παράτυπης μετανάστευσης (λαθρεμπόριο), συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της
μη εξουσιοδοτημένης εισόδου και της πρόληψη της παράτυπης διαμονής, το 2015 θεσπίστηκε ένα πρόγραμμα επείγουσας
μετεγκατάστασης και τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύτηκαν να μετεγκαταστήσουν άτομα από την Ελλάδα και την Ιταλία σε άλλες
χώρες της ΕΕ. Ως τις 21 Ιουλίου 2017 πάνω από 24.000 άτομα είχαν μετεγκατασταθεί —16.774 από την Ελλάδα και 2.675 από
την Ιταλία— στα 24 κράτη που συμμετείχαν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να μετεγκαταστήσουν όλα τα επιλέξιμα
άτομα ως το τέλος του 2017. Η ΕΕ επιθυμεί επίσης να δημιουργήσει ασφαλείς και νόμιμες διαδρομές εισόδου στην ΕΕ για τους
αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, ώστε να μην χρειάζεται να διακινδυνεύουν τη ζωή τους καταφεύγοντας σε παράνομα
κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων. Το εθελοντικό πρόγραμμα επανεγκατάστασης που συμφωνήθηκε από τα
κράτη μέλη προβλέπει τη μεταφορά 22.500 ατόμων από χώρες εκτός της ΕΕ. Ως τον Ιούλιο του 2017 περίπου 16 500 άτομα
είχαν επανεγκατασταθεί σε 21 κράτη επανεγκατάστασης123. Σχετικά με ειδικές δραστηριότητες συνεργασίας που
αναπτύχθηκαν το 2017 με τρίτες χώρες για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Τουρκία: Η συνεργασία με τις τουρκικές Αστυνομικές Αρχές για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης προς
την Ελλάδα, κρίνεται εν μέρει ικανοποιητική, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.
Η δημιουργία σημείων επαφής στο επιχειρησιακό επίπεδο έχει συμβάλει στην ευρύτερη προσπάθεια πρόληψης και
αποτροπής παράτυπης μετανάστευσης στην Ελλάδα. Η διενέργεια τακτικών συναντήσεων σε κεντρικό και περιφερειακό‐
τοπικό επίπεδο, έχει βοηθήσει σημαντικά στην δημιουργία ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης, μέσω της ανταλλαγής
πληροφοριών σε 24ωρη βάση. Επίσης, η πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων μεταξύ των Αστυνομικών Διευθυντών των
Δ/νσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, με τους ομολόγους τους στην τουρκική πλευρά, έχει συμβάλλει στην
εδραίωση κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Επιπλέον, συνεχίζεται με επιτυχία το Πρόγραμμα
Περιφερειακή Συνεργασία για τη Διαχείριση των Συνόρων μεταξύ Ελλάδας‐Τουρκίας‐Βουλγαρίας¨, το οποίο έχει ως γενικό
στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων και την ενίσχυση της συνεργασίας των τριών χωρών και το οποίο θα
ολοκληρωθεί το 2020. Αλβανία: Πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ των Αρχηγών των Αστυνομιών των δυο χωρών, με
σκοπό την εξέταση και συμφωνία λήψης μέτρων για την εμπέδωση του απαραίτητου επιπέδου ασφάλειας. Διενεργούνται
τακτικές συναντήσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μεταξύ των αστυνομικών Αρχών των δυο χωρών, για την
αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας. Επίσης,
διενεργούνται ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε σημεία των κοινών χερσαίων συνόρων της Ελλάδας, που απαιτούν αυξημένη
επιτήρηση για την αντιμετώπιση εγκληματικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης και της παράτυπης μετανάστευσης.
Προσωπικό της Αστυνομίας της Αλβανίας διατίθεται (ως παρατηρητές) σε Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων της Ελληνικής
Αστυνομίας, στην ε/α μεθόριο, με στόχο τον εντοπισμό Αλβανών παρανόμων μεταναστών, που επιχειρούν διέλευση με χρήση,
κυρίως, πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. π.Γ.Δ.Μ.: Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις μεταξύ των Αρχηγών των
Αστυνομιών των δυο χωρών, με σκοπό την εξέταση και συμφωνία λήψης μέτρων για την εμπέδωση του απαραίτητου επιπέδου
ασφάλειας. Βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την καθιέρωση μηχανισμού συστηματικής συνεργασίας της Ελλάδας με τις
αρμόδιες Αρχές της π.Γ.Δ.Μ, σε επιχειρησιακό και τοπικό επίπεδο, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών προς αντιμετώπιση
θεμάτων που αφορούν την παράτυπη μετανάστευση και ειδικότερα τις δευτερογενείς ροές, καθώς και την διασυνοριακή
εγκληματικότητα. Εξετάζονται, σε στρατηγικό επίπεδο, πιθανοί τρόποι προώθησης της συνεργασίας αυτής, οι οποίοι αφού
προσδιορισθούν, ύστερα από διαβουλεύσεις σε εσωτερικό επίπεδο, θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες Αρχές της π.Γ.Δ.Μ για
διατύπωση απόψεων‐σχολίων.

123

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration‐crisis/el/
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8.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αναφορικά με την ενίσχυση της διαχείρισης της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών
Μελών της ΕΕ σχετικά με τις πρακτικές επιστροφής (βλ. επίσης Ενότητα 2), το πλαίσιο υλοποίησης της επιστροφής του
FRONTEX, συμπεριλαμβανομένων των κοινών επιχειρήσεων επιστροφής, o Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής – o FRONTEX, υποστηρίζει τα Κράτη‐Μέλη και ειδικότερα την Ελλάδα στον τομέα της Διαχείρισης και Φύλαξης
των Συνόρων της Ελλάδας αλλά και στον τομέα των επιστροφών, με υλικοτεχνικό εξοπλισμό (θερμικές κάμερες, τηλεσκόπια
κ.τ.λ.), χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων επιστροφής (Εθνικών Επιχειρήσεων, Κοινών Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων
Επιστροφής και Επιχειρήσεων Επανεισδοχής), διοργάνωση σχετικών εκπαιδεύσεων και ομάδων εργασίας για το εμπλεκόμενο
προσωπικό (Αρχηγών συνοδών, αστυνομικών συνοδών, παρατηρητών) με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την κατάρτισή
τους για την ασφαλέστερη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, υποστήριξη Ελλάδα με καταρτισμένο προσωπικό άλλων Κρατών‐
Μελών διάφορων ειδικοτήτων που ανήκουν στην δεξαμενή του Οργανισμού (όπως π.χ. συνοδοί για επιχειρήσεις
επανεισδοχής) λόγω των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν από τις επιχειρήσεις. Σχετικά με τη μεγιστοποίηση των
δυνατοτήτων μιας κοινής προσέγγισης της ΕΕ στον τομέα της επιστροφής, τόσο εθελοντικής όσο και υποχρεωτικής σύμφωνα
με το ισχύον κεκτημένο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο υποστήριξης των Κρατών‐Μελών στον τομέα της
Διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και ειδικότερα στις διαδικασίες επιστροφής των παράτυπα αλλοδαπών υπηκόων
Τρίτων Χωρών, έχει εκδώσει την υπ’ αριθ. 2008/115/ΕΚ οδηγία επιστροφών η οποία έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό δίκαιο (Ν.
3907/2011). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έτος 2015 υιοθέτησε Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση των επιστροφών των Κρατών‐
Μελών, το οποίο περιλάμβανε μία σειρά από δράσεις που αφορούσαν την βελτίωση των οικειοθελών επιστροφών, την πιο
αποτελεσματική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τροποποιήσεις στις εθνικές νομοθεσίες, διεύρυνση της
ανταλλαγής πληροφοριών, ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού FRONTEX, δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για
ανταλλαγή πληροφοριών και χρήση των δυνατοτήτων της, αύξηση έμφασης στην εφαρμογή των υπαρχουσών Συμφωνιών
Επανεισδοχής και υπογραφή νέων και Διάλογο σε υψηλό επίπεδο και δημιουργία κινήτρων και μοχλών πίεσης για συνεργασία
και εκπλήρωση υποχρεώσεων από πλευράς των τρίτων χωρών.
Ορισμένες από τις ανωτέρω δράσεις είτε δεν είχαν υλοποιηθεί έως και το έτος 2017 είτε δεν έτυχαν της αναμενόμενης
αποτελεσματικότητας και ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε αναθεωρημένο Σχέδιο (6943/17 ‐ Communication
from the Commission to the European Parliament and the Council on a more effective return policy in the European Union – A
Renewed Action Plan) για τις επιστροφές, το οποίο συμπληρώνει το Σχέδιο που καταρτίστηκε το έτος 2015 και περιλαμβάνει
μέτρα προς υλοποίηση από πλευράς της Επιτροπής, του FRONTEX‐Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής και των Κρατών‐Μελών που βοηθούν στην αύξηση των επιστροφών. Ειδικότερα το αναθεωρημένο Σχέδιο
Δράσης πραγματεύεται την πληρέστερη εφαρμογή της Οδηγίας Επιστροφών, την αντιμετώπιση των καταχρήσεων που
σχετίζονται με τις διαδικασίες ασύλου, την βελτίωση της ανταλλαγή πληροφοριών ως προς τις επιστροφές, την ενίσχυση της
συνεργασίας των διαφόρων αρμόδιων φορέων για τις επιστροφές, των οικειοθελών επιστροφών και της επανένταξης, την
χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων που φέρνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα IRMΑ, την καλύτερη αξιοποίηση του αναβαθμισμένου
Οργανισμού‐FRONTEX και της διαθέσιμης Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, καθώς και αντιμετώπιση δυσκολιών που έχουν να
κάνουν με την ορθή εφαρμογή των Συμφωνιών Επανεισδοχής. Το αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης ενισχύει την κοινή
προσπάθεια που καταβάλλουν τα Κράτη‐Μέλη να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου
μεταναστευτικού ζητήματος και συμπληρώνει τις προτεινόμενες δράσεις σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα και εμπειρίες σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρχής γενομένης από την επιδίωξη για πληρέστερη, εντονότερη και πιο ευέλικτη εφαρμογή της Οδηγίας
Επιστροφών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Σύσταση, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά τα σημεία τα οποία θα πρέπει
να υλοποιήσουν τα Κράτη Μέλη για την επίτευξη αυτού του στόχου (υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υλοποιηθεί έως και
σήμερα). Η πλειονότητα των εν λόγω σημείων προβλέπεται ήδη στην εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται απαρέγκλιτα από
τις αρμόδιες Αρχές, ενώ ειδική έμφαση δίδεται στην αναγκαιότητα της στοχευμένης κράτησης προς αποφυγή του κινδύνου
διαφυγής των αλλοδαπών με διεύρυνση των περιστάσεων που δύνανται να οδηγήσουν προς την κατεύθυνση αυτή.
Το αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης εστίασε, επίσης, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της υπάρχουσας κατάχρησης του
συστήματος πρόσβασης στην παροχή διεθνούς προστασίας μέσω καλύτερης αξιοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας,
στοιχείο το οποίο σχετίζεται και με τις συζητήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο περί δημιουργίας ενός “Κοινού Ευρωπαϊκού
Συστήματος Ασύλου” και διευκολύνει τόσο στην ταχύτερη περαίωση των υπαρχουσών/μελλοντικών αιτήσεων όσο και στην
αύξηση των επιστροφών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα οφείλει να καταβάλει προσπάθεια για μεγαλύτερη συσχέτιση της
διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων ασύλου με τις επιστροφές (όπως έκδοση απόφασης επιστροφής σε περίπτωση απορριπτικών
υποθέσεων σε τελικό βαθμό). Επιπρόσθετα, η βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας για τις επιστροφές τόσο μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κρατών‐Μελών όσο και των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων σε εθνικό επίπεδο, αλλά και
η ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και στατιστικών στοιχείων συντελεί σημαντικά στην αύξηση της ικανότητας
των Κρατών‐Μελών να πραγματοποιούν αποτελεσματικές επιστροφές, βελτίωση της ποιότητας ως προς τις προσεγγίσεις και
τακτικές και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τροποποίηση της υπάρχουσας στρατηγικής. Μεγαλύτερη ώθηση δίνεται
μέσω της νέας πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των επιστροφών (IRMA), η οποία θα
περιέχει ηλεκτρονικά και ασφαλισμένα το σύνολο των πληροφοριών που σχετίζονται με τις επιστροφές με δυνατότητες
αναβάθμισης και διευκόλυνσης των Κρατών‐Μελών σε διάφορους τομείς, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες.
Έμφαση δίνεται και σε τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς για τις επιστροφές των Κρατών‐Μελών, όπως οι οικειοθελείς επιστροφές
και τα σχετικά παρεχόμενα πακέτα επανένταξης, ενώ επαναλαμβάνεται η ανάγκη για ευρύτερη δράση του Οργανισμού‐
FRONTEX και χρήσης των πλέον αυξημένων δυνατοτήτων του. Δεν δύναται βέβαια να λησμονηθεί στο Σχέδιο και η σημασία
της παροχής χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) προς τα Κράτη‐
Μέλη για τις επιστροφές, αλλά κυρίως η δυνατότητα αύξησης της χρηματοδότησης αυτής για ενίσχυση δράσεων και νέων
εγχειρημάτων που αφορούν τις επιστροφές, δείχνοντας έμπρακτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ακόμα μία φορά ότι το
μεταναστευτικό ζήτημα βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής της ατζέντας. Το σκέλος των Συμφωνιών Επανεισδοχής δεν θα
μπορούσε να απουσιάζει από το αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης, καθώς πάγια επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των λοιπών
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
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Κρατών Μελών και Ελλάδας αποτελεί η συνεχής επιτήρηση της ορθής εφαρμογής των ήδη υπαρχουσών Συμφωνιών αλλά και
η υπογραφή νέων, ώστε να επιτευχθεί αύξηση στην ταχύτητα έκδοσης των ταξιδιωτικών εγγράφων, του αριθμού αυτών, την
αύξηση των επιστροφών και την ύπαρξη ενιαίας διαδικασίας ως προς τα βήματα, που απαιτούνται από το αιτούν Κράτος‐
Μέλος, ώστε να εκδοθούν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Όλες οι προαναφερθείσες δράσεις οι οποίες προβλέπονται στο αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης έχουν την δική τους
αναγκαιότητα, εστιάζουν σε ξεχωριστούς τομείς που απαιτείται βελτίωση ή αύξηση της συλλογικής αποτελεσματικότητας και
συμβάλλουν συνολικά στην προσαρμογή της Ευρώπης στις απαιτήσεις του σύγχρονου μεταναστευτικού ζητήματος.
Αναφορικά με τις εθνικές εξελίξεις, πολιτικές/μέτρα για την ανάπτυξη ταχείας, βιώσιμης και αποτελεσματικής
επιστροφής, όσον αφορά τις διαδικασίες επιστροφής των παράτυπα αλλοδαπών υπηκόων, η Ελλάδα εφαρμόζει την
Ευρωπαϊκή Οδηγία υπ’ αριθ. 2008/115/ΕΚ Οδηγία για τις Επιστροφές η οποία έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό δίκαιο της Ελλάδας
(Ν. 3907/2011). Δεν υπάρχουν νέες πολιτικές στον τομέα αυτό, εκτός του αναθεωρημένου σχεδίου για τις επιστροφές, το οποίο
η Ελλάδα εφαρμόζει σε όλα τα επίπεδα. Από την πλευρά της Ελλάδας καταβάλλονται προσπάθειες για την συνεχή βελτίωση‐
ενίσχυση των σχέσεων με τις Διπλωματικές Αρχές των Τρίτων Χωρών με τις οποίες έχουν συναφθεί συμφωνίες επανεισδοχής
με την Ε.Ε.
Σχετικά με πολιτικές/μέτρα σχετικά με την έκδοση αποφάσεων επιστροφής όλες οι αποφάσεις Επιστροφής εκδίδονται
στα πλαίσια του προαναφερόμενου Νόμου και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Αναφορικά με πολιτικές/μέτρα για την έκδοση
απαγορεύσεων εισόδου, με την έκδοση της Απόφασης Επιστροφής και εφόσον αυτή εκτελεστεί, τότε καταχωρούνται τα
στοιχεία του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων καθώς και στο Σύστημα Schengen SIS II,
επιβάλλοντας του το Διοικητικό μέτρο της απαγόρευσης εισόδου στην Ελλάδα και γενικότερα στις χώρες Schengen. Αναφορικά
με (υποβοηθούμενη) εθελοντική επιστροφή ο Διεθνής Οργανισμός για την Μετανάστευση (Δ.Ο.Μ.) είναι αρμόδιος για την
υλοποίηση των προγραμμάτων για τις εθελοντικές/υποβοηθούμενες επιστροφές. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
(ΔΟΜ) – Γραφείο Ελλάδος είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την εφαρμογή προγράμματος υποβοηθούμενης εθελοντικής
επιστροφής και επανένταξης (AVRR), ο οποίος από το 2010 έχει βοηθήσει περισσότερους από 35.000 πολίτες τρίτων χωρών
να επιστρέψουν στην χώρα καταγωγής τους με ασφάλεια124.Το πρόγραμμα AVRR του ΔΟΜ περιλαμβάνει την οικονομική και
κοινωνική επανένταξη των επιστρεφόντων και τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών στις χώρες
επιστροφή/υποδοχής. Η απόφαση επιστροφής στη χώρα καταγωγής είναι εθελοντική και βασίζεται στο αίτημα του κάθε
πολίτη. «Η βοήθεια επανένταξης του ΔΟΜ παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του
Ελληνικού Δημοσίου που υποστηρίζεται από την Ελληνική Κυβέρνηση, η υλοποίηση των υποβοηθούμενων εθελοντικών
επιστροφών, το οποίο περιλαμβάνει την AVRR125 και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ για
το Άσυλο καθώς και το Υπουργείο Εσωτερικών126». Τα προγράμματα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
πραγματοποιούνται εδώ και τέσσερις δεκαετίες, έχοντας βοηθήσει δεκάδες χιλιάδες άτομα να επιστρέψουν στη χώρα
καταγωγής τους. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο την τελευταία δεκαετία ο ΔΟΜ έχει βοηθήσει περισσότερους από 400.000
μετανάστες να γυρίσουν στις πατρίδες τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται η οικονομική και
κοινωνική τους επανένταξη και προάγεται η συνεργασία και η δικτύωση μεταξύ αρμόδιων φορέων των χωρών προέλευσης και
των χωρών υποδοχής. Η απόφαση της επιστροφής είναι 100% εθελοντική και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του
μετανάστη. Τα προγράμματα βασίζονται στις αρχές της ελεύθερης επιλογής και της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης. Σύμφωνα
με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ως επανένταξη ορίζεται η διαδικασία ομαλής εκ νέου ενσωμάτωσης ενός ατόμου
σε ένα σύνολο ή και σε μια ομάδα, στην προκειμένη περίπτωση ενός μετανάστη στη χώρα του. Με άλλα λόγια είναι μία
διαδικασία που παρέχει τη δυνατότητα στον επωφελούμενο να δημιουργήσει συνθήκες βιωσιμότητας και να συμμετέχει εκ
νέου στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας του. Οι επωφελούμενοι της βοήθειας επανένταξης,
λαμβάνουν ενημέρωση και συμβουλευτική από εξειδικευμένο προσωπικό και πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, προκειμένου
να υλοποιήσουν εξατομικευμένα σχέδια επανένταξης, βασιζόμενα στις ανάγκες τους. Τα σχέδια επανένταξης υλοποιούνται σε
συνεργασία με τα γραφεία του ΔΟΜ στις χώρες επιστροφής και ωφελούν τους επιστρέφοντες, τις τοπικές κοινωνίες και τις
χώρες υποδοχής. Τα προγράμματα εθελοντικής επιστροφής κι επανένταξης απευθύνονται σε υπηκόους τρίτων χωρών που δε
διαθέτουν τις νόμιμες διατυπώσεις για να παραμείνουν στην Ελλάδα ή δεν επιθυμούν να παραμείνουν, σε αιτούντες άσυλο
που έχουν παραιτηθεί από το αίτημά τους για χορήγηση διεθνούς προστασίας και σε αιτούντες άσυλο των οποίων το αίτημα
έχει απορριφθεί. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για μετανάστες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως τα θύματα trafficking,
οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα που χρήζουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.α. Γιατί
κάποιος να επιστρέψει στην πατρίδα του: Η εκτίναξη των μεταναστευτικών ροών, ειδικά τα τελευταία χρόνια λόγω των
γεωπολιτικών εξελίξεων, έχει αυξήσει ραγδαία τον αριθμό των ατόμων που εγκλωβίζονται στην Ελλάδα στην προσπάθειά τους
να περάσουν τα σύνορα και να πάνε σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 85% των χωρών που
πραγματοποιούν προγράμματα εθελοντικών επιστροφών και επανένταξης βρίσκονται στην Ευρώπη. Η διαδικασία
περιλαμβάνει, ενημέρωση και συμβουλευτική προ της αναχώρησης, υποστήριξη για τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων

124

Διαθέσιμο στο: https://greece.iom.int/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1‐
%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82‐
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%82‐
%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82‐avrr
Βλ. και https://greece.iom.int/worldmap και http://greece.iom.int/sites/default/files/AVRR%20Annual%20Report%20YEAR%201%20‐
%20RT.1243%20%28GR%29_0.pdf
125 Βλ. και: Grizis, V., Tsinisizelis, M., Fouskas, T., Karatrantos, A. and Mine F. (2015b) European Migration Network Focused Study: Dissemination of Information on
Voluntary Return: How to Reach Irregular Migrants not in Contact with the Authorities. EMN Focused Study 2015. Athens: Center for Security Studies/Hellenic Ministry
of Interior and Administrative Reconstruction. Brussels: European Migration Network/European Commission, http://goo.gl/b3Kl7L
126 Προγράμματα Εθελοντικής Επιστροφής και Επανένταξης (AVRR): https://goo.gl/YThgJA
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(πχ ταξιδιωτικά έγγραφα), διαδικασία εύρεσης εισιτηρίων, συνοδεία του επωφελούμενου στο αεροδρόμιο, βοήθεια στον
ενδιάμεσο σταθμό και τον τελικό προορισμό σε συνεργασία με τα Γραφεία του ΔΟΜ στις αντίστοιχες χώρες. Το γραφείο του
ΔΟΜ στην Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη των προγραμμάτων Εθελοντικής Επιστροφής κι
Επανένταξης, δεδομένου ότι από το 2010 έχει βοηθήσει περισσότερους από 35.000 υπηκόους τρίτων χωρών να επιστρέψουν
στην πατρίδα τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Παράλληλα, έχει στηρίξει πάνω από 3.500 επιστρέφοντες να υλοποιήσουν
εξατομικευμένα σχέδια επανένταξης και να δημιουργήσουν συνθήκες βιωσιμότητας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους127.
Οι επιστροφές μεταναστών μέσω του ΔΟΜ από το 2010 μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2018 συνοψίζονται ως εξής: συνολικός
αριθμός 41.145128. Επίσης, οι επιστροφές μεταναστών από τον Ιούνιο του 2016 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2018, συνοψίζονται ως
εξής: συνολικός αριθμός: 9.551129.
Αναφορικά με τη χρήση κράτησης και εναλλακτικές λύσεις κράτησης σε διαδικασίες επιστροφής, προκειμένου να
εφαρμοστούν οι διαδικασίες επιστροφής, οι παράτυποι αλλοδαποί υπήκοοι Τρίτων Χωρών υποβάλλονται στην διαδικασία
κράτησης, η διάρκεια της οποίας είναι 6‐μήνες και δύναται να επεκταθεί για άλλους 12‐μήνες (συνολικά 18‐μήνες). Η Ελλάδα
διαθέτει μέχρι σήμερα οκτώ (8) Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.) ενώ σχεδιάζεται μελλοντικά η δημιουργία
και άλλων δυο (2) στα νησιά της Σάμου και της Χίου. Ως εναλλακτικά μέτρα για την κράτηση, εφαρμόζονται είτε α) ο
περιορισμός της διαμονής του αλλοδαπού σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (π.χ. στα νησιά του ανατολικού αιγαίου) είτε
β) η δυνατότητα να παρουσιάζεται τακτικά στο κατά τόπους αστυνομικό τμήμα δηλώνοντας την παρουσία του. Σχετικά με την
καταγραφή των απαγορεύσεων εισόδου στο SIS τη διευκόλυνση της ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις απαγορεύσεις
εισόδου130 με την υπ’ αριθ. 4000/4/32‐λα΄ του 2012 καθώς και την υπ’ αριθ. 4000/4/32‐ν΄ του 2017, Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις αναφέρονται όλα τα κριτήρια καταχώρησης στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων καθώς και στο Σύστημα
Schengen SIS II.
Όσον αφορά πολιτικές/μέτρα σχετικά με τη λειτουργία του εθνικού συστήματος παρακολούθησης αναγκαστικής
επιστροφής (που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το Άρθρο 8 (6) της Οδηγίας για την Επιστροφή131 μέχρι σήμερα υπάρχει εντός
του Συστήματος της Αστυνομίας, το σύστημα της Χαρτογράφησης το οποία περιέχει στοιχεία από την καταγραφή που
πραγματοποιείται σε όλους τους παράτυπους εισερχόμενους αλλοδαπούς. Πραγματοποιούνται μελέτες για την επέκταση του
Συστήματος όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα στάδια (παράνομη είσοδος, σύλληψη, τυχόν υποβολή αιτήματος ασύλου, την
πορεία του αιτήματος, σχετικά έγγραφα του αλλοδαπού, σχετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, χρόνος και τόπος κράτησης
και τέλος την ημερομηνία και τον τρόπο επιστροφής).
Άλλες δράσεις που σχετίζονται με την ταχεία, βιώσιμη και αποτελεσματική επιστροφή, από πλευράς της Ελλάδας και
προκειμένου να ανταποκριθεί στην Ευρωπαϊκή οδηγία για τις επιστροφές καθώς και στο Αναθεωρημένο Σχέδιο για
αποτελεσματικότερες επιστροφές, είχαν ξεκινήσει σχετικοί οικονομικοί διαγωνισμοί που αφορούσαν (α) την ναύλωση
αεροσκαφών (πτήσεις charter), (β) την έκδοση εισιτηρίων για την επιστροφή των παράτυπων αλλοδαπών μέσω εμπορικών
πτήσεων (commercial flights), (γ) την δυνατότητα επέκτασης‐αύξησης της χωρητικότητας των Προαναχωρησιακών Κέντρων
Κράτησης (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.), (δ) την δημιουργία νέων Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.) στα νησιά Σάμο και Χίο,
(ε) την δημιουργία “Pre‐Removal Center” στο διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Αναφορικά με πολιτικές/μέτρα σχετικά με την επιστροφή των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο
(συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικά με μέτρα υποδοχής και υποστήριξης (εναλλακτικές λύσεις) στην κράτηση κ.λπ.) και
συγκεκριμένα μέτρα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και άλλες ευάλωτες ομάδες132, ισχύει η ίδια διαδικασία επιστροφής
που ισχύει για τους λοιπούς παράτυπους αλλοδαπούς. Όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους, αυτοί οδηγούνται κατόπιν
εισαγγελικής παραγγελίας και μέριμνας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) σε δομές φιλοξενίας
κατάλληλα διαμορφωμένες για την διαμονή τους. Αναφέρεται ότι για την συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα, αρχικά με την
σύλληψή τους εκδίδεται απόφαση επιστροφής η οποία στην συνέχεια ανακαλείται προκειμένου να μεταφερθούν στις ως άνω
διαμορφωμένες δομές. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι υπεύθυνη
για την διαχείριση και παραπομπή της ευάλωτης αυτής ομάδας. Για τις υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες (π.χ. οικογένειες,
ηλικιωμένοι) παρόλο που αρχικά με την σύλληψή τους εκδίδεται απόφασης επιστροφής, αυτή στην συνέχεια αναστέλλεται
για το χρονικό διάστημα των 6μηνών με δικαίωμα ανανέωσης και οδηγούνται σε ανοιχτές δομές που υπάρχουν στην
ενδοχώρα. Για την διαχείριση των ανοικτών δομών υπεύθυνη είναι και πάλι η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

127

Διαθέσιμο στο: https://greece.iom.int/worldmap
Διαθέσιμο στο: https://greece.iom.int/worldmap
129 Διαθέσιμο στο: https://greece.iom.int/worldmap
130 Αυτή η κατηγορία μέτρων αφορά συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις του προγράμματος της Στοκχόλμης.
131 Οδηγία 2008/115/ΕΚ.
132 Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τους ανήλικους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους ηλικιωμένους, τους λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους, τους
τρανσέξουαλ και τους διαφυλικούς (LGBTI), τις κυοφορούσες γυναίκες, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, τα άτομα με σοβαρές ασθένειες, τα άτομα με
ψυχικές διαταραχές και τα άτομα που έχουν υποβληθεί βασανιστήρια, βιασμούς ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, όπως τα
θύματα ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων.
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Σχετικά με την επιστροφή παράτυπων μεταναστών και σε ότι αφορά πολιτικές/μέτρα για να εξασφαλιστεί η επιτάχυνση
και η ταχεία επιστροφή των ατόμων, που υπερβαίνουν την διάρκεια της άδειας διαμονής ή αλλιώς να χρησιμοποιούν με
καταχρηστικό τρόπο (κακή χρήση) τις διόδους νόμιμης μετανάστευσης, και συγκεκριμένα μέτρα για τους ασυνόδευτους
ανηλίκους και άλλες ευάλωτες ομάδες, δεν υπάρχουν περιπτώσεις νέων πολιτικών όσον την επιτάχυνση της διαδικασίας
επιστροφής. Εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία που έχει αναφερθεί προηγουμένως. Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των
προαναφερθέντων μέτρων για την εξασφάλιση της επιστροφής, αναφέρονται χαρακτηριστικά συγκεκριμένες δράσεις‐
ενέργειες που οδηγούν στην αποτελεσματικότητα των μέτρων για την επιστροφή:

Αύξηση της χωρητικότητας και δημιουργία νέων προαναχωρησιακών κέντρων κράτησης (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.)

Ταχεία εξέταση των αιτημάτων ασύλου

Διοργάνωση και συμμετοχή επιχειρήσεων επιστροφής (Εθνικών, Κοινών Ευρωπαϊκών) και Επιχειρήσεων
Επανεισδοχής

Συνεργασία με τα Κράτη Μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

Βελτίωση των σχέσεων με τις Πρεσβείες των Τρίτων Χωρών για την διευκόλυνση των διαδικασιών ταυτοποίησης
και έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων

Διοργάνωση Αποστολών ταυτοποίησης για την επιτάχυνση των διαδικασιών ταυτοποίησης και έκδοσης
ταξιδιωτικών εγγράφων

Υλοποίηση των υπαρχόντων Κοινοτικών Συμφωνιών Επανεισδοχής μεταξύ της Ε.Ε. και των Τρίτων Χωρών και
των Διμερών Συμφωνιών.
Αναφορικά με την εξασφάλιση της πλήρους εφαρμογής όλων των συμφωνιών επανεισδοχής της ΕΕ (εφαρμογή
πρωτοκόλλων, συνεργασία (συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής πίεσης) με τρίτες χώρες για την ενθάρρυνση της
εφαρμογής) βλ. τις σχετικές πληροφορίες στο παρακάτω πλαίσιο:
Συμφωνία
Ημερομηνία
επανεισδοχής
Εθνική εξέλιξη (δηλαδή πρωτόκολλο εφαρμογής, συνεργασία)
συμφωνίας (κατά
ΕΕ (χώρα)
περίπτωση)
27 Νοεμβρίου 2002
Χονγκ Κονγκ
Εκκρεμεί η κατάρτιση Εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου.
Μακάο

Εκκρεμεί η κατάρτιση Εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου.

Σρι Λανκα

Εκκρεμεί η κατάρτιση Εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου.

Αλβανία

Εκκρεμεί η κατάρτιση Εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου

Ρωσία

Υπογραφή Εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου την 18/12/2012.
(Ν.4466, Φ.Ε.Κ. Α΄‐55/12‐04‐2017)

Ουκρανία

Εκκρεμεί η κατάρτιση Εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου.

Σκόπια‐ΠΓΔΜ

Εκκρεμεί η κατάρτιση Εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου.

Βοσνία ‐
Ερζεγοβίνη

Υπογραφή Εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου την 24/11/2015.
Εκκρεμεί η συμπερίληψή του σε ΦΕΚ.
Έχει σταλεί αντισχέδιο εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου
την 23/02/2018 μέσω ΥΠ.ΕΞ.
Υπογραφή Εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου την 11/09/2013.
Εκκρεμεί η συμπερίληψή του σε ΦΕΚ.
Υπογραφή Εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου την 28/03/2014.
Εκκρεμεί η συμπερίληψή του σε ΦΕΚ.
Γνωρίζεται ότι προς βελτίωση της ακολουθούμενης συνεργασίας με τις
Πακιστανικές Αρχές και εξοικονόμηση χρόνου που απαιτείται για την υπογραφή
διμερούς Εκτελεστικού Πρωτοκόλλου, από πλευράς της Ελλάδας εφαρμόζεται
απευθείας η Συμφωνία Ε.Ε.‐Πακιστάν, ως εκ παραλλήλου εφαρμοσθείσα με την
ακολουθούμενη διαδικασία ταυτοποίησης ‐ εφοδιασμού με ταξιδιωτικά
έγγραφα που πραγματοποιείται μέσω της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής, ως καθ’
ύλην αρμόδιας προς τούτο υφιστάμενης Υπηρεσίας, με την ενταύθα Πρεσβεία
του Πακιστάν.
Έχει σταλεί στο ΥΠ.ΕΞ./Α5 την 26‐09‐2014 τελική μορφή σχεδίου Εφαρμοστικού
Πρωτοκόλλου και αναμένεται απάντηση.

Μαυροβούνιο
Σερβία
Μολδαβία

Πακιστάν

Γεωργία
Αρμενία

Εκκρεμεί η κατάρτιση Εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου.

Αζερμπαϊτζάν

Εκκρεμεί η κατάρτιση Εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου.

Τουρκία

Εκκρεμεί η κατάρτιση Εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου.

Πράσινο
Ακρωτήριο

Εκκρεμεί η κατάρτιση Εφαρμοστικού Πρωτοκόλλου.

13 Οκτωβρίου 2003
4 Ιουνίου 2004
14 Απριλίου 2005
25 Μάϊου 2006
18 Ιουνίου 2007
18 Σεπτεμβρίου 2007
18 Σεπτεμβρίου 2007
18 Σεπτεμβρίου 2007
18 Σεπτεμβρίου 2007
10 Οκτωβρίου 2007

26 Οκτωβρίου 2009

22 Νοεμβρίου 2010
19 Απριλίου 2013
12‐13 Μαρτίου 2013
16 Δεκεμβρίου 2013
18 Απριλίου 2013

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης

59

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ● ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ● ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ● ΜΕΡΟΣ 2
Πηγή: Διεύθυνσης Διαχείρισης Μετανάστευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 2018
Σχετικά με τα μέτρα για την υποστήριξη της επιστροφής, αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενός πλαισίου
βασισμένου στα δικαιώματα για την επανένταξη και την προσωρινή και την κυκλική μετανάστευση. Σχετικά με τις
δραστηριότητες επανένταξης ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ‐ Γραφείο Ελλάδος συνεργάζεται με τις Αποστολές του
ΔΟΜ στις χώρες επιστροφής για την εκπόνηση, εφαρμογή και παρακολούθηση των Σχεδίων Επανένταξης στις χώρες
επιστροφής των πολιτών τρίτων χωρών. Η βοήθεια Επανένταξης προσεγγίζει τη μέση τιμή των 1.500 ευρώ ανάλογα με το είδος
της παρεχόμενης βοήθειας και τη διάρκειά της και είναι βοήθεια σε είδος. Τα Σχέδια Επανένταξης, ανάλογα με την κάθε
περίπτωση και ειδικότερα τα κοινωνικο‐οικονομικά χαρακτηριστικά, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τα διατιθέμενα προσόντα και
δυνατότητες του κάθε επωφελούμενου υπηκόου, (ολόκληρα ή συνδυαστικά, όπου απαιτείται) υπάρχουν είδη βοήθειας που
εντάσσονται ενδεικτικά σε κάποια από τις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

Βοήθεια για εκκίνηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. δημιουργία μικρής ατομικής επιχείρησης),

Βοήθεια για εύρεση εργασίας και τοποθέτηση σε θέση εργασίας (π.χ. εύρεση και επιλογή εργοδότη ή επιχείρησης,
επιχορήγηση εργοδότη ή επιχείρησης για προσφορά εργασίας με κάλυψη μέρους ή του συνόλου της αμοιβής του
απασχολούμενου υπηκόου, κ.λπ.),

Βοήθεια για συμμετοχή του υπηκόου σε ενέργειες ή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης,

Βοήθεια για συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης,

Βοήθεια για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και στήριξης,

Βοήθεια για διευκόλυνση της επανεγκατάστασης του υπηκόου στον τελικό προορισμό του, η οποία μπορεί να
αφορά στην κάλυψη δαπανών για αγορά, επισκευή ή μεταφορά από την Ελλάδα οικοσκευής και επίπλων, στην
κάλυψη δαπανών επισκευής της κατοικίας διαβίωσης και στην αγορά αγαθών για την κάλυψη στοιχειωδών
αναγκών διαβίωσης του υπηκόου.

Βοήθεια για την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών σε περιπτώσεις υπηκόων που εντάσσονται σε ευάλωτες ομάδες,
όπως άτομα με αναπηρία, άτομα με χρόνιο πρόβλημα υγείας, θύματα εμπορίας ανθρώπων και άλλες.
Κατά το έτος 2017, στα πλαίσια του προγράμματος: «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελουσίων επιστροφών
συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης» (AVRR),το οποίο υλοποιείται από τον ΔΟΜ Ελλάδος με χρηματοδότηση κατά
75% από Ευρωπαϊκούς Πόρους (ΤΑΜΕ) και κατά 25% Εθνικούς Πόρους και του προγράμματος «Ανοικτό Κέντρο Φιλοξενίας για
Μετανάστες Εγγεγραμμένους στο Πρόγραμμα Εθελοντικών Επιστροφών και Επανένταξης (OCAVRR)»133 που
συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής συνολικά 1.925
επιστρέφοντες (1.907 και 18 αντιστοίχως) έλαβαν τη βοήθεια επανένταξης σε είδος στις χώρες καταγωγής όπως: το Πακιστάν,
το Αφγανιστάν, η Γεωργία, το Ιράκ , το Ιράν, το Μαρόκο, η Ινδία, το Μπαγκλαντές, η Αίγυπτος κ.α.
Μεταξύ Ιούνιου 2016 και Φεβρουαρίου 2018, 2.411 δικαιούχοι έλαβαν συνδρομή επανένταξης σε είδος και 623
δικαιούχοι έλαβαν συνδρομή επανένταξης σε μετρητά, σε 27 χώρες προέλευσης134. Από τον Ιούνιο του 2016 έως τον
Φεβρουάριο του 2018 έχουν γίνει: 4.932 παραπομπές ανά μονάδα καταχώρισης, 4.504 συνεντεύξεις συμβουλευτικής
επανένταξης και 3.034 εγκεκριμένα σχέδια επανένταξης στη Χώρα Προέλευσης135. Τον Φεβρουάριο του 2018, 42
επιστρέφοντες (25 άνδρες και 17 γυναίκες) επωφελήθηκαν από την παροχή βοήθειας επανένταξης σε είδος136. Η συντριπτική
πλειονότητα ήταν υπήκοοι του Πακιστάν, της Γεωργίας, του Ιράκ και του Ιράν137. Οι πλέον προτιμώμενες δραστηριότητες
επανένταξης ήταν: γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις, μίνι μάρκετ και υπηρεσίες κατασκευών138.
Τον Φεβρουάριο του 2018, η Αποστολή του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης – Γραφείο στην Ελλάδα
πραγματοποίησε επίσκεψη παρακολούθησης στο Μαρόκο και συγκεκριμένα στις πόλεις και τις ευρύτερες περιοχές του
Μαρακές, της El Kelaa des Sraghna και της Καζαμπλάνκα, με στόχο την αξιολόγηση της προόδου των εφαρμοζόμενων σχεδίων
επανένταξης των δικαιούχων, που υποβοηθήθηκαν από το Πρόγραμμα Επανένταξης AVRR του ΔΟΜ139. Το προσωπικό του
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης – Γραφείο στην Ελλάδα επισκέφθηκε τον Fadil Mokhlis, στο κρεοπωλείο στο
Μαρακές140. Δεδομένου ότι ο δικαιούχος είχε 9 χρόνια εμπειρίας ως κρεοπώλης πριν από τη μετανάστευση, ζήτησε να
χρησιμοποιήσει τη βοήθεια του ΔΟΜ για να ξεκινήσει το δικό του κρεοπωλείο141. Συνολικά, διέθεσε 6.000 ευρώ για να
ξεκινήσει την επιχείρησή του, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων του ΔΟΜ και ένα δάνειο που κατάφερε να πάρει από
έναν φίλο του142. Το σημερινό μηνιαίο εισόδημά του είναι 1.000 Moroccan Dirham (MAD) (88,24 EUR)143. Κατά την επί τόπου
επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι το κατάστημά του ήταν πολύ τακτοποιημένο και καθαρό και δήλωσε ότι έλαβε υγειονομική άδεια
από την αρμόδια διοικητική κοινότητα144. Η επιχείρησή του πηγαίνει καλά, καθώς δεν υπάρχουν παρόμοια καταστήματα στην
περιοχή145. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης επισκέφθηκε το κατάστημα σημαντικός αριθμός
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https://greece.iom.int/el/ανοικτό‐κέντρο‐φιλοξενίας‐για‐μετανάστες‐εγγεγραμμένους‐στο‐πρόγραμμα‐εθελοντικών‐επιστροφών‐και
https://greece.iom.int/sites/default/files/MONTHLY%20NEWSLETTER%20REINTEGRATION_FEB%202018.pdf
135 https://greece.iom.int/sites/default/files/MONTHLY%20NEWSLETTER%20REINTEGRATION_FEB%202018.pdf
136 https://greece.iom.int/sites/default/files/MONTHLY%20NEWSLETTER%20REINTEGRATION_FEB%202018.pdf
137 https://greece.iom.int/sites/default/files/MONTHLY%20NEWSLETTER%20REINTEGRATION_FEB%202018.pdf
138 https://greece.iom.int/sites/default/files/MONTHLY%20NEWSLETTER%20REINTEGRATION_FEB%202018.pdf
139 https://greece.iom.int/sites/default/files/MONTHLY%20NEWSLETTER%20REINTEGRATION_FEB%202018.pdf
140 https://greece.iom.int/sites/default/files/MONTHLY%20NEWSLETTER%20REINTEGRATION_FEB%202018.pdf
141 https://greece.iom.int/sites/default/files/MONTHLY%20NEWSLETTER%20REINTEGRATION_FEB%202018.pdf
142 https://greece.iom.int/sites/default/files/MONTHLY%20NEWSLETTER%20REINTEGRATION_FEB%202018.pdf
143 https://greece.iom.int/sites/default/files/MONTHLY%20NEWSLETTER%20REINTEGRATION_FEB%202018.pdf
144 https://greece.iom.int/sites/default/files/MONTHLY%20NEWSLETTER%20REINTEGRATION_FEB%202018.pdf
145 https://greece.iom.int/sites/default/files/MONTHLY%20NEWSLETTER%20REINTEGRATION_FEB%202018.pdf
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αγοραστών146. Η Natia αποφάσισε να επιστρέψει στη Γεωργία μετά από 7,5 χρόνια στην Ελλάδα, καθώς δυσκολεύτηκε να βρει
εργασία147. Χάρη στην βοήθεια επανένταξης του ΔΟΜ, η Natia ξεκίνησε μια επιχείρηση μελισσοκομίας148. Παράγει μέλι που
πωλεί στην τοπική αγορά και τώρα μπορεί να κοιτάξει προς το μέλλον με αισιοδοξία149. Η επανένταξη είναι μια διαδικασία
που επιτρέπει στον επαναπατριζόμενο μετανάστη να συμμετέχει ξανά στην κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και πολιτική
ζωή της χώρας καταγωγής του150.

Γράφημα1: Η Εφαρμογή των Υποβοηθούμενων Εθελοντικών Επιστροφών που περιλαμβάνουν μέτρα επανένταξης (AVRR)
ΔΟΜ – Γραφείο στην Ελλάδα (Ιούνιος 2016‐Φεβρουάριος 2018)

Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – Γραφείο στην Ελλάδα, 2018
Γράφημα 2: Τύπος συνδρομής σε είδος

Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – Γραφείο στην Ελλάδα, 2018
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https://greece.iom.int/sites/default/files/MONTHLY%20NEWSLETTER%20REINTEGRATION_FEB%202018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JabIgOuvqoY
148 https://greece.iom.int/sites/default/files/MONTHLY%20NEWSLETTER%20REINTEGRATION_FEB%202018.pdf
149 https://greece.iom.int/sites/default/files/MONTHLY%20NEWSLETTER%20REINTEGRATION_FEB%202018.pdf
150 https://greece.iom.int/sites/default/files/MONTHLY%20NEWSLETTER%20REINTEGRATION_FEB%202018.pdf
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Γράφημα 3: Κύριες χώρες προέλευσης, φύλο και ευάλωτες περιπτώσεις

Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – Γραφείο στην Ελλάδα, 2018
Εικόνα 1: Επίσκεψης παρακολούθησης στο Μαρόκο (13 έως 16 Φεβρουαρίου 2018): Fadil Mokhlis στο κρεοπωλείο του στο
Μαρακές

Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – Γραφείο στην Ελλάδα, 2018
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9.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Αναφορικά με εθνικές εξελίξεις στρατηγικής πολιτικής/μέτρα σχετικά με την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων151, 152 πολιτών τρίτων χωρών (π.χ. εθνικά σχέδια δράσης ή εθνικές στρατηγικές) που θεσπίστηκαν το 2017 (βλ.
επίσης Ενότητα 2), το έτος χαρακτηρίζεται από σημαντικές εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο. Το 2017 ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ,
ο νόμος 4478/2017153, ο οποίος ορίζει το ελάχιστο των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχει το κράτος σε θύματα εγκληματικών
πράξεων (συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων)154. Άλλες εξελίξεις αναφορικά με τις προσπάθειες
του Ελληνικού Κράτους εναντίον της της εμπορίας ανθρώπων (THB), οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τις συστάσεις της Έκθεσης
GRETA (2017)155: (i) Ο νόμος περί νέας κηδεμονίας ετοιμάζεται και σύντομα θα ψηφιστεί (εντός του 2018). (ii) Οι τυποποιημένες
διαδικασίες λειτουργίας (SOPs) του NREM έχουν καθοριστεί και οι τελευταίες θα εφαρμοστούν σύντομα (εντός του 2018). (iii)
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις για τους
επιθεωρητές εργασίας και τους ειδικούς στον τομέα της υγείας. (iv) Έχει αναπτυχθεί η λεγόμενη «Αξιολόγηση Ευπάθειας»
πιθανών θυμάτων, η οποία αποτελεί μία ενοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης θυμάτων, και θα εφαρμοστεί σε όλα τα Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης πολιτών τρίτων χωρών. (v) Αυτή η αξιολόγηση ευπάθειας περιλαμβάνει δείκτες για την
εξακρίβωση θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων (THB) μεταξύ μεταναστών και αιτούντων άσυλο156. (vi) Επιπλέον, 3ετής θέσπιση
γραφείου ως απάντηση στη δέσμευση ως Κράτος‐Μέλος και έμφαση του θέματος στην Εθνική στρατηγική στο πλαίσιο της ΕΕ.
(vii) 3 πυλώνες μεταφοράς της Οδηγία 2011/36/ΕΕ157: Πρόληψη‐Προστασία‐Καταστολή. (viii) Καλή Πρακτική: ΕΚΚΑ
συντονισμός με Εθνικό Μηχανισμός Αναφοράς (ΕΜΑ/NRM) αναγνώρισης και παραπομπής για πιθανά θύματα. (ix)
Επιμόρφωση σε στελέχη του Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΥΜΕΠΟ), της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(ΥΠ.Υ.Τ.), της Υπηρεσίας Ασύλου (ΥΑ), του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ). (x) Έμφαση στην Ταυτοποίηση 1ου επιπέδου
για υποτιθέμενα/δυνητικά θύματα. (xi) Εστίαση στον ιδιωτικό τομέα, εφοδιαστικές εταιρείες και (xii) εφαρμογή του Εθνικού
Μηχανισμού Αναφοράς (ΕΜΑ)158. (xiii) Επιμόρφωση σχετικών φορέων και έμφαση στο στόχο της μείωσης της «ζήτησης»
θυμάτων, πριν τη πρόληψη. (xiv) Πόρισμα Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) της Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)159
το 2017 με έμφαση σε ζητήματα διασύνδεση πορνείας και διακίνησης με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. (xv) Το Festival «Break
the Chain» διοργανώθηκε και το 2017160 και σκοπός είναι διαρκεί όλο το έτος. (xvi) Εστίαση στο φαινόμενο εντός του
ευρύτερου τομέα της μετανάστευσης. (xvii) Μέσω της Περιφερειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURTF)161
συνεργάζονται τα EC agencies, EASO, FRA, EUROPOL, Αστυνομία, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) μέσω
δεδομένων και εκπαίδευσης. (xviii) Επίσης, ανασυστάθηκε η κοινοβουλευτική υποεπιτροπή για την καταπολέμηση της
Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων162. (xix) Επιμόρφωση μέσω Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ)/Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)163.
Σχετικά με πολιτικές/μέτρα για τη βελτίωση της αναγνώρισης και της παροχής πληροφοριών σχετικά με την παροχή
βοήθειας και υποστήριξης σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι/ες είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων (συμπεριλαμβανομένων
των παιδιών θυμάτων και των αιτούντων άσυλο θυμάτων) αυτές περιλαμβάνουν: (α) Νομοθετικές αλλαγές/πολιτικές
αποτελούν: Το 2017, η ενσωμάτωση εγκληματικής δραστηριότητας, ως αντικείμενο επιμόρφωσης, συμπερίληψη των
αναλύσεων του ILO για την εξαναγκαστική εργασία (forced labour), απόφαση για τη Μανωλάδα/Επιμόρφωση του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)/Εθνική Επιτροπή παρά τω Πρωθυπουργώ και Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης, για να
εισαχθούν τα ζητήματα στα σχολεία. (β) Μέτρα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης: Πρωτοβουλίες ενίσχυσης: το θέμα των
εφοδιαστικών αλυσίδων, Start‐ups θυμάτων‐προσλαμβάνουν θύματα, «Athens partnership» στην τοπική αυτοδιοίκηση,
προγράμματα των ταμείων AMIF/ISF, σύνδεση του ΕΜΑ με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), εκπαιδεύσεις
στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, έμφαση σε θέματα θρησκείας/πίστης ευαισθητοποίησης/αντιμετώπισης της πολιτικής του
φόβου (politics of fear). (γ) Μέτρα για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών: Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς
(ΕΜΑ) και με δράσεις της Περιφερειακής Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURTF). (δ) Μέτρα για τη συνεργασία μεταξύ των
Κρατών (Μελών): Βουλγαρία και Ρουμανία καθώς και συµπράξεις μεταξύ Δηµόσιου‐Ιδιωτικού Τοµέα.
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http://ec.europa.eu/anti‐trafficking/
http://ec.europa.eu/anti‐trafficking/member‐states‐0_en
Διαθέσιμο στο: http://goo.gl/691yu5
154 Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
155 Secretariat of the Council of Europe (CoE) Convention on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA and Committee of the Parties (2017) G R E T A: Group of
Experts on Action against Trafficking in Human Beings [GRETA (2017)]: Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against
Trafficking in Human Beings by Greece. Council of Europe. Strasbourg: Council of Europe https://rm.coe.int/greta‐2017‐27‐fgr‐gre‐en/168075f2b6
156 Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
157 http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
158 Βλ. https://www.mfa.gr/exoteriki‐politiki/pagkosmia‐zitimata/paranomi‐diakinisi‐prosopon.html
159 Βλ. http://goo.gl/JoVzQZ και http://goo.gl/HYcDP4 (15/12/2017)
160 Διαθέσιμο στο: http://goo.gl/NNEz7C
161 Βλ. https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/operation‐taurus‐%E2%80%93‐greece‐and‐europol‐dismantle‐organized‐crime‐group και
https://ec.europa.eu/home‐affairs/sites/homeaffairs/files/what‐we‐do/policies/european‐agenda‐
migration/20171114_commission_staff_working_document_en.pdf
162 Βλ. http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes‐Epitropes/Synedriaseis?met_id=2f239783‐8c28‐4219‐9720‐a72400f2941c και
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes‐Epitropes/Synedriaseis?met_id=7dda3bb5‐4394‐48aa‐8652‐a7f200a7ba56
163 Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
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Σχετικά με πολιτικές/μέτρα για τη βελτίωση της εξακρίβωσης των θυμάτων (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών
θυμάτων και των αιτούντων άσυλο θυμάτων): Νομοθετικές αλλαγές/πολιτικές: Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς
(ΕΜΑ). Μέτρα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης: Στην Ελληνική Αστυνομία. Την 08/04/2017 αποδομήθηκε, από το Τμήμα
Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιούνταν στη σεξουαλική εκμετάλλευση
νεαρών αλλοδαπών γυναικών στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών στη Μαλακάσα. Οι δράστες εκμεταλλευμένοι την ευάλωτη
θέση και τη δεινή οικονομική κατάσταση των θυμάτων, τα στρατολογούσαν και με χρήση βίας και απειλών, τόσο κατά των
ιδίων όσο και κατά μελών των οικογενειών τους, καθώς και με ψευδείς υποσχέσεις για διευκόλυνση της εξόδους τους από την
Ελλάδα και μετάβαση σε χώρα της επιθυμίας τους (συνήθως και κάποια κεντροευρωπαϊκή χώρα), εξανάγκαζαν τα θύματα σε
σεξουαλική εκμετάλλευση παρακρατώντας τα σχετικά έσοδα164. Ταυτοποιήθηκαν και «απελευθερώθηκαν» οι δύο (2) γυναίκες
θύματα εμπορίας ανθρώπων, υπήκοοι Αφγανιστάν, στις οποίες παρασχέθηκε προστασία και αρωγή165. Άλλα μέρη: Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)/Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) και Νοσοκομεία/Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)166. Μέτρα για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών: Η δράση της Ελληνικής Αστυνομίας στο πεδίο
της αντιμετώπισης και καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, βασίζεται στο «Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής 2015‐
2019» του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο θέτει συγκεκριμένους στόχους, μέσω στοχευμένων δράσεων167. Στο
πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σε καθημερινή βάση, παρακολουθεί
τον τρόπο χειρισμού σχετικών υποθέσεων (και διαχείρισης των θυμάτων) από τις Υπηρεσίες «πρώτης γραμμής» και
παρεμβαίνοντας, όποτε είναι αναγκαίο, και μέσω παροχής κατευθύνσεων, επιδιώκει τον συντονισμό των διαδικασιών και την
ενίσχυση της συνεργασίας (με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς) με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση
του φαινομένου168. Καθοριστικής σημασίας, προς επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων, είναι η συνεχής εκπαίδευση των
αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι ασχολούνται με τη διερεύνηση υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων ή/και είναι πιθανό να
έρθουν σε επαφή με (πιθανά) θύματα εμπορίας169.
Για το έτος του 2017, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας συμμετείχαν στις παρακάτω αναφερόμενες εκπαιδευτικές
δράσεις, είτε ως εκπαιδευτές είτε ως εκπαιδευόμενοι: Συμμετοχή στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σε διημερίδα η οποία
διοργανώθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., στην πόλη της Σάμου την 16‐17/03/2017, με θέμα «Training on
Identification of Victims of Trafficking in human beings». Συμμετοχή Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ως
εμπειρογνώμονα – εκπαιδευτή, σε εκπαίδευση εθνικών εκπαιδευτών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η οποία
διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX την 21‐23/03/2017, στη Βαρσοβία Πολωνίας. Συμμετοχή στελεχών της
Ελληνικής Αστυνομίας σε σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), στη Μαδρίτη της Ισπανίας την 31/01‐
02/02/2017, με θέμα «Παράνομη διακίνηση παιδιών». Οργάνωση – υλοποίηση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σεμιναρίου χειρισμού υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων μέσω τηλεδιάσκεψης, την
29/04/2017, με θέμα «Έκθεση ανάλυσης, εκτίμηση κατάστασης αναφορικά με την εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα για το έτος
2016, χειρισμός υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων». Στο εν λόγω σεμινάριο συμμετείχαν 140 Αξιωματικοί Υπηρεσιών «πρώτης
γραμμής», με κριτήριο επιλογή αυτών, την πιθανότητα επαφής με πιθανά θύματα‐δράστες‐υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων.
Συμμετοχή Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε εκπαίδευση του ΟΑΣΕ για αναφορικά με την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων στις ροές παράτυπης μετανάστευσης (Ιταλία, 05‐09/06/2017). Συμμετοχή δέκα (10) Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας σε εκπαιδευτικές ημερίδες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, που διοργανώθηκαν από το Γραφείο
των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) σε Αθήνα (03‐04/04/2017) και Θεσσαλονίκη (06‐07/04/2017)
αντίστοιχα. Συμμετοχή Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε σεμινάριο με θεματική την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων που συνδιοργανώθηκε από τους Global Center for Women and Justice, Humanitarian Initiative BRIGES και Salvation
Army στις 20‐21‐22/06/2017 στην Αθήνα. Η Ελληνική Αστυνομία, εντός του 2017, συμμετείχε σε Κοινές Ημέρες Δράσης για την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση, στο πλαίσιο της προτεραιότητας EMPACT
Trafficking in Human Beings, που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από 15/05/2017 έως 19/05/2017. Διοργάνωση την
16/05/2017, από τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένος Αθηνών, επιμορφωτικής συνάντησης/εκπαίδευσης για τον
εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Συμμετοχή Αξιωματικού της Ελληνικής
Αστυνομίας, ως εμπειρογνώμονα – εκπαιδευτή, σε εκπαίδευση εθνικών εκπαιδευτών για την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων, η οποία διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX στις 20‐22/06/2017, στη Λιουμπλιάνα της
Σλοβενίας. Συμμετοχή Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομία σε σεμινάριο με θεματική «'Καταπολέμηση Εμπορίας
Ανθρώπων»' (Παρίσι, Γαλλία, 16‐18/10/2017). Συμμετοχή δύο (2) Αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου σε
σεμινάριο με θέμα «Trafficking» που πραγματοποιήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες , την
29/09/2017, στα γραφεία της στην περιοχή «Επάνω Σκάλα» στην Μυτιλήνη Λέσβου. Συμμετοχή Αξιωματικού της Ελληνικής
Αστυνομία σε σεμινάριο της CEPOL με θέμα: «Νέες τάσεις και μέθοδοι στην πρόληψη του εγκλήματος», το οποίο έλαβε χώρα
στο Tampere (Φινλανδία, 13‐16/11/2017). Συμμετοχή Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σε ημερίδα, που διοργανώθηκε από
το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων σε συνεργασία με την εδώ Πρεσβεία του
Ηνωμένου Βασιλείου, για την αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (29/11/2017). Τέλος, η θεματική
ενότητα «Εμπορία Ανθρώπων» συμπεριλαμβάνεται στη διδακτέα ύλη και διδάσκεται στους σπουδαστές των σχολών της

164

Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
166 Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
167 Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
168 Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
169 Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
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Αστυνομικής Ακαδημίας170. Επιπλέον, η Ελληνική Αστυνομία, μέσω των συνεργασιών που έχει αναπτύξει σε διεθνές επίπεδο,
(Interpol, Europol, SELEC, EUROJUST και των Αξιωματικών Συνδέσμων), ανταποκρίθηκε σε σημαντικό αριθμό αιτημάτων
παροχής πληροφοριών (αιτήματα αντίστοιχων Αρχών: Ελβετίας, Ολλανδίας, Βελγίου, Κύπρου, Γερμανίας, Σλοβενίας, Σουηδίας,
Πορτογαλίας, Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Δανίας, Ουγγαρίας, Ισπανίας και Τσεχίας) αναφορικά με υποθέσεις εμπορίας
ανθρώπων που βρίσκονται υπό διερεύνηση171. Τέλος, η Ελληνική Αστυνομία παρείχε συνεισφορά στο Έργο Ανάλυσης
«PHEONIX» (για την εμπορία ανθρώπων) της Europol172. Μέτρα για τη συνεργασία μεταξύ των Κρατών (Μελών): Στο πλαίσιο
της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών‐Μελών, πραγματοποιούνται, σε διμερή βάση με τις γειτονικές χώρες (Αλβανία,
Βουλγαρία), συναντήσεις στα συνοριακά σημεία των όμορων Περιφερειακών Αστυνομικών Αρχών, όποτε είναι απαραίτητο,
με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, την ανάπτυξη συντονισμένων ‐ στοχευμένων δράσεων και την ενίσχυση της
συνεργασίας και των επαφών173. Επίσης, προσαρμογή των ΕΜΑ/NRΕMs ανάλογα με τις ανάγκες του θύματος. Επιπλέον,
αναπτύσσονται διμερείς/πολυμερείς συνεργασίες και υπό την αιγίδα των Ευρωπαϊκών Οργανισμών (SELEC, EUROPOL,
EUROJUST) αποβλέποντας στην ενίσχυση της συνεργασίας των Κρατών‐Μελών, το συντονισμό των δράσεων τους και τη
συνέργεια σε υποθέσεις174. Αναφορικά με τις περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων, στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται175:
Πίνακας 1: Υποθέσεις – Θύματα – Δράστες για το έτος 2017
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
21
ΘΥΜΑΤΑ
38 (24 ενήλικα και 14 ανήλικα)
ΔΡΑΣΤΕΣ
147
Πηγή: Ελληνική Αστυνομία/Εθνικός Εισηγητής για την Εμπορία Ανθρώπων, 2018
Πίνακας 2: Υποθέσεις ανά είδος εκμετάλλευσης για το έτος 2017
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΙΤΕΙΑΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πηγή: Ελληνική Αστυνομία/Εθνικός Εισηγητής για την Εμπορία Ανθρώπων, 2018
Πίνακας 3: Θύματα ανά φύλο και εθνικότητα για το έτος 2017
Φύλο/εθνικότητα
ΑΡΡΕΝΕΣ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΑΦΓΑΝΙΚΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2
ΜΟΛΔΑΒΙΚΗ
ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΡΩΣΙΚΗ
Σύνολο θυμάτων ανά φύλο
4
Σύνολο θυμάτων
38
Πηγή: Ελληνική Αστυνομία/Εθνικός Εισηγητής για την Εμπορία Ανθρώπων, 2018
Πίνακας 4: Θύματα ανά είδος εκμετάλλευσης και εθνικότητα για το έτος 2017
Είδος
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
εκμετάλλευσης/Εθνικότητα
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΠΑΙΤΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
3
ΜΟΛΔΑΒΙΚΗ
ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΡΩΣΙΚΗ
Σύνολο θυμάτων ανά είδος
0
3
εκμετάλλευσης
Σύνολο θυμάτων
38
Πηγή: Ελληνική Αστυνομία/Εθνικός Εισηγητής για την Εμπορία Ανθρώπων, 2018

0
1
20
21

ΘΗΛΕΙΣ
2
4
4
2
8
2
9
3
34

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
4
2
4
3
8
2
9
3
35

170

Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
173 Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
174 Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
175Στοιχεία τα οποία δόθηκαν από τον Εθνικό εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην Ομάδα Έργου, στις 13/02/2018.
171
172
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Πίνακας 5: Δράστες ανά φύλο και εθνικότητα για το έτος 2017
Φύλο/εθνικότητα
ΑΡΡΕΝΕΣ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
29
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
3
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
52
ΚΟΛΟΜΒΙΑΝΗ
ΜΑΡΟΚΙΝΗ
1
ΜΟΛΔΑΒΙΚΗ
2
ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ
ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ
2
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
4
ΡΩΣΙΚΗ
Σύνολο δραστών ανά φύλο
99
Σύνολο δραστών
137
Πηγή: Ελληνική Αστυνομία/Εθνικός Εισηγητής για την Εμπορία Ανθρώπων, 2018

ΘΗΛΕΙΣ
4

Πίνακας 6: Ανήλικα θύματα ανά φύλο, είδος εκμετάλλευσης και εθνικότητα για το έτος 2017
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΠΑΙΤΕΙΑ
Εθνικότητα/Είδος
Εκμετάλλευσης/Φύλο
ΑΡΡΕΝ
ΘΗΛΥ
ΑΡΡΕΝ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
2
ΕΛΛΑΔΑΣ
3
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
8
Σύνολο θυμάτων ανά
11
3
είδος εκμετάλλευσης
Σύνολο ανήλικων
14
θυμάτων
Πηγή: Ελληνική Αστυνομία/Εθνικός Εισηγητής για την Εμπορία Ανθρώπων, 2018

2
5
12
5
2
2
4
2
38

ΘΗΛΥ
1

Αναφορικά με πολιτικές/μέτρα που αφορούν τη συνεργασία με τρίτες χώρες σχετικά με την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων αυτά περιλαμβάνουν παραδοτέα και συνεργασίες όπως για παράδειγμα μέσω του
Συμβουλίου της Ευρώπης (CoE)176, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) (2017)177, μέσω
της υποστήριξης του United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) σε Αθήνα‐Θεσσαλονίκη (2017)178.

176

Secretariat of the Council of Europe (CoE) Convention on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA and Committee of the Parties (2017) G R E T A: Group of
Experts on Action against Trafficking in Human Beings [GRETA (2017)]: Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against
Trafficking in Human Beings by Greece. Council of Europe. Strasbourg: Council of Europe https://rm.coe.int/greta‐2017‐27‐fgr‐gre‐en/168075f2b6
177 Βλ.: https://www.osce.org/secretariat/315581
178 Βλ.: https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2017/April/identification‐‐investigation‐of‐human‐trafficking‐in‐greece‐boosted‐with‐unodcs‐help.html
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10. ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σχετικά με την ενσωμάτωση της μετανάστευσης στις αναπτυξιακές πολιτικές, για παράδειγμα: μελέτες, ανάπτυξη προσεγγίσεων
για να καταστεί η μετανάστευση μέρος των τομεακών πολιτικών (π.χ. γεωργία, υγεία, εκπαίδευση κ.λπ.), σχέδια ανάπτυξης
αλληλεγγύης κλπ.179 (βλ. επίσης Ενότητα 2), το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (2014‐2020), περιλαμβάνει δράσεις
κοινωνικής ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, κ.α., βάσει των
τεσσάρων πυλώνων: στέγασης, απασχόλησης, εκπαίδευσης και υγείας, οι οποίες αποσκοπούν: α) Στη δημιουργία νέων και/ή
βελτιωμένων ήδη υπαρχουσών υποδομών στέγασης για άτομα που αντιμετωπίζουν, ή βρίσκονται μπροστά στο πρόβλημα
έλλειψης στέγης, β) Στη μείωση της σχολικής διαρροής, γ) Στην παροχή υπηρεσιών υγείας, υγιεινής και πρόνοιας, δ) Στην
ενημέρωση και ατομική ενδυνάμωση, ε) Στην επαγγελματική και επιχειρηματική συμβουλευτική και κατάρτιση, στ) Στην ενίσχυση
της απασχόλησης μέσω της κοινωφελούς εργασίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) περιλαμβάνει την ανάπτυξη ανά περιφέρεια σε τοπικό επίπεδο, αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων,
όπου απαιτείται από επενδυτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και σε συνέργεια με δράσεις του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD). Οι εν λόγω δράσεις αποσκοπούν στην ολιστική παρέμβαση και
περιλαμβάνουν την παροχή βασικών υπηρεσιών και αγαθών, υποστήριξης σε μαθητές ευπαθών ομάδων για την έγκαιρη σχολική
εγγραφή, φοίτηση και την μετάβασή τους από μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη και την προώθηση στην αγορά εργασίας.
Επίσης, προβλέπεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε ζητήματα ομαλής ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών
που αιτούνται άσυλο στη χώρα και αφορούν: τη δημιουργία νέων δομών και την ανακατασκευή/ανακαίνιση των υφιστάμενων
δομών φιλοξενίας καθώς και την βραχυχρόνια κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, την παροχή ιατρικής, νομικής και
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης ικανοτήτων των
αιτούντων ασύλου, των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών καθώς και την
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των Ελλήνων κατοίκων σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία/κοινότητα για τους σκοπούς της
εύρυθμης λειτουργίας των ανωτέρω δομών. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των εθελοντών. Απαραίτητη είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
μέσω στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, κυρίως μαθητών και νέων. Ειδικότερα για τους
μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, οι παρεμβάσεις θα είναι συμπληρωματικές των δράσεων των
Ευρωπαϊκών Ταμείων: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)180 Για το έτος
2017, τα μεταναστευτικά εμβάσματα όσον αφορά τις εισπράξεις ήταν 138.6181 και όσον αφορά τις πληρωμές 497.4182. Στο
Πολυετές Πρόγραμμα 2014‐2020 του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το 2015 προβλέπεται Δράση υπό τον τίτλο «Ενίσχυση σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες προέλευσης των πολιτών τρίτων
χωρών και υλοποίηση προγραμμάτων για την καλύτερη ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην κοινωνία υποδοχής». Στο πλαίσιο
της δράσης αυτής θα υλοποιηθούν τουλάχιστον τρία (3) εισαγωγικά προγράμματα (introductory programmes) σε χώρες
προέλευσης νομίμων μεταναστών με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει ή θα υπογράψει Συμπράξεις Κινητικότητας (Mobility
Partnerships) και Διμερείς Συμφωνίες (Bilateral Agreements). Τα εν λόγω προγράμματα θα περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τις
κάτωθι θεματικές: α) Εκμάθηση στοιχείων της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αναπτύξουν την
ικανότητα βασικής επικοινωνίας στον γραπτό και προφορικό λόγο, β) Ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν και τις ανάγκες
που υπάρχουν στην αγορά εργασίας της Ελλάδας καθώς και επαγγελματική κατάρτιση, γ) Παροχή πληροφόρησης αναφορικά με
πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας καθώς και με ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας για τους πολίτες τρίτων χωρών (όπως
κοινωνική ασφάλιση, ανανέωση αδειών διαμονής, δικαιώματα μεταναστών), κ.ά.183.

179 Βλ. Grizis, V., Tsoukala, A., Fouskas, T., and Mine F. (2015a) European Migration Network: Annual Policy Report 2015 Part 1 – Greece: National Report Part 1 and Statistics

Annex. Contributing to the EMN Annual Report on Asylum and Migration 2015. Athens: Center for Security Studies/Hellenic Ministry of Interior and Administrative
Reconstruction. Brussels: European Migration Network/European Commission.
180 Βλ.: http://www.esfhellas.gr/el/Documents/%CE%9D%CE%95%CE%91%20%CE%A0%CE%A0/PA_ESPA_2014‐2020_220514_full.pdf
181 Ποσά σε εκατ. ευρώ. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Ισοζύγιο Πληρωμών.
182 Ποσά σε εκατ. ευρώ. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Ισοζύγιο Πληρωμών.
183 Βλ. http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐15‐4662_el.htm και http://www.amifisf.gr/prosklisi_cat/tame/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στην παρούσα Ετήσια Έκθεση για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ελλάδα για το 2017 (περίοδος αναφοράς 1η Ιανουαρίου 2017‐31 Δεκεμβρίου 2017) αναφέρονται πληροφορίες και εξελίξεις
που συνελέγησαν και κατεγράφησαν. Έγιναν αναφορές και σε προηγούμενα έτη αλλά και σε μελλοντικούς σχεδιασμούς. Για τη σύνταξη της Ετήσια Έκθεση για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στην
Ελλάδα για το 2017 υπήρξαν επαφές, συναντήσεις και εκτενείς συνεργασίες με εκπροσώπους αρμόδιων φορέων της ελληνικής διοίκησης για τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου στην Ελλάδα οι
οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην εκπόνηση της Ετήσια Έκθεση για το 2017. Συλλέχθηκαν επίσης δεδομένα από δευτερεύουσες πηγές, παραπομπές στη βιβλιογραφία και από πρωτογενείς πηγές.
Πηγές πληροφοριών/μεθόδων

Πηγές: για δευτερεύουσες πηγές, παραπομπές στη βιβλιογραφία, για πρωτογενείς πηγές, εμπλεκόμενοι φορείς

Επιστημονικές/ακαδημαϊκές πηγές
Μελέτες
Άλλες εκθέσεις
Νομοθεσία
Έγγραφα πολιτικής
Διαδίκτυο
Συνεντεύξεις με τα ενδιαφερόμενα
μέρη)

Διαβούλευση με τις εθνικούς φορείς

Διαβούλευση με εθνικό δίκτυο

Άλλο

Πολλαπλές επιστημονικές/ακαδημαϊκές πηγές (μονογραφίες, κεφάλαια συλλογικών τόμων, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά)
Πολλαπλές μελέτες, πληροφορίες που προκύπτουν αποτελέσματα διεθνών και ελληνικών ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών
Πολλαπλές εκθέσεις, πληροφορίες που προκύπτουν αποτελέσματα διεθνών και ελληνικών ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών
Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και μεταναστευτική πολιτική σχετικά με την εθελοντική επιστροφή
Πολλαπλά έγγραφα πολιτικής
Αναζήτηση στο Internet (μηχανές αναζήτησης και ιστοσελίδες)
Πραγματοποιήθηκαν ημι‐δομημένες συνεντεύξεις με στελέχη: της Υπηρεσίας Ασύλου (2), της της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (1), του
Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πολιτικών Μετανάστευσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (1), και του Υπουργείου Εξωτερικών (3)
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