Ακινα 8.4.2016

Παρατθριςεισ του Ελλθνικοφ Συμβουλίου για τουσ Πρόςφυγεσ
επί του Νόμου 4375/2016

Στισ 3 Απριλίου 2016 δθμοςιεφκθκε ο ν. 4375/2016 «Οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςίασ Αςφλου, Αρχισ
Προςφυγϊν, Υπθρεςίασ Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ κτλ.», με τον οποίο τροποποιείται το υφιςτάμενο
νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία των αρμόδιων υπθρεςιϊν για τθν εξζταςθ
αιτθμάτων αςφλου (Υπθρεςία Αςφλου και Αρχι Προςφυγϊν) και τθν υποδοχι νεοειςερχομζνων (ιδθ
Υπθρεςία Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ). Με τον ίδιο νομοκετικό κείμενο (μζροσ τρίτο) ενςωματϊνεται θ
Αναδιατυπωμζνθ Οδθγία ςχετικά με τισ Κοινζσ Διαδικαςίεσ για τθ χοριγθςθ και ανάκλθςθ του
κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ1. Διατάξεισ τζλοσ του ν. 4375/20162 ςυνδζονται με τθν εφαρμογι τθσ
Συμφωνίασ ΕΕ-Τουρκίασ τθσ 18θσ Μαρτίου 2016.
Υπενκυμίηουμε ότι ζχουμε ιδθ επιςθμάνει, με το από 31.3.2016 κοινό δελτίο τφπου εφτά οργανϊςεων
προςταςίασ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου, ςυμπεριλαμβανομζνου του Ελλθνικοφ Συμβουλίου για τουσ
Πρόςφυγεσ, ότι «θ Συμφωνία αυτι καταργεί κάκε νομικό κεκτθμζνο ωσ προσ τθν προςταςία των
προςφφγων, όπωσ αυτό οικοδομικθκε με το διεκνζσ, ενωςιακό και εκνικό δίκαιο, τθν Σφμβαςθ τθσ
Γενεφθσ του 1951 και τθ νομολογία του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου3».
Υπενκυμίηουμε επίςθσ ότι, ιδθ, θ ζναρξθ εφαρμογισ τθσ Συμφωνίασ, ςτισ 20 Μαρτίου 2016, ςυνδζκθκε με
τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν, οι οποίεσ βρίςκονται ςε προφανι αντίκεςθ με το διεκνζσ, ευρωπαϊκό και
εκνικό πλαίςιο προςταςίασ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, όπωσ μεταξφ άλλων: θ υπαγωγι όλων των
νεοειςερχομζνων μετά τθν 20.3.2016 ςε κακεςτϊσ γενικευμζνθσ και ςυςτθματικισ κράτθςθσ4, ςε
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1

ςυνκικεσ ςυνωςτιςμοφ, ανεπαρκϊν εγκαταςτάςεων υγιεινισ, ανεπαρκοφσ ςίτιςθσ, χωρίσ κατάλλθλθ
ενθμζρωςθ5 και χωρίσ να διαςφαλίηεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθ διαδικαςία αςφλου6. Τθν ίδια
ςτιγμι καταγράφεται θ αδυναμία οριςμζνων εκ των πολιτϊν τρίτων χωρϊν, που επζςτρεψαν ςτθν
Τουρκία, ςτο πλαίςιο τθσ επιχείρθςθσ επανειςδοχισ τθσ 4θσ Απριλίου 2016, να υποβάλλουν αίτθμα
αςφλου7, κατά παράβαςθ του δικαιϊματοσ ςτο άςυλο, όπωσ ορίηεται από το διεκνζσ, ενωςιακό και
ελλθνικό δίκαιο.
Συγκεκριμζνα ςε ό,τι αφορά τισ διατάξεισ του ν. 4375/2016, μεταξφ άλλων, επιςθμαίνονται τα παρακάτω:

Συςτηματική επιβολή μζτρου «περιοριςμοφ τησ ελευθερίασ»
1. Ο ν. 4375/2016 υιοκετεί μια πρακτικι ςυςτθματικοφ και αδιάκριτου «περιοριςμοφ τθσ ελευκερίασ»,
χωρίσ εξατομικευμζνθ αξιολόγθςθ και εκτίμθςθ τθσ αναγκαιότθτασ για τθν επιβολι του ςυγκεκριμζνου
μζτρου, για το ςφνολο των νεοειςερχομζνων πολιτϊν τρίτων χωρϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των
προςϊπων που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ (π.χ. οικογζνειεσ με παιδιά, αςυνόδευτοι ανιλικοι κτλ.).
Σφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ8, ςε όλουσ τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν που ειςζρχονται χωρίσ τισ
νόμιμεσ διατυπϊςεισ, επιβάλλεται «περιοριςμόσ τθσ ελευκερίασ», για τθν υπαγωγι τουσ ςε διαδικαςίεσ
υποδοχισ και ταυτοποίθςθσ, για αρχικό διάςτθμα 3 θμερϊν, με δυνατότθτα παράταςθσ για διάςτθμα
ςυνολικά 25 θμερϊν και επιπλζον δυνατότθτα κράτθςθσ μετά τθν παρζλευςθ των 25 θμερϊν βάςει των
διατάξεων για τθν κράτθςθ αιτοφντων άςυλο9 και προςϊπων υπό διαδικαςίεσ απομάκρυνςθσ10. Κατά δε
το αρχικό διάςτθμα επιβολισ του μζτρου, δεν προβλζπεται θ δυνατότθτα ζνδικου βοθκιματοσ κατά του
μζτρου «περιοριςμοφ τθσ ελευκερίασ» ενϊπιον Δικαςτθρίου.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τον τρόπο εκτζλεςθσ του μζτρου (απαγόρευςθ εξόδου και υποχρεωτικι διαμονι ςε
φυλαςςόμενεσ από αςτυνομικό προςωπικό εγκαταςτάςεισ-Κζντρο Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ (ΚΥΤ)), το
ςυγκεκριμζνο μζτρο ςτθν πραγματικότθτα ιςοδυναμεί με de facto μζτρο κράτθςθσ11 και υπό αυτιν τθν
ζννοια, θ επιβολι ςτερθτικοφ τθσ ελευκερίασ μζτρου εισ βάροσ «μιασ ευρείασ κατθγορίασ προςϊπων επί
τθ βάςθ ενόσ υποχρεωτικοφ κανόνα, χωρίσ εξατομικευμζνθ εκτίμθςθ12», ελζγχεται ωσ προσ τθν
ςυμβατότθτά τθσ με τουσ κανόνεσ του Διεκνοφσ Δικαίου. Επιπλζον, το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο
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Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου ζχει ιδθ διαπιςτϊςει παραβίαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Σφμβαςθσ Δικαιωμάτων
του Ανκρϊπου (ΕΣΔΑ) από τισ ελλθνικζσ αρχζσ, εξαιτίασ τθσ επιβολισ μζτρου κράτθςθσ με τρόπο
αυτόματο και χωρίσ να εξεταςτοφν οι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ, προςϊπου που ανικει ςε ευάλωτθ ομάδα13. Το
γεγονόσ δε ότι θ εκνικι ζννομθ τάξθ δεν παρζχει ζνδικο μζςο για τθν αμφιςβιτθςθ τθσ αρχικισ απόφαςθσ
«περιοριςμοφ τθσ ελευκερίασ»14, ςυνιςτά παραβίαςθ των εγγυιςεων του άρκρου 5 παρ. 4 τθσ ΕΣΔΑ15.
Σθμειϊνεται τζλοσ ότι ο ν. 4375/2016 προβλζπει αυξθμζνο ρόλο και αρμοδιότθτεσ τθσ Αςτυνομίασ κατά
τθν υλοποίθςθ των διαδικαςιϊν υποδοχισ και ταυτοποίθςθσ. Προϊςτάμενοσ του κλιμακίου ταυτοποίθςθσ
και εξακρίβωςθσ τθσ ικαγζνειασ ςτα ΚΥΤ ορίηεται αξιωματικόσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ16, με ευκφνθ
μεταξφ άλλων για τθν ςυνεργαςία με τουσ υπαλλιλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ για τθ Διαχείριςθ τθσ
Επιχειρθςιακισ Συνεργαςίασ ςτα Εξωτερικά Σφνορα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (FRONTEX), ο οποίοσ δφναται
να παρζχει «ςυνδρομι ςτισ διαδικαςίεσ υποδοχισ και ταυτοποίθςθσ»17.

Κατά παρζκκλιςη διατάξεισ για την εφαρμογή τησ Συμφωνίασ ΕΕ-Τουρκίασ
2. Η παράγραφοσ 4 τθσ ςχετικισ διάταξθσ που αφορά τισ «Διαδικαςίεσ ςτα Σφνορα»18, παρζχει τθ
δυνατότθτα με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και Εκνικισ
Άμυνασ, να λαμβάνουν χϊρα μια ςειρά παρεκκλίςεων από τθν διαδικαςία αςφλου «ςε περίπτωςθ
αφίξεων που αφοροφν μεγάλο αρικμό πολιτϊν τρίτων χωρϊν» και για αιτιςεισ που υποβάλλονται ςτα
ςφνορα ι ςε Κζντρα Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ (ΚΥΤ), οι οποίεσ υπονομεφουν τθν αποτελεςματικι
άςκθςθ των δικαιωμάτων των προςϊπων που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ.
Συγκεκριμζνα, κατά παρζκκλιςθ των διαδικαςιϊν που ακολουκοφνται για τθν καταγραφι και εξζταςθ
αιτιματοσ διεκνοφσ προςταςίασ, ςε περίπτωςθ αιτιςεων που υποβάλλονται ςτα ςφνορα ι ςε Κζντρα
Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθ:
Α. παρζχεται θ δυνατότθτα καταγραφισ και εξζταςθσ αιτιματοσ διεκνοφσ προςταςίασ από προςωπικό
που δεν ανικει ςτθν Υπθρεςία Αςφλου:
 προβλζπεται θ δυνατότθτα καταγραφισ των αιτιςεων διεκνοφσ προςταςίασ που υποβάλλοντα ςτα
ςφνορα ι ςε ΚΥΤ, από προςωπικό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και των Ζνοπλων Δυνάμεων.
Η ςυγκεκριμζνθ διάταξθ ςυνιςτά μια ςαφι υποχϊρθςθ ςε ό,τι αφορά το ςφςτθμα διεκνοφσ
προςταςίασ ςτθν Ελλάδα. Υπενκυμίηεται ότι θ λειτουργία τθσ νζασ Υπθρεςίασ Αςφλου αποτζλεςε ζνα
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ΕΔΔΑ, Rahimi κατά Ελλάδασ, αρικμ. προςφ. 8687/08, 05-07-2011, παρ. 108-109.
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από τα μζτρα, που οι ελλθνικζσ αρχζσ ζλαβαν, προκειμζνου να διαςφαλίςουν ζνα δίκαιο και
αποτελεςματικό ςφςτθμα αςφλου ςτθν Ελλάδα, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν απόφαςθ M.S.S. κατά
Βελγίου και Ελλάδασ19, και ςυνεπϊσ θ εκ νζου εμπλοκι προςωπικοφ τθσ ΕΛ.ΑΣ. και των Ενόπλων
Δυνάμεων, το οποίο ςτερείται κατάλλθλθσ εξειδίκευςθσ και γνϊςθσ ςτο πεδίο και εξ οριςμοφ ζχει
εντελϊσ διαφορετικό ρόλο και αρμοδιότθτεσ, είναι εξόχωσ προβλθματικι και από αυτιν τθν άποψθ.
 κατά τθ ςυνζντευξθ για τθν εξζταςθ των ανωτζρω αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ «θ Υπθρεςία
Αςφλου μπορεί να επικουρείται από προςωπικό τθσ Ευρωπαϊκισ Υπθρεςίασ Υποςτιριξθσ για το
Άςυλο» (EASO), χωρίσ να προςδιορίηεται το πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ του προςωπικοφ αυτοφ, ο
τρόποσ ςυνδρομισ και θ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων των προςϊπων που χριηουν διεκνοφσ
προςταςίασ.
Β. Προβλζπεται μια εξαιρετικά ςυντετμθμζνθ διαδικαςία20 εξζταςθσ αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ,
ςυνολικισ διάρκειασ 15 θμερϊν (ενδεικτικά 1 θμζρα για τθν προετοιμαςία του αιτοφντοσ πριν τθ
διεξαγωγι τθσ προςωπικισ ςυνζντευξθσ για τθν εξζταςθ του αιτιματοσ αςφλου, 5 θμζρεσ για τθν
κατάκεςθ προςφυγισ κτλ.)21, θ οποία ενδζχεται να καταςτιςει αδφνατθ τθν αποτελεςματικι άςκθςθ των
δικαιωμάτων των προςϊπων που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ , ιδίωσ λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ακόμθ
και ςιμερα και παρά τθν ρθτι πρόβλεψθ τθσ Οδθγίασ 2013/32/ΕΕ δεν υφίςταται ςφςτθμα παροχισ
δωρεάν νομικισ ςυνδρομι22.
Γ. Περιορίηεται, ςτο πλαίςιο τθσ κατά παρζκκλιςθ διαδικαςίασ του άρκρου 60 παρ. 4, το δικαίωμα
αυτοπρόςωπθσ εμφάνιςθσ του αιτοφντα διεκνοφσ προςταςίασ ενϊπιον των διαδικαςιϊν ςε δεφτερο
βακμό (προφορικι ακρόαςθ), θ οποία μπορεί να λάβει χϊρα αποκλειςτικά «κατά τθν κρίςθ» τθσ
Επιτροπισ Προςφυγϊν23. Σθμειωτζον ότι θ προςωπικι ςυνζντευξθ/ ακρόαςθ του αιτοφντα άςυλο
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ διαδικαςίασ αςφλου.
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Πρώτη χώρα αςφλου
3. Η ςχετικι διάταξθ που αφορά τον χαρακτθριςμό μια χϊρασ ωσ «πρϊτθσ χϊρασ αςφλου»24, δθλαδι θ
διάταξθ που ςφμφωνα με το δελτίο τφπου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ μπορεί να αποτελζςει τθν νομικι
βάςθ για τθν απόρριψθ μιασ αίτθςθσ αςφλου ωσ απαράδεκτθσ και εν ςυνεχεία τθν επανειςδοχι ςτθν
Τουρκία25, τροποποιεί τθ ςχετικι διάταξθ του ΠΔ 113/201326 και ενςωματϊνει τα ελάχιςτα επιτρεπόμενα
όρια προςταςίασ τθσ Οδθγίασ 2013/32/ΕΕ27, μειϊνοντασ ζτςι τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ για τον
χαρακτθριςμό μιασ χϊρασ ωσ «πρϊτθσ χϊρασ αςφλου. Συγκεκριμζνα, για τθν απόδοςθ αυτοφ του
χαρακτθριςμοφ δεν απαιτείται να λαμβάνονται πλζον υπόψθ τα ςχετικά κριτιρια που απαιτοφνται για τον
χαρακτθριςμό μιασ χϊρασ ωσ «αςφαλοφσ τρίτθσ χϊρασ» και μεταξφ άλλων «θ δυνατότθτα να ηθτθκεί το
κακεςτϊσ του πρόςφυγα και, ςτθν περίπτωςθ που ο αιτϊν αναγνωριςκεί ωσ πρόςφυγασ να του χορθγθκεί
προςταςία ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ τθσ Γενεφθσ28».

Απουςία δωρεάν νομικήσ ςυνδρομήσ
4. Δεν διαςφαλίηεται το δικαίωμα παροχισ δωρεάν νομικι ςυνδρομισ, οφτε καν ςτισ διαδικαςίεσ ςε Βϋ
βακμό, παρά τθ ρθτι υποχρζωςθ των Κρατϊν Μελϊν ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2013/32/ΕΕ29. Ο
προςδιοριςμόσ των όρων και των προχποκζςεων για τθν παροχι νομικισ ςυνδρομισ παραπζμπεται ςε
νεότερθ Υπουργικι Απόφαςθ30, με αποτζλεςμα τθν αδυναμία άςκθςθσ επί του παρόντοσ των
κατοχυρωμζνων δικαιωμάτων των προςϊπων που αιτοφνται διεκνοφσ προςταςίασ.

Μη απαγόρευςη τησ κράτηςησ αςυνόδευτων ανηλίκων
5. Για ακόμθ μια φορά ο Ζλλθνασ νομοκζτθσ δεν προβαίνει ςε ρθτι απαγόρευςθ τθσ κράτθςθ
αςυνόδευτων παιδιϊν, με αποτζλεςμα να ςυνεχίηεται θ ςθμερινι πρακτικι τθσ κράτθςθσ αςυνόδευτων
ανθλίκων, εξαιτίασ τθσ ανεπάρκειασ των υφιςτάμενων κζςεων φιλοξενίασ31, πρακτικι που δεν ςυμβαδίηει
με τθν υποχρζωςθ ςεβαςμοφ του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ32.
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Άρκρο 55.
European Commission - Fact Sheet, EU-Turkey Agreement: Questions and Answers, 19/03/2016,
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-963_en.htm.
26
ΠΔ 113/2013 «Κακιζρωςθ ενιαίασ διαδικαςίασ αναγνϊριςθσ του κακεςτϊτοσ του πρόςφυγα ι του δικαιοφχου
επικουρικισ προςταςίασ», άρκρο 19.
27
Οδθγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Ιουνίου 2013 ςχετικά με κοινζσ
διαδικαςίεσ για τθ χοριγθςθ και ανάκλθςθ του κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ (αναδιατφπωςθ), άρκρο 35.
28
Βλ. Άρκρο 56, παρ 1 (ε).
29
Οδθγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Ιουνίου 2013 ςχετικά με κοινζσ
διαδικαςίεσ για τθ χοριγθςθ και ανάκλθςθ του κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ (αναδιατφπωςθ), άρκρο 21.
30
Άρκρο 44 παρ. 3.
31
Βλ και το από 30.3.2016 Δελτίο Τφπου του Συνθγόρου του Πολίτθ, «Παρζµβαςθ Συνθγόρου του Πολίτθ για τα
αςυνόδευτα παιδιά, πρόςφυγεσ και µετανάςτεσ»,
http://www.synigoros.gr/resources/dt-asynodeytoi-anilikoi-3032016.pdf, όπου επιςθμαίνεται
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Δυνατότητα μετατροπήσ των προςωρινών χώρων φιλοξενίασ ςε κζντρα κράτηςησ
6. Παρζχεται θ δυνατότθτα με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, οι
υφιςτάμενοι χϊροι προςωρινισ φιλοξενίασ να μετατραποφν ςε κζντρα κράτθςθσ33. Η ςυγκεκριμζνθ
διάταξθ γεννά εφλογα ερωτθματικά ςχετικά με τον προςανατολιςμό των αρμόδιων αρχϊν ςε ό,τι αφορά
τισ ςχεδιαηόμενεσ πολιτικζσ κράτθςθσ πολιτϊν τρίτων χωρϊν, ιδίωσ λαμβάνοντασ υπόψθ το κατά
ςυντριπτικι πλειοψθφία προςφυγικό προφίλ των πλθκυςμϊν που ειςζρχονται ι/και παραμζνουν ςτθν
χϊρα34.
***
Η τροποποίθςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου, όπωσ ενδεικτικώσ ςκιαγραφείται ανωτζρω, ςυνιςτά ςαφώσ
ζναν ςθμαντικό περιοριςμό, ιδθ από τον νόμο, των προβλεπόμενων εγγυιςεων για τα πρόςωπα που
χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ. Σε κάκε περίπτωςθ δε, υπογραμμίηεται ότι θ ςυνομολόγθςθ τθσ
ςυμφωνία ΕΕ-Τουρκίασ, δεν μπορεί να δικαιολογιςει τθ μθ τιρθςθ των υποχρεώςεων των ελλθνικών
αρχών όπωσ αυτζσ προκφπτουν από το ςφνολο των κανόνων του εκνικοφ, ευρωπαϊκοφ και διεκνοφσ
δικαίου.

Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Πρόςφυγεσ

«Σφµφωνα µε πρόςφατα ςτοιχεία του Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, οι ξενϊνεσ φιλοξενίασ
αςυνόδευτων ανθλίκων (µε 432 διακζςιµεσ κζςεισ) είναι πλιρεισ, µε ςυνζπεια πολλά παιδιά (240 ζωσ τθν 29θ
Μαρτίου) που αιτοφνται φιλοξενίασ να βρίςκονται αναγκαςτικά ςε αναµονι και αρκετά να παραµζνουν για µεγάλο
διάςτθµα ςε αςτυνοµικά κρατθτιρια».
32
Διεκνισ Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ (κυρϊκθκε με τον ν. 2101/1992); Βλ. και CRC Committee,
General Comment No. 6 (2005), The Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of
Origin, UN Doc. CRC/GC/2005/6, 1 September 2005, παρ. 61
33
Άρκρο 80, παρ. 10.
34
UNHCR, Greece data snapshot - 05 Apr 2016, http://reliefweb.int/report/greece/greece-data-snapshot-05-apr-2016
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