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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εφαρμόηοντασ τα εναλλακτικά μζτρα τθσ διοικθτικισ κράτθςθσ ςτθν Ελλάδα 

 

Με το παρόν κείμενο επιχειροφμε να εξετάςουμε το ηιτθμα τθσ εφαρμογισ των 

εναλλακτικϊν μζτρων τθσ διοικθτικισ κράτθςθσ ςτθν Ελλάδα, επιδιϊκοντασ να 

ςυνειςφζρουμε ςτθν προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ ςτθν πράξθ. Μεταξφ άλλων 

αναφερόμαςτε ςτθν εννοιολογικι οριοκζτθςι τουσ ςτο ελλθνικό δίκαιο, ςτθ 

διαδικαςία για τθν εξζταςθ και εφαρμογι τουσ, ςτισ προχποκζςεισ και τισ 

εγγυιςεισ, που πρζπει να τα ςυνοδεφουν και τζλοσ ςε παραδείγματα 

εναλλακτικϊν μζτρων. Να ςθμειϊςουμε ιδθ ςτο ςθμείο αυτό ότι, παρά το γεγονόσ 

ότι υπάρχουν δεκάδεσ εναλλακτικά μζτρα που εφαρμόηονται παγκοςμίωσ, κάκε 

εκνικι πολιτικι για τθν εφαρμογι τουσ πρζπει να ςχεδιάηεται και να εφαρμόηεται 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε χϊρασ. Κανζνα εναλλακτικό μζτρο 

δεν μπορεί να αναπαραχκεί εξ ολοκλιρου ςε ζνα διαφορετικό εκνικό πλαίςιο, αν 

και κοινά ςτοιχεία, που ςυντείνουν ςτθν επιτυχία τουσ μποροφν να εντοπιςτοφν 

ςτισ ιδθ εφαρμοηόμενεσ καλζσ πρακτικζσ1. Για αυτό το λόγο ο ςχεδιαςμόσ 

πολιτικϊν για τα εναλλακτικά μζτρα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ αυτζσ τισ 

ιδιαιτερότθτεσ, αλλά και τθν εμπειρία πολλϊν και διαφορετικϊν φορζων, που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο του αςφλου και τθσ μετανάςτευςθσ και να είναι 

ανοιχτόσ ςτθ δθμόςια διαβοφλευςθ και τον δθμοκρατικό ζλεγχο2. Οι πολιτικζσ 

αυτζσ για τθν εφαρμογι των εναλλακτικϊν μζτρων, όπωσ και εν γζνει οι πολιτικζσ  

 

                                                             
1
 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Second Global Roundtable on Reception and Alternatives to 

Detention: Summary of deliberations, August 2015, http://www.refworld.org/docid/55e8079f4.html, ςελ. 2.  
2
  Σζτοια παραδείγματα κα μποροφςαν να κεωρθκοφν θ ςφςταςθ Διακομματικισ Επιτροπισ, τον Ιοφλιο 2014 

ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο, με αντικείμενο τθν χριςθ τθσ κράτθςθσ για μεταναςτευτικοφσ λόγουσ (βλ. 
http://detentioninquiry.com/ και The Report of the Inquiry into the Use of Immigration Detention in the United 
Kingdom, 
https://detentioninquiry.files.wordpress.com/2015/03/immigration-detention-inquiry-report.pdf) 
ι θ παρουςίαςθ ζρευνασ ςτο Κοινοβοφλιο του Βελγίου ςχετικά με τθ χριςθ των εναλλακτικϊν μζτρων τθσ 
κράτθςθσ τον Απρίλιο του 2007 (βλ. Council of Europe: Commissioner for Human Rights, Examples of good 
http://www.refworld.org/docid/4eccaee22.html).  

http://www.refworld.org/docid/55e8079f4.html
http://detentioninquiry.com/
https://detentioninquiry.files.wordpress.com/2015/03/immigration-detention-inquiry-report.pdf
http://www.refworld.org/docid/4eccaee22.html
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για το άςυλο και τθν μετανάςτευςθ, οφείλουν να βαςίηονται ςε εμπειρικά 

δεδομζνα και αξιόπιςτα ςτοιχεία και όχι ςε υποκζςεισ ςχετικά με τθν «ενδεχόμενθ 

ςυμπεριφορά» των πολιτϊν τρίτων χωρϊν3. Θα πρζπει τζλοσ να προβλζπεται μια 

περίοδοσ «δοκιμισ και λάκουσ», για τθν αξιολόγθςθ και προςαρμογι των 

εναλλακτικϊν μζτρων4, λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι τα εναλλακτικά μζτρα 

τθσ κράτθςθσ μετατοπίηουν το κζντρο των αςκοφμενων πολιτικϊν αλλά και το 

πεδίο αναηιτθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ, από τον εγκλειςμό και τον καταναγκαςμό, 

ςτον ςεβαςμό τθσ αξιοπρζπειασ και ςτθν οικοδόμθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ.    

το παρόν κείμενο αναφερόμαςτε ςτισ κυρίωσ αςκοφμενεσ διοικθτικζσ πρακτικζσ 

κράτθςθσ που απαντϊνται ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα. Η κράτθςθ/ ενδεχόμενο 

επιβολισ κράτθςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςιϊν απομάκρυνςθσ (ν. 3386/20055 και ν. 

3907/2011 άρ. 16 επ.6) ι διαδικαςιϊν αςφλου (ΠΔ 113/20137). Ωςτόςο, και παρά 

το γεγονόσ τθσ μζχρι ςιμερα ςε μεγάλο βακμό αδυναμίασ εφαρμογισ του 

ςχετικοφ νομικοφ πλαιςίου για τθν Πρϊτθ Τποδοχι8 και τθν υποκατάςταςθ τθσ ςε 

μεγάλο βακμό από τθν κράτθςθ9, είναι ςκόπιμεσ οι παρακάτω επιςθμάνςεισ 

ςχετικά με τθν Πρϊτθ Τποδοχι και τισ ακολουκοφμενεσ διαδικαςίεσ υποδοχισ ςτο 

πλαίςιο των λεγόμενων «hotspots»: 

 

                                                             
3
 Jesuit Refugee Service, From Deprivation to Liberty: Alternatives to detention in Belgium, Germany and the 

United Kingdom, December 2011, http://www.refworld.org/docid/4f0c10a72.html, ςελ. 44.  
4
 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Second Global Roundtable, όπ.π.. 

5
 Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α’ 212) «Είςοδοσ, διαμονι και κοινωνικι ζνταξθ υπθκόων τρίτων χωρϊν ςτθν Ελλθνικι 

Επικράτεια» ςτο εξισ ν.3386/2011. 
6
 Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α’ 7) «ϋΙδρυςθ Τπθρεςίασ Αςφλου και Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, προςαρμογι τθσ 

ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2008/115/ΕΚ ‘ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ και 
διαδικαςίεσ ςτα κράτθ − μζλθ για τθν επιςτροφι των παρανόμωσ διαμενόντων υπθκόων τρίτων χωρϊν και 
λοιπζσ διατάξεισ» ςτο εξισ ν.3907/2011. 
7
 ΠΔ 113/2013 «Κακιζρωςθ ενιαίασ διαδικαςίασ αναγνϊριςθσ ςε αλλοδαποφσ και ανικαγενείσ του κακεςτϊτοσ 

του πρόςφυγα ι δικαιοφχου επικουρικισ προςταςίασ ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 2005/85/ΕΚ του 
υμβουλίου ‘ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τισ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ τα κράτθ μζλθ χορθγοφν 
και ανακαλοφν το κακεςτϊσ του πρόςφυγα’ (L 326/13.12.2005) και άλλεσ διατάξεισ» ςτο εξισ ΠΔ 113/2013. 
8
 Βλ. άρκρο 7 παρ. 1 ν. 3907/2011, «ςε διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ υποβάλλονται όλοι οι υπικοοι τρίτων 

χωρϊν που ςυλλαμβάνονται να ειςζρχονται χωρίσ τισ νόμιμεσ διατυπϊςεισ ςτθ Χϊρα». 
9
 Βλ. υνιγοροσ του Πολίτθ, 175063/43840/2015, 23 Νοεμβρίου 2015;  UN High Commissioner for Refugees 

(UNHCR), UNHCR observations on the current asylum system in Greece, December 2014, 
http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html, ςελ. 9; θμειϊνεται ότι θ ΚΤΑ 2969/2 Δεκεμβρίου 2015 (ΦΕΚ 
Β’ 2602), προβλζπει τθ ςφςταςθ Κζντρων Πρϊτθσ Τποδοχισ και Προςωρινϊν Δομϊν Φιλοξενίασ ςε πζντε 
νθςιά του Ανατολικοφ Αιγαίου (Λζςβοσ, Κωσ, Λζροσ, Χίοσ, άμοσ). Η λειτουργία αυτϊν των δομϊν ενδζχεται να 
αλλάξει τθν ανωτζρω διαπίςτωςθ.      

http://www.refworld.org/docid/4f0c10a72.html
http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html
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(i) Οι ςχετικζσ διατάξεισ για τθν Πρϊτθ Τποδοχι ρθτά αναφζρονται ςε «περιοριςμό 

τθσ ελευκερίασ» 10 ςτα Κζντρα Πρϊτθσ Τποδοχισ (ΚΕΠΤ) και όχι ςε ςτζρθςθ τθσ. Η 

μζχρι ςιμερα εμπειρία καταδεικνφει ότι το μζτρο περιοριςμοφ τθσ ελευκερίασ ςε 

ΚΕΠΤ, ςτθν πραγματικότθτα ιςοδυναμεί με μζτρο ςτζρθςθσ τθσ ελευκερίασ11. 

υνεπϊσ, κα πρζπει άμεςα το επιβαλλόμενο μζτρο, να ευκυγραμμιςτεί με τθ 

ςχετικι διατφπωςθ, προςαρμόηοντασ καταλλιλωσ τισ ςυνκικεσ, το είδοσ και τον 

τρόπο εκτζλεςθσ του και αξιοποιϊντασ μεταξφ άλλων τθ δυνατότθτα εξόδου από 

τισ εγκαταςτάςεισ Πρϊτθσ Τποδοχισ, με ειδικι γραπτι άδεια του επικεφαλισ του 

Κζντρου ι τθσ Μονάδασ, όπωσ αυτι προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία12. ε 

διαφορετικι περίπτωςθ, και ςτο βακμό που το κακεςτϊσ παραμονισ ςε ΚΕΠΤ 

εξομοιϊνεται με «κράτθςθ», οι βαςικζσ εγγυιςεισ ωσ προσ τον ςεβαςμό του 

δικαιϊματοσ τθσ ελευκερία που επιβάλλονται από το διεκνζσ και περιφερειακό 

δίκαιο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υποχρζωςθσ αναηιτθςθσ λιγότερο επαχκϊν 

μζτρων, πρζπει να γίνονται ςεβαςτζσ.  

(ii) H εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί Πρϊτθσ Τποδοχισ, μπορεί να διαδραματίςει 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν παροχι ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ και ςτον εντοπιςμό 

προςϊπων, που με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ δεν κα ζπρεπε να 

αντιμετωπίςουν το ενδεχόμενο κράτθςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

αποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ εντοπιςμοφ εκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ είναι 

διακζςιμεσ.   

(iii) μζχρι ςιμερα δεν είναι απολφτωσ ςαφζσ ποιο νομικό κακεςτϊσ13 κα διζπει τθ 

λειτουργία των λεγόμενων «hotspots»14 και ειδικότερα ηθτιματα ςχετικά με τθ 

                                                             
10

 ‘Αρκρο 13 παρ. 2, ν. 3907/2011; Σαυτόχρονα όμωσ και ενϊ αρχικά θ διάταξθ αναφζρεται ςε «περιοριςμό 
τθσ ελευκερίασ», ςτθν ίδια παράγραφο αναφζρεται ότι οι νεοειςερχόμενοι «παραμζνουν υποχρεωτικά εντόσ 
των εγκαταςτάςεων του Κζντρου Πρϊτθσ Τποδοχισ».  
11

 European Council on Refugees and Exiles, «What's in a name? The reality of First "Reception" at Evros», 
February 2015, http://www.refworld.org/docid/550c36614.html. 
12

 Άρκρο 13 παρ. 2 ν. 3907/2011. 
13

 Κράτθςθ βάςει των διατάξεων του ν. 3386/2005 ι εφαρμογι των διατάξεων τθσ Πρϊτθσ Τποδοχισ. 
14

 Βλ. Απόφαςθ (ΕΕ) 2015/1523 του υμβουλίου τθσ 14θσ επτεμβρίου 2015 και Απόφαςθ (ΕΕ) 2015/1601 του 
υμβουλίου τθσ 22ασ επτεμβρίου 2015 για τθ κζςπιςθ προςωρινϊν μζτρων ςτον τομζα τθσ διεκνοφσ 
προςταςίασ υπζρ τθσ Ιταλίασ και τθσ Ελλάδασ, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1523&from=EN και http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1601&from=EN.  

http://www.refworld.org/docid/550c36614.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1523&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1523&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1601&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1601&from=EN
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λειτουργία τουσ και το κακεςτϊσ «παραμονισ» ενδζχεται να ανακφψουν ςτο 

αμζςωσ προςεχζσ διάςτθμα. Είναι αυτονόθτο ότι και ςτθν περίπτωςθ των 

«hotspots» οι βαςικζσ εγγυιςεισ, που προβλζπονται από το διεκνζσ δίκαιο, μεταξφ 

άλλων τθ νομολογία του ΕΔΔΑ, και το εκνικό δίκαιο, πρζπει να τθροφνται15.   

Σο παρόν κείμενο βαςίηεται ςε ζναν διεκνϊσ αυξανόμενο αρικμό πθγϊν16 ςχετικά 

με τθν εφαρμογι των εναλλακτικϊν μζτρων τθσ κράτθςθσ ςε αιτοφντεσ άςυλο και 

πολίτεσ τρίτων χωρϊν εν όψει επιςτροφισ, ςε χορθγθκζντα ςτοιχεία από τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ17, ςτθν ανταλλαγι ςχετικισ εμπειρίασ και κζςεων με αρμόδιουσ 

φορείσ και φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν18, κακϊσ και ςτθν εμπειρία τθσ 

Νομικισ Τπθρεςίασ του Ελλθνικοφ υμβουλίου για τουσ Πρόςφυγεσ από τθν 

υποςτιριξθ ατομικϊν περιπτϊςεων διοικθτικά κρατουμζνων προςϊπων που 

χριηουν διεκνοφσ προςταςία. 

 

 

 
 
 
 

                                                             
15

 “Compatibility of establishment and management of hotspots with the EU Law”, κοινοβουλευτικι ερϊτθςθ 
προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 27.11.2015,  http://statewatch.org/news/2015/dec/ep-Q-to-commission-
hotspots-1.pdf και European Council on Refugees and Exiles (ECRE), “Hotspots”, the Italian example. 
Conversation with Christofer Hein for CIR, 2.10.2015, 
http://www.ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/1210-hotspots-the-italian-
example-conversation-with-christopher-hein-from-cir-.html.  
16

 Ενδεικτικά: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Building Empirical Research into Alternatives to 
Detention: Perceptions of Asylum-Seekers and Refugees in Toronto and Geneva, June 2013, PPLA/2013/02, 
http://www.refworld.org/docid/51a6fec84.html; UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Back to Basics: 
The Right to Liberty and Security of Person and 'Alternatives to Detention' of Refugees, Asylum-Seekers, 
Stateless Persons and Other Migrants, April 2011, PPLA/2011/01.Rev.1, 
http://www.refworld.org/docid/4dc935fd2.html; UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Alternatives to 
Detention of Asylum Seekers and Refugees, April 2006, POLAS/2006/03, 
http://www.refworld.org/docid/4472e8b84.html; Sampson, R., Chew, V., Mitchell, G., and Bowring, L. There 
Are Alternatives: A Handbook for Preventing Unnecessary Immigration Detention (Revised), Melbourne: 
International Detention Coalition, 2015, http://idcoalition.org/wp-
content/uploads/dlm_uploads/2015/10/idcTAA.pdf; Odysseus Network, Alternatives to immigration and 
asylum detention in the EU - time for implementation, 2015, http://odysseus-network.eu/wp-
content/uploads/2015/02/FINAL-REPORT-Alternatives-to-detention-in-the-EU.pdf.    
17

 Διοικθτικό Πρωτοδικείο Ακθνϊν, Σμιμα Αντιρριςεων Άρκρου 76 (υπ’ αρικμ. 50020/2015, 9/12/2015); 
Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, Κλάδοσ Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ υνόρων, Διεφκυνςθ Δίωξθσ Παράνομθσ 
Μετανάςτευςθσ (υπ’ αρικμ. 6634/1-327355, 25/11/2015); Τπθρεςία Αςφλου (ετιςια ςτατιςτικά τθσ Τπθρεςίασ 
δθμοςιευμζνα ςτο http://asylo.gov.gr και το από 23.22.2015 ζγγραφο ςχετικά με ςτατιςτικά ςτοιχεία επί των  
εκδοκζντων πράξεων διακοπισ). 
18

 Βλ. αναλυτικά ςελ. 76-77.    

http://statewatch.org/news/2015/dec/ep-Q-to-commission-hotspots-1.pdf
http://statewatch.org/news/2015/dec/ep-Q-to-commission-hotspots-1.pdf
http://www.ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/1210-hotspots-the-italian-example-conversation-with-christopher-hein-from-cir-.html
http://www.ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/1210-hotspots-the-italian-example-conversation-with-christopher-hein-from-cir-.html
http://www.refworld.org/docid/51a6fec84.html
http://www.refworld.org/docid/4dc935fd2.html
http://www.refworld.org/docid/4472e8b84.html
http://idcoalition.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/10/idcTAA.pdf
http://idcoalition.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/10/idcTAA.pdf
http://odysseus-network.eu/wp-content/uploads/2015/02/FINAL-REPORT-Alternatives-to-detention-in-the-EU.pdf
http://odysseus-network.eu/wp-content/uploads/2015/02/FINAL-REPORT-Alternatives-to-detention-in-the-EU.pdf
http://asylo.gov.gr/
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1. Διοικθτικι κράτθςθ και εναλλακτικά μζτρα τθσ κράτθςθσ 

  
Η χριςθ τθσ διοικθτικισ κράτθςθσ για μεταναςτευτικοφσ λόγουσ, αντιμετωπίηεται 

ςυνικωσ ωσ μια από τισ όψεισ τθσ κρατικισ κυριαρχίασ και του «αναντίρρθτου 

δικαιϊματοσ των κρατϊν να ελζγχουν τα ςφνορα τουσ», ζνα δικαίωμα θ άςκθςθ 

του οποίου ωςτόςο δεν εξαιρεί τα κράτθ από τθν υποχρζωςθ τουσ να ςζβονται τα 

κεμελιϊδθ δικαιϊματα του ανκρϊπου19. ε αυτό το πλαίςιο, οι πολιτικζσ 

κράτθςθσ εκλαμβάνονται ωσ τμιμα ευρφτερων πολιτικϊν για τθ διαχείριςθ των 

παράτυπα ειςερχομζνων ι διαμενόντων πολιτϊν τρίτων χωρϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των αιτοφντων άςυλο ι/και για τθν αποκάρρυνςθ τθσ 

μετανάςτευςθσ. Ωςτόςο, όπωσ επιςθμαίνει ο ειδικόσ ειςθγθτισ του ΟΗΕ για τα 

δικαιϊματα των μεταναςτϊν, «δεν υπάρχει κανζνα εμπειρικό ςτοιχείο ότι θ 

κράτθςθ αποτρζπει τθν παράτυπθ μετανάςτευςθ ι αποκαρρφνει τθν κατάκεςθ 

αιτιματοσ άςυλο. Παρά τισ όλο και πιο αυςτθρζσ πολιτικζσ που ειςιχκθςαν τα 

τελευταία είκοςι χρόνια παγκοςμίωσ, ο αρικμόσ των παράτυπων αφίξεων δεν 

μειϊκθκε. Μεταξφ άλλων ενδεχομζνωσ αυτό να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι 

ειςερχόμενοι αντιμετωπίηουν τθν κράτθςθ ωσ ζνα αναπόφευκτο κομμάτι του 

ταξιδιοφ τουσ»20.  

Επιπλζον, τα διακζςιμα ςτοιχεία υπογραμμίηουν ότι θ  κράτθςθ:  

 ςυνδζεται με ςοβαρζσ παραβιάςεισ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου21, 

 προκαλεί ςοβαρι βλάβθ ςτθν ςωματικι και ψυχικι υγεία των πολιτϊν 

τρίτων χωρϊν ςτουσ οποίουσ επιβάλλεται το μζτρο22, 

                                                             
19

 Βλ. ΕΔΔΑ, Amuur κατά Γαλλίασ, αρικμ. προςφυγισ 19776/92, 25/06/1996, παρ. 41.  
20

  UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François Crépeau, 
2 April 2012, A/HRC/20/24, http://www.refworld.org/docid/502e0bb62.html, παρ. 8; βλ. και UN High 
Commissioner for Refugees (UNHCR), Beyond Detention: A Global Strategy to support governments to end the 
detention of asylum-seeker and refugees, 2014-2019, 2014, http://www.refworld.org/docid/536b564d4.html, 
ςελ. 5. 
21

 Volker Türk, Alice Edwards, Introductory Note to the Summary Conclusions of the Global Roundtable on 
Alternatives to Immigration Detention, Oxford Journals Law, International Journal of Refugee Law, Volume 23, 
Issue 4, ςελ. 873; UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Roundtable on Alternatives to 
Detention of Asylum-Seekers, Refugees, Migrants and Stateless Persons: Summary Conclusions, July 2011, 
http://www.refworld.org/docid/4e315b882.html, παρ. 8-15 ‘Human Rights impact of Detention’.  
22

 Jesuit Refugee Service, Europe: Becoming Vulnerable in Detention, June 2011, 
http://www.refworld.org/docid/4ec269f62.html; Mark Noferi, Esq., A Humane Approach Can Work: The 
Effectiveness of Alternatives to Detention for Asylum Seeker, American Immigration Council, July 2015, 

http://www.refworld.org/docid/502e0bb62.html
http://www.refworld.org/docid/536b564d4.html,%20σελ
http://www.refworld.org/docid/536b564d4.html,%20σελ
http://www.refworld.org/docid/4e315b882.html
http://www.refworld.org/docid/4ec269f62.html
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 αυξάνει τθ δυςπιςτία τουσ απζναντι ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ 

μετανάςτευςθσ και του αςφλου και ςυνακολοφκωσ δυςχεραίνει τθν 

ςυμμόρφωςθ με τισ αποφάςεισ, που λαμβάνονται ςτο πλαίςιο αυτοφ23,  

 είναι ζνα μζτρο ιδιαίτερα δαπανθρό24.  

 

Η ανάπτυξθ του διεκνοφσ και περιφερειακοφ δικαίου για τα δικαιϊματα του 

ανκρϊπου, ςε ςυνδυαςμό με τα παραπάνω ςυμπεράςματα ζχει ςτρζψει το 

ενδιαφζρον ςτθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μζτρων τθσ κράτθςθσ. θμαντικά 

εμπειρικά ςτοιχεία καταδεικνφουν μεταξφ άλλων ότι τα εναλλακτικά μζτρα τθσ 

κράτθςθσ25: 

 εγγυϊνται τθν ευθμερία και τον ςεβαςμό των δικαιωμάτων του ανκρϊπου,  

 εξαςφαλίηουν μεγαλφτερο βακμό ςυμμόρφωςθσ ςτισ διαδικαςίεσ ςχετικά 

με το κακεςτϊσ παραμονισ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαδικαςίασ 

αςφλου και τθσ διαδικαςίασ απομάκρυνςθσ) και  

 είναι λιγότερο δαπανθρά από τθν κράτθςθ.  

 

χετικζσ ζρευνεσ, που βαςίηονται ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ εναλλακτικϊν 

μζτρων ςε περιςςότερεσ από τριάντα χϊρεσ (2006)26 και δεκατριϊν εναλλακτικϊν 

μζτρων που εφαρμόηονται ςε πζντε διαφορετικζσ χϊρεσ (2011)27, κατζλθξαν ςτο 

ςυμπζραςμα ότι λαμβάνοντάσ υπόψθ τθ διακεςιμότθτα εναλλακτικϊν μζτρων, 

πολφ ςπάνια θ κράτθςθ αιτοφντων άςυλο ι προςϊπων ςε διαδικαςίεσ επιςτροφισ 

φαίνεται δικαιολογθμζνθ και αναγκαία.   

 

                                                                                                                                                                            
http://www.immigrationpolicy.org/sites/default/files/docs/a_humane_approach_can_work_the_effectiveness
_of_alternatives_to_detention_for_asylum_seekers_final.pdf, ςελ. 6-7. 
23

 Sampson, R., Chew, V., Mitchell, G., and Bowring, L. There Are Alternatives, όπ.π., ςελ. 4. 
24

 Όπ.π., ςελ. 6. 
25

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, 
Alternatives to detention, EC/66/SC/CRP.12, 3 June 2015, 
http://www.unhcr.org/559643e59.pdf, παρ. 3-6; Sampson, R., Chew, V., Mitchell, G., and Bowring, L. There Are 
Alternatives, όπ.π., ςελ. 9-12. 
26

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Alternatives to Detention of Asylum Seekers and Refugees, 
όπ.π. 
27

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Back to Basics: The Right to Liberty and Security, όπ.π. 

http://www.immigrationpolicy.org/sites/default/files/docs/a_humane_approach_can_work_the_effectiveness_of_alternatives_to_detention_for_asylum_seekers_final.pdf
http://www.immigrationpolicy.org/sites/default/files/docs/a_humane_approach_can_work_the_effectiveness_of_alternatives_to_detention_for_asylum_seekers_final.pdf
http://www.unhcr.org/559643e59.pdf
http://www.refworld.org/docid/4472e8b84.html
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Ήδθ θ απαίτθςθ τθσ εξζταςθσ και εφαρμογισ εναλλακτικϊν μζτρων αντί τθσ 

κράτθςθσ, ςυνιςτά υποχρζωςθ των κρατϊν με βάςθ το διεκνζσ, περιφερειακό 

αλλά και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ εκνικό δίκαιο. Τπό αυτι τθν ζννοια θ αποτυχία 

ενόσ κράτουσ να εφαρμόςει ακόμθ και πιλοτικά εναλλακτικά τθσ κράτθςθσ μζτρα, 

κζτει τθν ακολουκοφμενθ πολιτικι και πρακτικι ςχετικά με τθν κράτθςθ ςε ευκεία 

ςφγκρουςθ με τουσ κανόνεσ αυτοφσ28. Ιδίωσ, ςε ότι αφορά τα Κράτθ Mζλθ τθσ ΕΕ, 

θ υιοκζτθςθσ τθσ Οδθγίασ Επιςτροφϊν29 και τθσ Ανακεωρθμζνθ Οδθγία για τθν 

Τποδοχι30, ειςιγαγε τθν υποχρζωςθ τθσ εξζταςθσ μεταξφ άλλων εναλλακτικϊν 

μζτρων προ τθσ επιβολισ του μζτρου κράτθςθσ και ςυνεπϊσ θ ςχετικι υποχρζωςθ 

αποτελεί πλζον αναπόςπαςτο τμιμα του Κοινοτικοφ Κεκτθμζνου ςτον τομζα του 

Αςφλου και τθσ Μετανάςτευςθσ31. Ωςτόςο παρά τθν νομικι τουσ κατοχφρωςθ, το 

γεγονόσ ότι όλα τα κράτθ μζλθ ζχουν ενςωματϊςει τθ ςχετικι υποχρζωςθ ςτθν 

εκνικι τουσ νομοκεςία32 και το ότι παρατθρείται «μια ςυνεκτικι τάςθ προσ τθν 

ευρφτερθ εφαρμογι εναλλακτικϊν λφςεων αντί τθσ κράτθςθσ33», θ πρακτικι τουσ 

εφαρμογι είναι ακόμθ και ςιμερα περιοριςμζνθ. Εντοπίηεται κυρίωσ ςε ευάλωτεσ 

ομάδεσ, ενϊ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ δεν παρζχονται ςτοιχεία ςε ςχζςθ με τθν 

αποτελεςματικότθτα των μζτρων αυτϊν34.  

                                                             
28

 Όπ.π., ςελ. iv. 
29

 Οδθγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και  του υμβουλίου τθσ 16θσ Δεκεμβρίου 2008 ςχετικά 
με τουσ κοινοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ ςτα κράτθ μζλθ για τθν επιςτροφι των παρανόμωσ διαμενόντων 

υπθκόων τρίτων χωρϊν.  
30

 Οδθγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Ιουνίου 2013 ςχετικά με τισ 
απαιτιςεισ για τθν υποδοχι των αιτοφντων διεκνι προςταςία. 
31

 θμειϊνεται ότι οι απόψεισ που τελευταία διατυπϊνονται από κεςμικά όργανα τθσ ΕΕ, ςφμφωνα με τισ 
οποίεσ αν και αναγνωρίηεται ότι θ κράτθςθ ςυνιςτά ζςχατο μζτρο για τθν υλοποίθςθ τθσ επιςτροφισ, 
καλοφνται τα κράτθ μζλθ να ενιςχφςουν τθν χωρθτικότθτα των προαναχωρθςιακϊν κζντρων κράτθςθσ 
προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ διακεςιμότθτα των παράτυπων μεταναςτϊν για τθ διαδικαςία επιςτροφισ, 
ςυνιςτοφν μια ςθμαντικι οπιςκοδρόμθςθ ωσ προσ αυτό το ςθμείο; Βλ. Council of the EU, Press Release, 
Council conclusions on the future of the return policy, 8.10.2015, 
http://www.statewatch.org/news/2015/oct/eu-jha-council-conclusions-returns-policy.pdf.  
32

 φμφωνα με τον Οργανιςμό Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ ΕΕ, το μόνο κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ, θ Μάλτα, που 
δεν ζχει ακόμθ ενςωματϊςει τθν υποχρζωςθ εξζταςθσ εναλλακτικϊν μζτρων ςτο εκνικό δίκαιο αναμζνεται να 
ςφντομα να ευκυγραμμίςει τθν ςχετικι νομοκεςία με τισ απαιτιςεισ του κοινοτικοφ δικαίου; European Union 
Agency for Fundamental Rights (FRA), Alternatives to detention for asylum seekers and people in return 
procedures, October 2015, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-alternatives-to-
detention-compilation-key-materials-2_en.pdf, ςελ. 4.  
33

 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ προσ το υμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβοφλιο ςχετικά με τθν πολιτικι επιςτροφισ τθσ ΕΕ, 28.3.2014, COM(2014) 199 final, 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2014)0199_/com_com(201
4)0199_el.pdf, ςελ. 18. 
34

 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Alternatives to detention, όπ.π.; International 
Detention Coalition, A New Agenda for Home Affairs: Ending unnecessary immigration detention in the EU, IDC 
SUBMISSION, January 2014, http://idcoalition.org/detentiondatabase/new-agenda-home-affairs-ending-

http://www.statewatch.org/news/2015/oct/eu-jha-council-conclusions-returns-policy.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-alternatives-to-detention-compilation-key-materials-2_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-alternatives-to-detention-compilation-key-materials-2_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2014)0199_/com_com(2014)0199_el.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2014)0199_/com_com(2014)0199_el.pdf
http://idcoalition.org/detentiondatabase/new-agenda-home-affairs-ending-unnecessary-immigration-detention-eu-2/
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Οι επιφυλάξεισ για τθν εφαρμογι των εναλλακτικϊν μζτρων τθσ κράτθςθσ, μεταξφ 

άλλων ςυνικωσ αφοροφν: 

i) τθν αποτελεςματικότθτα των εναλλακτικϊν μζτρων τθσ κράτθςθσ και κυρίωσ 

ςτθν υπόκεςθ ότι θ εφαρμογι τουσ κα οδθγιςει «ςε αυξθμζνθ πικανότθτα 

διαφυγισ»35. Η υπόκεςθ αυτι ωςτόςο δεν αποδεικνφεται από τα διακζςιμα 

ςτοιχεία. Αφενόσ, γιατί υπό προχποκζςεισ τα εναλλακτικά μζτρα μποροφν να 

επιτφχουν πολφ υψθλά ποςοςτά ςυμμόρφωςθσ ακόμθ και ςε ςφνκετεσ 

περιπτϊςεισ36. Αφετζρου, διότι το ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ ςτισ αποφάςεισ 

επιςτροφισ ςτο ςφνολο των κρατϊν τθσ ΕΕ παραμζνει χαμθλό, παρά το γεγονόσ 

ότι εναλλακτικά μζτρα εφαρμόηονται ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ37 και ςυνεπϊσ οι 

λόγοι για τθν αδυναμία υλοποίθςθσ των ςχετικϊν αποφάςεων πρζπει να 

αναηθτθκοφν ςε άλλα πεδία, θ δε προςδοκϊμενθ αποτελεςματικότθτα ενόσ 

εναλλακτικοφ τθσ κράτθςθσ μζτρου κα πρζπει να κρίνεται και με βάςθ αυτόν τον 

δείκτθ.  

 2012 2011 2010 

Πολίτεσ τρίτων χωρϊν εισ βάροσ των οποίων εκδόκθκαν 

αποφάςεισ επιςτροφισ ςτθν ΕΕ 

484.000 491.000 540.000 

Πολίτεσ τρίτων χωρϊν που εγκατζλειψαν τθν ΕΕ ςυνεπεία 

ςχετικισ απόφαςθσ  

178.000 167.000 199.000 

 

                                                                                                                                                                            
unnecessary-immigration-detention-eu-2/, παρ. 79;  European Migration Network (EMN), Synthesis Report – 
The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies, November 2014, 
http://www.refworld.org/docid/546dd6f24.html, ςελ. 41; Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ προσ το υμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςχετικά με τθν πολιτικι επιςτροφισ τθσ ΕΕ, 
όπ.π., ςελ. 18 «τθν πράξθ, ωςτόςο, μόνο οριςμζνα κράτθ μζλθ εφαρμόηουν τισ εναλλακτικζσ επιλογζσ αντί 
τθσ κράτθςθσ, και αυτό ςε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ».   
35

 Council Of the European Union, Annexe to the Commission Recommendation Establishing a 
common "Return Handbook" to be used by Member States' competent authorities when carrying 
out return related tasks (11847/15), 6.10.2015,  http://www.statewatch.org/news/2015/oct/eu-com-annex-
to%20returns-handbook.pdf, ςελ. 79 
36

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Roundtable on Alternatives to Detention of Asylum-
Seekers, Refugees, Migrants and Stateless Persons: Summary Conclusions, July 2011, 
http://www.refworld.org/docid/4e315b882.html, ςελ. 4 και 6; UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 
Second Global Roundtable on Reception and Alternatives to Detention, όπ.π., ςελ. 9. 
37

 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ προσ το υμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβοφλιο ςχετικά με τθν πολιτικι επιςτροφισ τθσ ΕΕ, όπ.π., ςελ. 3, «Όςον αφορά τθν επιςτροφι των 
προςϊπων χωρίσ δικαίωμα παραμονισ ςτθν ΕΕ, από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία καταδεικνφεται ότι υφίςταται 
ςθμαντικό χάςμα μεταξφ των προςϊπων για τα οποία εκδίδεται απόφαςθ επιςτροφισ και των προςϊπων που 
εγκατζλειψαν τθν ΕΕ ςυνεπεία ςχετικισ απόφαςθσ». 

http://idcoalition.org/detentiondatabase/new-agenda-home-affairs-ending-unnecessary-immigration-detention-eu-2/
http://www.refworld.org/docid/546dd6f24.html
http://www.statewatch.org/news/2015/oct/eu-com-annex-to%20returns-handbook.pdf
http://www.statewatch.org/news/2015/oct/eu-com-annex-to%20returns-handbook.pdf
http://www.refworld.org/docid/4e315b882.html
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Πθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ προσ το υμβοφλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςχετικά με τθν πολιτικι επιςτροφισ τθσ ΕΕ, 28.3.2014, COM(2014) 199 
final.  

  

ii) τθν υπόκεςθ ότι θ αποτελεςματικι εφαρμογι των εναλλακτικϊν μζτρων 

επικακορίηεται από τον χαρακτθριςμό ενόσ κράτουσ ωσ κράτουσ διζλευςθσ (transit 

countries) ι τελικοφ προοριςμοφ (destination countries). Ωςτόςο, ο διαχωριςμόσ 

αυτόσ είναι ςε μεγάλο βακμό τεχνθτόσ και βαςίηεται ςε γενικευμζνεσ παγκόςμιεσ 

τάςεισ και όχι ςτα ίδια τα κίνθτρα των προςϊπων που μετακινοφνται38. Η επιλογι 

τθσ δευτερογενοφσ μετακίνθςθσ ςχετίηεται περιςςότερο με τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ 

που ςυντρζχουν ςε κάκε περίπτωςθ, όπωσ πχ. τθ δυνατότθτα ενόσ προςϊπου να 

εξαςφαλίςει τισ βαςικζσ του ανάγκεσ ι/και ζνα υποςτθρικτικό περιβάλλον39, παρά 

από τον χαρακτθριςμό μιασ χϊρασ ωσ transit. Ιδίωσ, δε ςε ότι αφορά τα πρόςωπα 

που διαφεφγουν τθσ δίωξθσ, βαςικι προτεραιότθτα τουσ είναι θ ανεφρεςθ 

αςφάλειασ και προςταςίασ και όχι θ άφιξθ ςε μια ςυγκεκριμζνθ χϊρα 

προοριςμοφ40.  υνεπϊσ, θ προϊκθςθ των εναλλακτικϊν μζτρων ςτισ λεγόμενεσ 

χϊρεσ διζλευςθσ, κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τισ ατομικζσ περιςτάςεισ κάκε 

προςϊπου και να ςυνοδεφεται από τθν προςπάκεια βελτίωςθσ των ςυςτθμάτων 

αςφλου, των ςυνκθκϊν υποδοχισ και των δυνατοτιτων ζνταξθσ41.  

 

2. Η ελλθνικι περίπτωςθ 

 

Μποροφμε να υποκζςουμε ότι οι ανωτζρω επιφυλάξεισ, ζχουν επθρεάςει και τθν 

αςκοφμενθ ςτθν Ελλάδα πρακτικι, όπου παρά τθ ρθτι υποχρζωςθ από το νόμο 

τθσ εξζταςθσ εναλλακτικϊν μζτρων τθσ κράτθςθσ, τζτοια μζτρα οφτε εξετάηονται, 

                                                             
38

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Back to Basics: The Right to Liberty and Security, όπ.π., ςελ. 
84. 
39

 Sampson, R., Chew, V., Mitchell, G., and Bowring, L., There Are Alternatives, όπ.π., ςελ. 64. 
40

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Building Empirical Research into Alternatives to Detention, 
όπ.π., ςελ. 15. 
41

 Second Global Roundtable on Reception and Alternatives to Detention, όπ.π., ςελ. 8. 
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οφτε εφαρμόηονται ςτθν πράξθ42. Μοναδικι εξαίρεςθ ςτθν ανωτζρω διαπίςτωςθ 

αφορά ςτθν επιβολι υποχρζωςθσ περιοδικισ αναφοράσ ενϊπιον αςτυνομικϊν 

αρχϊν, όπωσ αυτι διατάςςεται από Διοικθτικό Δικαςτιριο43, ςε περίπτωςθ 

αποδοχισ Αντιρριςεων κατά τθσ κράτθςθσ, πρακτικι θ οποία υιοκετικθκε από το 

2014 και εξισ.  Παρά το γεγονόσ ότι ςτισ περιςςότερεσ από τισ ανωτζρω 

περιπτϊςεισ θ επιβολι όρου περιοδικισ εμφάνιςθσ, δεν αποτελεί εναλλακτικό 

μζτρο τθσ κράτθςθσ, κακϊσ κατά κανόνα αφορά περιπτϊςεισ που δεν υφίςταται ι 

δεν υφίςταται πλζον, νόμιμοσ λόγοσ κράτθςθσ44, θ πρακτικι αυτι ςυνιςτά 

ςθμαντικό παράδειγμα που χριηει περαιτζρω αξιολόγθςθσ. Ωςτόςο, ςτατιςτικά 

ςτοιχεία ςχετικά με το ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ με τουσ επιλυκζντεσ όρουσ δεν 

τθροφνται ςτθν παροφςα φάςθ45.     

 

 

 

 

 

                                                             
42

 European Migration Network (EMN), Synthesis Report, όπ.π., ςελ. 7; UN Human Rights Council, Report of the 
Working Group on Arbitrary Detention, Addendum: Mission to Greece, 30 June 2014, A/HRC/27/48/Add.2, παρ. 
103. 
43

 Επιπλζον, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο 2015, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ όπου θ κράτθςθ είχε υπερβεί το 
ανϊτατο προβλεπόμενο χρονικό διάςτθμα, επιβλικθκε από τθν ίδια τθν αρμόδια αςτυνομικι αρχι κατά τθν 
άρςθ τθσ κράτθςθσ, υποχρζωςθ εμφάνιςθσ ενϊπιον αρχϊν. Η πρακτικι αυτι ωςτόςο, δεν φαίνεται να είχε 
ςυνζχεια ενϊ οφτε ςτατιςτικά ςτοιχεία είναι διακζςιμα για τον αρικμό των περιπτϊςεων και το ποςοςτό 
ςυμμόρφωςθσ ςτον επιβλθκζντα όρο, βλ. υπ’ αρικμ. 6634/1-327355 από 25 Νοεμβρίου 2015 Ζγγραφο του 
Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, Κλάδοσ Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ υνόρων, περί χοριγθςθσ ςτοιχείων.    
44

 φμφωνα με το αρμόδιο Σμιμα του Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Ακθνϊν, θ πλειονότθτα των υποκζςεων ςτισ 
οποίεσ τζκθκε ςχετικόσ όροσ το 2014, αφοροφςε ςε υποκζςεισ πολιτϊν προερχόμενων από χϊρεσ ςτισ οποίεσ 
θ επιςτροφι δεν ιταν εφικτι, π.χ. πολίτεσ υρία. Επομζνωσ, ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ δεν υπιρχε νόμιμθ βάςθ 
για τθν επιβολι/ςυνζχιςθ μζτρου κράτθςθσ, βλ. το υπ’ αρικμ. 50020/2015 από 9/12/2015 ζγγραφο του 
Διοικθτικό Πρωτοδικείου Ακθνϊν, Σμιμα Αντιρριςεων άρκρου 76, περί χοριγθςθσ ςτοιχείων. Επιπλζον, 
λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ςτισ 28.2.2014 υπεγράφθ θ ςχετικι υπουργικι απόφαςθ περί αποδοχισ τθσ υπ’ 
αρικμ. 44/2014 του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ, θ οποία ειςιγαγε τθν δυνατότθτα επ’ αόριςτον 
κράτθςθσ, ςθμαντικό αρικμόσ υποκζςεων αφοροφςε υποκζςεισ παράταςθσ τθσ κράτθςθσ πζραν του νόμιμου 
επιτρεπόμενου χρονικοφ ορίου και ςυνακολοφκωσ οφτε ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ υπιρχε νόμιμθ βάςθ για τθν 
ςυνζχιςθ τθσ κράτθςθ (τουλάχιςτον 100 υποκζςεισ επ’ αόριςτον κράτθςθσ είχαν ειςαχκεί ενϊπιον των 
αρμόδιων Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων μζχρι το τζλοσ του 2014, βλ. Greek Council For Refugees (GCR), Report of 
the Greek Council For Refugees to the UN Human Rights Committee on Detention Issues (ICCPR art. 7, 9 and 
10), http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/2015-07-06-10-08-36/item/473-ekthesi-esp-pros-
epitropi-anthropinon-dikaiomaton-tou-o-i-e-dekemvrios-2014).     
45

 Τπ’ αρικμ. 6634/1-327355 από 25 Νοεμβρίου 2015 Ζγγραφο του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, Κλάδοσ 
Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ υνόρων, περί χοριγθςθ ςτοιχείων.   

http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/2015-07-06-10-08-36/item/473-ekthesi-esp-pros-epitropi-anthropinon-dikaiomaton-tou-o-i-e-dekemvrios-2014
http://www.gcr.gr/index.php/el/publications-media/2015-07-06-10-08-36/item/473-ekthesi-esp-pros-epitropi-anthropinon-dikaiomaton-tou-o-i-e-dekemvrios-2014
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Πθγι: υπ’ αρικ. 50020/2015 από 9/12/2015 ζγγραφο Διοικθτικό Πρωτοδικείου Ακθνϊν, Σμιμα Αντιρριςεων 
άρκρου 76 περί χοριγθςθσ ςτοιχείων. 

 

Πλζον των ανωτζρω γενικϊν παρατθριςεων ςχετικά με τισ επιφυλάξεισ των 

κρατϊν για τθν εφαρμογι εναλλακτικϊν μζτρων τθσ κράτθςθσ, ςτθν περίπτωςθ 

τθσ Ελλάδασ, θ μθ εφαρμογι ςτθν πράξθ εναλλακτικϊν μζτρων δεν μπορεί να 

ειδωκεί ανεξάρτθτα από το γενικό πλαίςιο για τθ διαχείριςθ των μεικτϊν 

μεταναςτευτικϊν ροϊν. Για μεγάλο χρονικό διάςτθμα αυτό βαςίςτθκε υπζρμετρα 

ςτθν εργαλειακι χριςθ τθσ διοικθτικισ κράτθςθσ για τθν αποτροπι τθσ ειςόδου 

και τθν υλοποίθςθ των επιςτροφϊν48, και περιελάμβανε τθ ςθμαντικι επζνδυςθ 

ςτθν αφξθςθ τθσ χωρθτικότθτασ των κζντρων κράτθςθσ49, τθ ςυςτθματικι και 

αδιάκριτθ επιβολι του μζτρου τθσ κράτθςθσ και τθ δραματικι αφξθςθ των 

ανϊτατων επιτρεπόμενων χρονικϊν ορίων τθσ κράτθςθσ50. Η πολιτικι αυτι 

                                                             
46

 Περιλαμβάνουν απορριπτικζσ αποφάςεισ ουςίασ, τφποισ και πρακτικά-αποφάςεισ κατάργθςθσ τθσ δίκθσ. 
47

 Σα ςτοιχεία για το ζτοσ 2015 αφοροφν τθ χρονικι περίοδο από 1.1.2015 – 8.12.2015.  
48

 Ενδεικτικά: European Migration Network (EMN), Ετιςια Ζκκεςθ Πολιτικισ για τθ Μετανάςτευςθ και το 
Άςυλο ςτθν Ελλάδα, 2014, ςελ. 86; Council of Europe, Parliamentary Assembly (PACE), Resolution 1918 (2013), 
Migration and asylum: mounting tensions in the eastern Mediterranean, 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=19467&lang=en, παρ. 6, “In order to cope 
with these mixed migration flows, Greece has, with assistance from the European Union, enhanced border 
controls. It has also adopted a policy of systematic detention of irregular migrants and asylum seekers”. 
49

 Ήδθ ςτο τζλοσ του 2012, θ χωρθτικότθτα των προαναχωρθςιακϊν κζντρων κράτθςθσ είχε αυξθκεί κατά 4000 
κζςεισ, ενϊ είχε ςχεδιαςτεί ςυνολικι αφξθςθ μζχρι το τζλοσ του πρϊτου εξαμινου του 2014 τθσ 
χωρθτικότθτασ των κζντρων κράτθςθσ κατά ςυνολικά 10000 κζςεισ, βλ. MINISTRY OF PUBLIC ORDER AND 
CITIZEN PROTECTION, Greek Action Plan on Asylum and Migration Management (December 2012),  
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=23747
56&SecMode=1&DocId=2029690&Usage=2, ςελ. 53. 
50

 Σο ανϊτατο χρονικό διάςτθμα κράτθςθσ πολίτθ τρίτθσ χϊρασ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ απομάκρυνςθσ 
επεκτάκθκε από τουσ τρείσ (3) μινεσ (ν. 3386/2005) ςτουσ δεκαοχτϊ (18) μινεσ (βλ. ν. 3386/2005 όπωσ 
τροποποιικθκε με τον ν.3772/2009 και ν. 3907/2011). Με τθν Γνωμοδότθςθ 44/2014 του Νομικοφ 
υμβουλίου του Κράτουσ, θ οποία ζγινε αποδεκτι από τον αρμόδιο υπουργοφ τον Φεβρουάριο του 2014, 
ειςιχκθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ θ δυνατότθτα επ’ αόριςτον κράτθςθσ εν όψει απομάκρυνςθσ. Αντίςτοιχα 

Αντιρριςεισ κατά κράτθςθσ ενϊπιον Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Ακθνϊν 

 υνολικόσ αρικμόσ 

Αντιρριςεων κατά 

κράτθςθσ   

Αρικμόσ υποκζςεων 

που ζγιναν δεκτζσ 

χωρίσ τθν επιβολι 

όρου 

Αρικμόσ υποκζςεων 

που ζγιναν δεκτζσ με 

τθν επιβολι όρου 

εμφάνιςθσ ςε ΑΣ 

Αρικμόσ 

υποκζςεων που 

απορρίφκθκαν46 

2015
47

 494 158 59 277 

2014 1144 332 232 581 

2013 911 236 0 575 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=19467&lang=en
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2374756&SecMode=1&DocId=2029690&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2374756&SecMode=1&DocId=2029690&Usage=2
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αποτυπϊκθκε ςε επίςθμα κείμενα των ελλθνικϊν αρχϊν, και ιδίωσ ςτο 

Ανακεωρθμζνο Εκνικό χζδιο για τθ Διαχείριςθ του Αςφλου και τθσ 

Μετανάςτευςθσ (2012), το οποίο υπογράμμιηε «οι αρχζσ αποφάςιςαν να 

αυξιςουν τθ χωρθτικότθτα των προαναχωρθςιακϊν εγκαταςτάςεων *…+  για να 

επιτφχουν ςθμαντικι αφξθςθ των επιςτροφϊν και να ςτείλει ζνα ιςχυρό μινυμα 

ςτουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν που κζλουν να ειςζλκουν παράνομα ςτθν Ελλάδα και 

ςυνακολοφκωσ τθν ευρωπαϊκι επικράτεια. Αυτι θ απόφαςθ υπογραμμίςει τθν 

αποφαςιςτικότθτα των αρχϊν να υλοποιιςουν ζνα αποτελεςματικό ςχζδιο και να 

προειδοποιιςει όλουσ του μετανάςτεσ που δεν εμπίπτουν ςε κακεςτϊσ διεκνοφσ 

προςταςίασ ότι κα ςυλλθφκοφν, κρατθκοφν και επιςτραφοφν ςτισ χϊρεσ 

καταγωγισ τουσ»51, παρά τθ ρθτι υποχρζωςθ εξζταςθσ εναλλακτικϊν μζτρων και 

κατ’ εξαίρεςθ επιβολισ του μζτρου τθσ κράτθςθσ, ςφμφωνα με τθν εκνικι 

νομοκεςία. Η εφαρμογι αυτισ τθσ πολιτικισ οδιγθςε ςε ςοβαρζσ παραβιάςεισ 

των δικαιωμάτων του ανκρϊπου, όπωσ αυτζσ αποτυπϊκθκαν ςε δεκάδεσ 

καταδικαςτικζσ αποφάςεισ του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου Δικαιωμάτων του 

Ανκρϊπου52 και εξζκεςε ςυςτθματικά τθ χϊρα κακϊσ αυτι δζχτθκε ςθμαντικι 

κριτικι από διεκνείσ μθχανιςμοφσ προςταςίασ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου, 

εξαιτίασ τθσ μθ τιρθςθσ των διεκνϊν τθσ υποχρεϊςεων53. Σαυτόχρονα, όπωσ ζχει 

                                                                                                                                                                            
το ανϊτατο χρονικό όριο κράτθςθσ αιτοφντα άςυλο επεκτάκθκε αρχικά από τουσ δφο (ΠΔ 90/2008) ςτουσ 
τρεισ (3) μινεσ (ΠΔ 114/2010), ενϊ εν ςυνεχεία προβλζφκθκε θ δυνατότθτα παράταςθσ του χρόνου κράτθςθσ 
μζχρι διαςτιματοσ επιπλζον δϊδεκα (12) μθνϊν, και ςυνολικά μζχρι δεκαοχτϊ (18) μινεσ (ΠΔ 116/2012).  
Αυτιν τθν επιλογι ακολουκικθκε επί τθσ αρχισ και από το ΠΔ 113/2013.  
51

 Ministry of Public Order and Citizen Protection, Greek Action Plan on Asylum and Migration Management 
(December 2012),  
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=23747
56&SecMode=1&DocId=2029690&Usage=2, ςελ. 53 
52

 Βλ. τθν πιο πρόςφατθ ΕΔΔΑ, A.Y. κατά Ελλάδασ, αρικμ. προςφυγισ 58399/11, 5/11/2015; υνολικά από το 
2009 μζχρι ςιμερα ζχουν εκδοκεί περιςςότερεσ από 20 καταδικαςτικζσ αποφάςεισ του ΕΔΔΑ και οι οποίεσ 
αφοροφν ηθτιματα ςχετικά με τθν κράτθςθ πολιτϊν τρίτων χωρϊν ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ 
επιςτροφισ/αςφλου (κυρίωσ παραβιάςεισ των άρκρων 3, 5.1, 5.4 και 13). Επιπλζον, με δφο πρόςφατεσ 
αποφάςεισ (ΕΔΔΑ, Lohar κατά Ελλάδασ, αρικμ. προςφυγισ 67357/14, 20/10/2015 και ΕΔΔΑ , Fallak κατά 
Ελλάδασ, αρικμ. προςφυγισ 62504/14, 20/10/2015) οι Ελλθνικζσ αρχζσ κλικθκαν να καταβάλουν 
αποηθμίωςθσ ςτουσ προςφεφγοντεσ εξαιτίασ τθσ υποβολισ τουσ ςε επ’ αόριςτον μζτρο κράτθςθσ.     
53

 Εντελϊσ ενδεικτικά, πλζον των ανωτζρω αποφάςεων του ΕΔΔΑ, βλ.: UN High Commissioner for Refugees 
(UNHCR), UNHCR observations on the current asylum system in Greece, December 2014, 
http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html; UN Human Rights Council, Report of the Working Group on 
Arbitrary Detention, Addendum: Mission to Greece, 30 June 2014, A/HRC/27/48/Add.2, 
http://www.refworld.org/docid/53eb2c3e4.html; UN Human Rights Council, “Report of the Special Rapporteur 
on the human rights of migrants, Addendum: Mission to Greece”, 18.4.2013, A/HRC/23/46/Add.4, 
http://www.refworld.org/docid/51b983ab4.html; Council of Europe: Parliamentary Assembly, “Migration and 
asylum: mounting tensions in the Eastern Mediterranean”, 23.1.2013, 
http://www.refworld.org/docid/51384f992.html; Council of Europe: Commissioner for Human Rights, “Report 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2374756&SecMode=1&DocId=2029690&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2374756&SecMode=1&DocId=2029690&Usage=2
http://www.refworld.org/docid/53eb2c3e4.html
http://www.refworld.org/docid/51b983ab4.html
http://www.refworld.org/docid/51384f992.html
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τεκμθριωκεί θ πολιτικι τθσ γενικευμζνθσ ςυςτθματικισ και αδιάκριτθσ κράτθςθσ 

αποτζλεςε μια πολιτικι δυςανάλογα ακριβι και ταυτόχρονα αναποτελεςματικι 

ακόμθ και ωσ προσ τουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ ςχεδιάςτθκε 

(αποτροπι/αφξθςθ επιςτροφϊν)54. Ενδεικτικά, ωσ προσ το τελευταίο, αναφζρουμε 

ότι ςφμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία, παρατθρείται μια ςθμαντικι απόκλιςθ 

μεταξφ του αρικμοφ των πολιτϊν τρίτων χωρϊν, εισ βάροσ των οποίων εκδίδεται 

απόφαςθ απομάκρυνςθσ (απζλαςθσ ι επιςτροφισ), των προςϊπων που τίκενται 

υπό κράτθςθ και των προςϊπων που εν τζλει απομακρφνονται ςτο πλαίςιο 

διαδικαςίασ αναγκαςτικισ επιςτροφισ από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία, χωρίσ θ 

αυςτθροποίθςθ των πολιτϊν κράτθςθσ να διαφοροποιεί ςθμαντικά τα ςχετικά 

ςτοιχεία. Ζτςι, αν και υπάρχει μια αφξθςθ ςε απόλυτουσ αρικμοφσ του πολιτϊν 

τρίτων χωρϊν, που απομακρφνκθκαν αναγκαςτικά μεταξφ των ετϊν 2013 και 

2014, θ αφξθςθ αυτι δεν αποτυπϊνεται ςε ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ. υγκεκριμζνα 

το 2013, ζτοσ κατά το οποίο εγκαινιάςτθκε θ πρακτικι τθσ δεκαοχτάμθνθσ 

κράτθςθσ εν όψει απομάκρυνςθσ, απομακρφνκθκε αναγκαςτικά το 20% του 

ςυνολικοφ αρικμοφ πολιτϊν τρίτων χωρϊν εισ βάροσ των οποίων εκδόκθκε 

απόφαςθ απομάκρυνςθσ. Σο 2014, οπότε και ειςιχκθ για πρϊτθ φορά θ 

δυνατότθτα επ’ αόριςτον κράτθςθσ, το ποςοςτό των αναγκαςτικά 

απομακρυνκζντων επί του ςυνολικοφ αρικμοφ εισ βάροσ των οποίων εκδόκθκε 

απόφαςθ απομάκρυνςθσ ανιλκε ςτο 18%55.     

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            
by Nils Muižnieks Commissioner for Human Rights of the Council of Europe following his visit to Greece from 28 
January to 1 February 2013”, 16.4.2013, CommDH(2013)6, http://www.refworld.org/docid/516e76bb4.html.  
54

 Δ. Αγγελι, Α. Δθμθτριάδθ, A. Σριανταφυλλίδου, «Αξιολογϊντασ τθ ςχζςθ κόςτουσ-αποτελεςματικότθτασ των 
πολιτικϊν ελζγχου τθσ παράτυπθσ μετανάςτευςθσ ςτθν Ελλάδα», MIDAS report/ΕΛΙΑΜΕΠ, Οκτϊβριοσ 2014, 
http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2014/11/MIDAS-REPORT-GR-1.pdf; Δανάθ Αγγελι, Άννα 
Σριανταφυλλίδου, «Η κράτθςθ ωσ τιμωρία: Μπορεί θ επ’ αόριςτον κράτθςθ να αποτελζςει βιϊςιμθ πολιτικι 
για τθν διαχείριςθ τθσ παράτυπθσ μετανάςτευςθσ;», MIDAS Policy Brief/ΕΛΙΑΜΕΠ, Μάιοσ 2014, 
http://www.eliamep.gr/migration/midas-policy-brief-detention-as-punishment-can-indefinite-detention-be-
greeces-main-policy-tool-to-manage-its-irregular-migrant-population/#sthash.Id3evNLZ.dpuf.  
55

 ςτοιχεία του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, βλ υποςθμείωςθ 43. 

http://www.refworld.org/docid/516e76bb4.html
http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2014/11/MIDAS-REPORT-GR-1.pdf
http://www.eliamep.gr/migration/midas-policy-brief-detention-as-punishment-can-indefinite-detention-be-greeces-main-policy-tool-to-manage-its-irregular-migrant-population/#sthash.Id3evNLZ.dpuf
http://www.eliamep.gr/migration/midas-policy-brief-detention-as-punishment-can-indefinite-detention-be-greeces-main-policy-tool-to-manage-its-irregular-migrant-population/#sthash.Id3evNLZ.dpuf
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 2013 2014 2015 
(9ΜΗΝΟ) 

Καταχωρθμζνεσ απελάςεισ – επιςτροφζσ από τθν Ελλθνικι 

αςτυνομία 

43.839 71.035 64.316 

Καταχωρθμζνεσ απελάςεισ επιςτροφζσ με κράτθςθ από τθν ΕΛΑ 17.943 34.007 20.794 

Πραγματοποιθκείςεσ αναγκαςτικζσ επιςτροφζσ
56

 8.780 12.818 8.247 

 
Πθγι: Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (υπ’ αρικ. 6634/1-327355 από 25 Νοεμβρίου 2015 ζγγραφο 
του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, Κλάδοσ Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ υνόρων) 

  

 
Σον Φεβρουάριο του 2015, μετά τον κάνατο τεςςάρων κρατουμζνων (δφο εκ των 

οποίων οφειλόμενων ςε αυτοκτονία), οι ελλθνικζσ αρχζσ ανακοίνωςαν ςθμαντικζσ 

αλλαγζσ ςχετικά με τθν εφαρμοηόμενθ διοικθτικι πρακτικι τθσ κράτθςθσ πολιτϊν 

τρίτων χωρϊν57. Μεταξφ άλλων οι αλλαγζσ περιελάμβαναν: τθν μείωςθ του 

χρόνου κράτθςθσ, τθν άρςθ τθσ κράτθςθσ για τισ ευάλωτεσ ομάδεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των αιτοφντων άςυλο και τθν εξζταςθ εφαρμογισ 

εναλλακτικϊν τθσ κράτθςθσ μζτρων ςε κάκε περίπτωςθ58. Οι αλλαγζσ αυτζσ 

χαιρετίςτθκαν «ωσ βιματα ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ»59 και θ εφαρμογι τουσ, 

ενδεχομζνωσ ςε ςυνδυαςμό με τα προβλιματα, που προζκυψαν ςε ότι αφορά τθν 

χρθματοδότθςθ τθσ ςίτιςθσ ςτα κζντρα κράτθςθσ60, είχε ωσ αποτζλεςμα τθ 

                                                             
56

 Ο ςυνολικόσ αρικμόσ απομακρφνςεων για το ζτοσ 2013 είναι 26.786, εκ των οποίων πλζον των 8.780 
αναγκαςτικϊν επιςτροφϊν, ςυμπεριλαμβάνονται 7.533 επαναπροωκιςεισ, 9225 εκελοντικοί επαναπατριςμοί 
με τθ ςυνδρομι του ΔΟΜ και 648 με τθ ςυνδρομι τθσ ΕΛΑ. Για τα ζτθ 2014 και το α’ εννεάμθνο του 2015, τα 
ςχετικά ςτατιςτικά διαμορφϊνονται ωσ εξισ: ςυνολικόσ αρικμόσ απομακρφνςεων 27789 και 16015, 
αναγκαςτικζσ επιςτροφζσ 12818 και 8247, επαναπροωκιςεισ 7475 και 4.477,  εκελοντικοί επαναπατριςμοί 
(ΔΟΜ) 7334 και 3239, εκελοντικοί επαναπατριςμοί με τθ ςυνδρομι τθσ ΕΛΑ 162 και 52, αντιςτοίχωσ. τοιχεία 
του Αρχθγείου τθσ Ελλθνικισ αςτυνομίασ, βλ. υποςθμείωςθ 43. 
57

 Δελτίο Σφπου των Αναπλθρωτϊν υπουργϊν Προςταςίασ του Πολίτθ και Μεταναςτευτικισ  Πολιτικισ ςχετικά 
με τα κζντρα κράτθςθσ, 17.2.2015, 
http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=5374&Itemid=607.  
58

 Asylum Information Database (AIDA), Country report: Greece (Forth Update), November 2015, 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece, ςελ. 90. 
59

 OHCHR, Regional Office for Europe, UN Human Rights Office welcomes Greece’s envisaged changes in 
migration policy, 18.02.2015, http://www.unric.org/en/latest-un-buzz/29649-un-human-rights-office-
welcomes-greecesenvisaged-changes-in-migration-policy; UNHCR welcomes the envisaged changes in the 
administrative detention of third country nationals, 19.02.2015, 
http://www.unhcr.gr/nea/artikel/24dcef5d13ebd29a1559fc4d7339ad10/unhcr-welcomes-the-envisaged-
changes.html. 
60

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, «Χωρίσ ςίτιςθ τα κζντρα κράτθςθσ μεταναςτϊν λόγω παράνομθσ διάταξθσ», 22.9.2015, 
http://www.kathimerini.gr/831778/article/epikairothta/ellada/xwris-sitish-ta-kentra-krathshs-metanastwn-
logw-paranomhs-diata3hs; Απάντθςθ του Αν. Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
αρμόδιου για κζματα δθμόςιασ τάξθσ ςε ςχετικι κοινοβουλευτικι ερϊτθςθ, 7017/4/18877, 5 Νοεμβρίου 
2015, http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/9375105.pdf.  

http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=5374&Itemid=607
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece
http://www.unric.org/en/latest-un-buzz/29649-un-human-rights-office-welcomes-greecesenvisaged-changes-in-migration-policy
http://www.unric.org/en/latest-un-buzz/29649-un-human-rights-office-welcomes-greecesenvisaged-changes-in-migration-policy
http://www.unhcr.gr/nea/artikel/24dcef5d13ebd29a1559fc4d7339ad10/unhcr-welcomes-the-envisaged-changes.html
http://www.unhcr.gr/nea/artikel/24dcef5d13ebd29a1559fc4d7339ad10/unhcr-welcomes-the-envisaged-changes.html
http://www.kathimerini.gr/831778/article/epikairothta/ellada/xwris-sitish-ta-kentra-krathshs-metanastwn-logw-paranomhs-diata3hs
http://www.kathimerini.gr/831778/article/epikairothta/ellada/xwris-sitish-ta-kentra-krathshs-metanastwn-logw-paranomhs-diata3hs
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/9375105.pdf
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ςθμαντικι μείωςθ του αρικμοφ των κρατουμζνων. Ωςτόςο, και χωρίσ να 

υποτιμϊνται τα κετικά βιματα ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ ακόμθ και ςιμερα 

εναλλακτικά μζτρα τθσ κράτθςθσ οφτε εξετάηονται, οφτε εφαρμόηονται. τισ 

καταλθκτικζσ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου του ΟΗΕ 

(Οκτϊβριοσ – Νοζμβριοσ 2015) ςχετικά με τθ δεφτερθ περιοδικι αναφορά τθσ 

Ελλάδασ, υπογραμμίηεται ότι «αν και θ Επιτροπι επιςθμαίνει τθν πρόςφατθ 

πολιτικι άρςθσ τθσ κράτθςθσ των προςϊπων των οποίων θ κράτθςθ ζχει υπερβεί 

τουσ ζξι μινεσ, εκφράηει τθν ανθςυχία τθσ για τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ 

προςϊπων που κρατοφνται για μεγαλφτερεσ περιόδουσ *…+ Η Επιτροπι εκφράηει 

τθν ανθςυχία τθσ για το γεγονόσ ότι θ κράτθςθ μεταναςτϊν για παρατεταμζνα 

χρονικά διαςτιματα και χωρίσ εκτίμθςθ των ατομικϊν περιςτάςεων, ενδζχεται να 

εγείρει ηθτιματα υπό το φωσ του άρκρου 9 του υμφϊνου *…+ Σο Κράτοσ Μζλοσ 

πρζπει να διαςφαλίςει ότι θ κράτθςθ κάκε παράτυπου μετανάςτθ είναι ευλόγωσ 

αναγκαία και ανάλογθ και *επιβάλλεται+ για το ςυντομότερο χρονικό διάςτθμα και 

ότι εναλλακτικά τθσ κράτθςθσ μζτρα προβλζπονται ςτον νόμο και εφαρμόηονται 

ςτθν πράξθ. Πρζπει ιδίωσ να διαςφαλίςει ότι κάκε απόφαςθ κράτθςθσ αιτοφντων 

άςυλο *…+ βαςίηεται ςτισ ατομικζσ περιςτάςεισ και λαμβάνει υπόψθ λιγότερο 

επαχκι μζτρα για τθν επίτευξθ του ίδιου ςκοποφ61». 

 

3. Τα εναλλακτικά μζτρα τθσ κράτθςθσ ςτθν Ελλάδα   

 

α. Η εκνικι νομοκεςία 

Ζνα ςφνολο κανόνων οριοκετοφν τισ προχποκζςεισ για τθν επιβολι ενόσ μζτρου 

κράτθςθσ ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν απομάκρυνςθσ ι αςφλου, το οποίο μεταξφ 

άλλων ςυμπεριλαμβάνουν τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ που δεςμεφουν τθ χϊρα, το 

δίκαιο τθσ ΕΕ και το εκνικό δίκαιο. Από το ςφνολο αυτϊν των κανόνων προκφπτει 

                                                             
61

 UN Human Rights Committee (HRC), Concluding observations on the second periodic report of Greece, 
adopted by the Committee at its 115th session (19 October–6 November 2015),  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGRC%2fCO
%2f2&Lang=en, παρ. 27-28. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGRC%2fCO%2f2&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGRC%2fCO%2f2&Lang=en
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ρθτά θ νομικι υποχρζωςθ των ελλθνικϊν αρχϊν να εξετάηουν και να εφαρμόηουν 

εναλλακτικά μζτρα τθσ κράτθςθσ62. Ενδεικτικά, αναφζρεται πχ. ότι θ μθ εξζταςθ 

και θ μθ εφαρμογι εναλλακτικϊν μζτρων τθσ κράτθςθσ, ζχει ιδθ κρικεί από τθν 

Επιτροπι Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου του ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο 

Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (ςτο εξισ ΕΔΔΑ), αποτελεί παραβίαςθ των ςχετικϊν 

διατάξεων του Διεκνζσ υμφϊνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιϊματα63 και 

τθσ Ευρωπαϊκισ φμβαςθσ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (ςτο εξισ ΕΔΑ ι θ 

φμβαςθ)64. Αντίςτοιχθ είναι και θ νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθ (ςτο εξισ ΔΕΕ) ωσ προσ τθν εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων τθσ Οδθγίασ 

περί Επιςτροφϊν65. Επιπλζον, το ίδιο το ελλθνικό δίκαιο (ν.3907/2011 και ΠΔ 

113/2013), με τθν εξαίρεςθ των ςχετικϊν διατάξεων του ν. 3386/2005, 

ενςωματϊνει ρθτά τισ ςχετικζσ εγγυιςεισ και κεςπίηει τθν νομικι υποχρζωςθ των 

αρχϊν να εξετάηουν εναλλακτικά μζτρα τθσ κράτθςθσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ 

κράτθςθσ και να εφαρμόηουν τθν τελευταία κατ’ εξαίρεςθ και υπό ςυγκεκριμζνεσ 

προχποκζςεισ. Ακόμθ ωςτόςο και ςτθν περίπτωςθ του ν. 3386/2005, ςτον οποίο 

δεν ορίηεται ρθτά θ ςχετικι υποχρζωςθ, θ υποχρζωςθ εξζταςθσ εναλλακτικϊν 

μζτρων πριν τθν επιβολι του μζτρου τθσ κράτθςθσ προκφπτει από τισ διεκνείσ 

ςυμβάςεισ, που δεςμεφουν τθ χϊρα και ςυνεπϊσ αυτά πρζπει να εξετάηονται και 

ςε αυτό το πλαίςιο. Αυτι ιταν και θ περίπτωςθ τθσ υπόκεςθσ Rahimi κατά 

Ελλάδασ, όπου παρά το γεγονόσ ότι οι εφαρμοςτζεσ διατάξεισ ιταν εκείνεσ του 

ν.3386/2005, το ΕΔΔΑ διαπίςτωςε παραβίαςθ για το λόγο ότι οι ελλθνικζσ αρχζσ 

                                                             
62

 Για μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ βλ. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Alternatives to 
detention for asylum seekers and people in return procedures, October 2015, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-alternatives-to-detention-compilation-key-
materials-2_en.pdf.   
63

 UN Human Rights Committee (HRC), C. v. Australia, CCPR/C/76/D/900/1999, 13 November 2002, 
http://www.refworld.org/docid/3f588ef00.html; ςχετικά με τθν ερμθνεία του άρκρου 9 του ΔΑΠΔ βλ. Human 
Rights Committee, General comment No. 35 Article 9 (Liberty and security of person), CCPR/C/GC/35, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f35&L
ang=en. 
64

 Μεταξφ άλλων ΕΔΔΑ, Yoh-Ekale Mwanje κατά Βελγίου, αρικμ. προςφυγισ 10486/10, 20/12/2011; ΕΔΔΑ, 
Rahimi κατά Ελλάδασ, αρικμ. προςφυγισ 8687/08, 5/04/2011; ΕΔΔΑ, Louled Massoud κατά Μάλτασ, αρικμ. 
προςφυγισ 24340/08, 27/07/2010; ΕΔΔΑ, Nabil και λοιποί κατά Ουγγαρίασ, αρικμ. προςφυγισ 62116/12, 
22/09/2015. 
65

 ΔΕΕ, Hassen El Dridi, alias Soufi Karim, C-61/11 PPU, 28/04/2011 και ΔΕΕ, Bashir Mohamed Ali Mahdi, C-
146/14 PPU, 5/06/2014.  

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-alternatives-to-detention-compilation-key-materials-2_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-alternatives-to-detention-compilation-key-materials-2_en.pdf
http://www.refworld.org/docid/3f588ef00.html
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f35&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f35&Lang=en
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δεν εξζταςαν εάν θ επιβαλλόμενθ κράτθςθ «ιταν μζτρο ζςχατθσ ανάγκθσ και αν 

μποροφςαν να τθν αντικαταςτιςουν με άλλο μζτρο λιγότερο ριηικό»66.  

υνεπϊσ, θ διοικθτικι πρακτικι τθσ μθ εξζταςθσ και εφαρμογισ εναλλακτικϊν 

μζτρων ςτθν Ελλάδα δεν είναι ηιτθμα, που οφείλεται ςτθν απουςία νομοκετικισ 

κατοχφρωςθσ τουσ, αλλά κυρίωσ αποτελεςματικισ εφαρμογισ του υφιςτάμενου 

πλαιςίου. Για λόγουσ πάντωσ νομικισ ςαφινειασ και αςφάλειασ δικαίου, θ ςχετικι 

υποχρζωςθ εξζταςθσ και εφαρμογισ εναλλακτικϊν μζτρων κα πρζπει να 

προβλεφκεί και για εκείνεσ τισ περιπτϊςεισ, που υπάγονται ςιμερα ςτο πεδίο 

εφαρμογισ του ν. 3386/200567.   

β. Τα εναλλακτικά μζτρα υπό το φωσ τθσ ελλθνικισ ζννομθσ τάξθσ  

 

Με τον όρο εναλλακτικά τθσ κράτθςθσ μζτρα περιγράφεται διεκνϊσ μια ευρεία 

κατθγορία μζτρων που επιβάλλονται ςε πολίτεσ τρίτων χωρϊν, ςτο πλαίςιο τθσ 

διαχείριςθ τθσ υπόκεςθσ τουσ ςχετικά με το κακεςτϊσ παραμονισ τουσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του αιτιματοσ αςφλου τουσ, χωρίσ τθν επιβολι μζτρου 

κράτθςθσ. Τπό αυτι τθν ζννοια, υποςτθρίηεται ότι τα εναλλακτικά μζτρα δεν 

ςυνιςτοφν μια νομικϊσ προςδιοριςμζνθ ζννοια αλλά αναφζρονται «ςε κάκε 

νομοκεςία, πρακτικι ι πολιτικι κατ’ εφαρμογι τθσ οποίασ ζνα πρόςωπο δεν 

κρατείται για λόγουσ που ςχετίηονται με το κακεςτϊσ παραμονισ του ςτθ χϊρα 

(migration status)»68, και περιλαμβάνουν μια ευρεία κατθγορία μζτρων που 

κλιμακϊνονται από τθ διαβίωςθ ςε κακεςτϊσ ελευκερίασ μζχρι τθν επιβολι 

περιοριςμϊν τθσ ελευκερίασ τθσ κίνθςθσ, οι οποίοι ωςτόςο ςε κάκε περίπτωςθ  
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 ΕΔΔΑ, Rahimi κατά Ελλάδασ, όπ.π., παρ. 109. 
67

 Αυτι είναι και θ ςφςταςθ του Ειδικοφ Ειςθγθτι του ΟΗΕ για τα Δικαιϊματα των Μεταναςτϊν, ςφμφωνα με 
τον οποίο «In the Special Rapporteur’s view, the obligation to always consider alternatives to detention (non-
custodial measures) before resorting to detention should be established by law», UN General Assembly, Report 
of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François Crépeau, 2 April 2012, A/HRC/20/24, 
http://www.refworld.org/docid/502e0bb62.html, παρ. 53. 
68

 Sampson, R., Chew, V., Mitchell, G., and Bowring, L. There Are Alternatives, όπ.π., ςελ. 7; UN General 
Assembly, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, όπ.π., παρ. 56 

http://www.refworld.org/docid/502e0bb62.html
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δεν κα πρζπει εξαιτίασ του είδουσ, τθσ διάρκειασ και του τρόπου εκτζλεςθσ του 

μζτρου να ιςοδυναμοφν ςτθν πράξθ με κράτθςθ69.  

 

Ο παραπάνω οριςμόσ ο οποίοσ επιχειρεί να ςυγκεράςει πολλζσ και διαφορετικζσ 

νομικζσ πραγματικότθτεσ και διοικθτικζσ πρακτικζσ (πχ. τθν περίπτωςθ τθσ 

υποχρεωτικισ κράτθςθσ), ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ (όπωσ και εν γζνει για τθν 

περίπτωςθ των κρατϊν- μελϊν  τθσ ΕΕ που δεςμεφονται από το κοινοτικό 

κεκτθμζνο ςτον τομζα του αςφλου και τθσ μετανάςτευςθσ) χριηει περαιτζρω 

εξειδίκευςθσ. Ζτςι κακϊσ θ ελλθνικι ζννομθ τάξθ προςδιορίηει μια ςειρά από 

διαδικαςίεσ, που πρζπει να ακολουκθκοφν για τθ διαχείριςθ τθσ υπόκεςθσ ενόσ 

πολίτθ τρίτθσ χϊρασ -και κακϊσ θ κράτθςθ πολίτθ τρίτθσ χϊρασ υπό επιςτροφι ι 

αιτοφντα άςυλο επιτρζπεται μόνο κατ’ εξαίρεςθ, υπό ςυγκεκριμζνεσ 

προχποκζςεισ και εφόςον ςυντρζχει ζνασ από τουσ περιοριςτικά οριηόμενουσ 

λόγουσ κράτθςθσ-εναλλακτικά τθσ κράτθςθσ μζτρα ςυνιςτοφν μόνο εκείνα τα 

λιγότερο επαχκι μζτρα, που εφαρμόηονται όταν ςε μια ατομικι περίπτωςθ: 

  

α) υφίςταται ζνασ νόμιμοσ λόγοσ κράτθςθσ (π.χ. φποπτοσ φυγισ, διαπίςτωςθ 

ςτοιχείων ταυτότθτασ αιτοφντα άςυλο, που ζχει κατακζςει αίτθμα αςφλου υπό 

κράτθςθ κτλ.) και  

β) ο επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ μπορεί να επιτευχκεί με ζνα λιγότερο επαχκζσ μζτρο, 

το οποίο ςυνεπϊσ πρζπει να εφαρμοςτεί70. 

 

Εφόςον ζνασ νόμιμοσ λόγοσ κράτθςθσ δεν υφίςταται, δεν μπορεί να επιβλθκεί 

μζτρο κράτθςθσ. Κατά μείηονα λόγο δεν μπορεί να εφαρμοςτεί οφτε και 

εναλλακτικό μζτρο τθσ κράτθςθσ και ςυνακολοφκωσ ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ 

πρζπει να παραμείνει/αφεκεί ελεφκεροσ. 
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 Βλ. ΕΔΔΑ, Guzzardi κατά Ιταλίασ, αρικμ. προςφυγισ 7367/76, 6/11/1980; ΕΔΔΑ, Amuur κατά Γαλλίασ, όπ.π.. 
70

 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Fundamental rights: challenges and achievements in 
2012, http://fra.europa.eu/sites/default/files/annual-report-2012_en.pdf, ςελ. 52 και European Union Agency 
for Fundamental Rights (FRA), Detention of third country nationals in return procedures, 30 November 2010, 
http://www.refworld.org/docid/4ecf77402.html, ςελ. 53; UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 
Building Empirical Research into Alternatives to Detention: Perceptions of Asylum-Seekers and Refugees in 
Toronto and Geneva, June 2013, PPLA/2013/02, http://www.refworld.org/docid/51a6fec84.html, ςελ. 10; 
Odysseus Network, Alternatives to immigration and asylum detention in the EU, όπ.π., ςελ. 61-64. 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/annual-report-2012_en.pdf
http://www.refworld.org/docid/4ecf77402.html
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Ειδικότερα, ςτθν περίπτωςθ των πολιτϊν τρίτων χωρϊν εν όψει επιςτροφισ, 

εναλλακτικά μζτρα τθσ κράτθςθσ είναι εκείνα τα μζτρα, που δφνανται να  

εφαρμοςτοφν, εφόςον ζχει προθγθκεί θ χοριγθςθ προκεςμίασ οικειοκελοφσ 

αναχϊρθςθσ71 και μζχρι το διάςτθμα αναβολισ τθσ απόφαςθσ απομάκρυνςθσ72, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυντρζχει ζνασ νόμιμοσ λόγοσ κράτθςθσ και ταυτόχρονα 

ζνα λιγότερο επαχκζσ μπορεί και ςυνεπϊσ πρζπει να εφαρμοςτεί ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Κατά το διάςτθμα τθσ χοριγθςθσ προκεςμίασ 

οικειοκελοφσ αναχϊρθςθσ, κακϊσ παρζχεται ςτον πολίτθ τρίτθσ χϊρασ 

«προςωρινό δικαίωμα νόμιμθσ διαμονισ»73, δεν υφίςταται νόμιμοσ λόγοσ 

κράτθςθσ. Αντίςτοιχα κατά το χρόνο αναβολισ τθσ απομάκρυνςθσ, οπότε και πάλι 

παρζχεται δικαίωμα προςωρινισ διαμονισ και κυρίωσ κακϊσ θ εκτζλεςθ τθσ 

απόφαςθσ απομάκρυνςθσ ζχει αναβλθκεί74, επίςθσ δεν υφίςταται νόμιμοσ λόγοσ 

κράτθςθσ και κατά μείηονα λόγο επιβολισ εναλλακτικϊν μζτρων.   

 

 

□ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ενδζχεται να επιβλθκοφν εναλλακτικά μζτρα 

 

Αντίςτοιχα, κακϊσ το ελλθνικό δίκαιο δεν επιτρζπει τθν κράτθςθ αιτοφντων 

άςυλο, που κατακζτουν αίτθμα αςφλου εν ελευκερία75, εναλλακτικά μζτρα τθσ 

κράτθςθσ είναι εκείνα τα μζτρα που δφνανται να εφαρμοςτοφν όταν ζνασ πολίτθσ 

τρίτθσ χϊρασ κατακζτει αίτθμα αςφλου ενόςω κρατείται ιδθ εν όψει  

                                                             
71

 Άρκρο 22, ν. 3907/2011. 
72

 Άρκρο 24, ν. 3907/2011. 
73

 Άρκρο 22 παρ. 5, ν. 3907/2011. 
74

 Άρκρο 24 παρ. 4, ν. 3907/2011.  
75

 Μόνθ εξαίρεςθ αποτελεί θ διάταξθ του άρκρου 12 παρ. 3 ΠΔ 113/2013, ςφμφωνα με τθν οποία αιτϊν 
άςυλο που ζχει κατακζςει αίτθμα αςφλου εν ελευκερία μπορεί να κρατθκεί «για λόγουσ εκνικισ αςφάλειασ ι 
δθμόςιασ τάξθσ». Ωςτόςο, ςτο υπό διαβοφλευςθ ςχζδιο νζου ΠΔ για τθν «προςαρμογι τθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου ‘ςχετικά με τισ κοινζσ 
διαδικαςίεσ για τθ χοριγθςθ και ανάκλθςθ του κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ (αναδιατφπωςθ)’», 
επανζρχεται θ διατφπωςθ του ΠΔ 114/2010 και δεν παρζχεται τζτοια δυνατότθτα. υνεπϊσ αιτϊν άςυλο που 
κατακζτει αίτθμα αςφλου εν ελευκερία δεν μπορεί να υποβλθκεί ςε μζτρο κράτθςθσ, βλ. 
http://www.opengov.gr/ypes/wp-content/uploads/downloads/2015/11/asylo.pdf. 

Πολίτεσ τρίτων χωρϊν οι οποίοι δεν διαμζνουν νόμιμα ςτθν χϊρα και υπόκεινται ςε διαδικαςία 
επιςτροφισ 

Χοριγθςθ προκεςμίασ 
οικειοκελοφσ 
αναχϊρθςθσ 
(άρκρο 22 ν. 3907/2011)  

Αναγκαςτικά μζτρα, 
εφόςον υφίςταται 
νόμιμοσ λόγοσ και οι 
λοιπζσ προχποκζςεισ 
του άρκρου 30 και 31 ν. 
3907/2011  

Αναβολι τθσ απομάκρυνςθσ  
(Άρκρο 24 ν. 3907/2011) 
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απομάκρυνςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυντρζχει ζνασ νόμιμοσ λόγοσ κράτθςθσ 

και ταυτόχρονα υφίςταται ζνα λιγότερο επαχκζσ μζτρο προσ επίτευξθ του νόμιμου 

λόγου, το οποίο ςυνεπϊσ  πρζπει να εφαρμοςτεί.  

 

 

Αιτοφντεσ άςυλο 

Αιτοφντεσ άςυλο που κατακζτουν αίτθμα 
αςφλου εν ελευκερία  

Αιτοφντεσ άςυλο που κατακζτουν αίτθμα αςφλου 
ενόςω κρατοφνται εν όψει απομάκρυνςθσ, εφόςον 
υφίςταται νόμιμοσ λόγοσ κράτθςθσ και οι λοιπζσ 
προχποκζςεισ του άρκρου 12 ΠΔ 113/2013                   

   

□ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ενδζχεται να επιβλθκοφν εναλλακτικά μζτρα 

 

Ο ανωτζρω προςδιοριςμόσ των εναλλακτικϊν μζτρων τθσ κράτθςθσ ςτο πλαίςιο 

τουσ ελλθνικοφ (και ευρωπαϊκοφ) δικαίου ζχει ςθμαςία διότι:  

 

- Η προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ των εναλλακτικϊν μζτρων τθσ κράτθςθσ δεν 

μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να πριμοδοτεί μια γενικευμζνθ επιβολι περιοριςτικϊν 

όρων ι υποχρεϊςεων ι να γίνει αντιλθπτι ωσ τζτοια. Με άλλα λόγια, θ εφαρμογι 

εναλλακτικϊν μζτρων τθσ κράτθςθσ πρζπει να οδθγεί ςε ςυνολικι μείωςθ του 

πλθκυςμοφ, που κρατείται και όχι να αυξάνει τον πλθκυςμό που υποβάλλεται ςε 

περιοριςτικό μζτρο και ενδζχεται να υποβλθκεί ςε μζτρο κράτθςθσ76.  

- Η δυνατότθτα τθσ Διοίκθςθσ να επιβάλλει άλλουσ περιοριςμοφσ ι υποχρεϊςεισ, 

ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, όπωσ αυτοί προβλζπονται από τθν 

κείμενθ νομοκεςία κατά τθν υλοποίθςθ άλλων διαδικαςιϊν, δεν εμπεριζχει τθ 

νομικι δυνατότθτα ενδεχόμενθσ επιβολισ μζτρου κράτθςθσ, εφόςον αυτό 

κεωρθκεί πρόςφορο και αναγκαίο όπωσ ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ προςϊπων 

που μποροφν να υπαχκοφν ςε εναλλακτικά μζτρα τθσ κράτθςθσ. Πχ. κατά το 

διάςτθμα, που ζχει αναςταλεί θ απομάκρυνςθ, μπορεί να επιβλθκοφν, εφόςον 

ςυντρζχουν και οι λοιπζσ νόμιμεσ προχποκζςεισ, υποχρεϊςεισ προκειμζνου ο 

πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ «να παραμζνει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν»,  όπωσ θ 

περιοδικι εμφάνιςθ κτλ., αλλά όχι μζτρο κράτθςθσ77.  
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 Jesuit Refugee Service, Europe Policy Position on Alternatives to Detention, 2012, 
http://www.refworld.org/pdfid/50ac9c0f2.pdf, ςελ. 3. 
77

 Άρκρο 24 παρ. 3 ν. 3907/2011. 

http://www.refworld.org/pdfid/50ac9c0f2.pdf
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Σζλοσ, κατά τθ ρθτι διατφπωςθ των ςχετικϊν διατάξεων, τα εναλλακτικά μζτρα 

πρζπει να εξετάηονται:  

 πριν τθν επιβολι μζτρου κράτθςθσ78 και  

 κάκε φορά που θ ςυνζχιςθ/παράταςθ τθσ κράτθςθσ εξετάηεται από διοικθτικι 

αρχι (απόφαςθ παράταςθσ τθσ κράτθςθσ) ι Δικαςτιριο (είτε ςτα πλαίςια του 

αυτεπάγγελτου ελζγχου του άρκρο 30 παρ. 3, ν. 3907/2011 είτε ςτο πλαίςιο 

αςκθκζντοσ ζνδικου βοθκιματοσ)79.  

Καλζσ πρακτικζσ ςε ότι αφορά τθν επανεξζταςθ των ςχετικϊν αποφάςεων 

προβλζπουν τθν αυτόματθ εξζταςθ τθσ απόφαςθσ εντόσ 48 ωρϊν, εν ςυνεχεία 

εντόσ 7 θμερϊν και ςε κάκε περίπτωςθ ανά 30 θμζρεσ80.  

γ. Διαδικαςίεσ για τθν εξζταςθ εναλλακτικών μζτρων: θ υποχρζωςθ 
εξατομικευμζνθσ εκτίμθςθσ  

 

Η εκτίμθςθ για τθν εφαρμογι εναλλακτικϊν μζτρων αποτελεί μζροσ τθσ ςυνολικισ 

αξιολόγθςθσ τθσ νομιμότθτασ και τθσ αναλογικότθτασ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

εκτίμθςθσ επί του αναγκαίου και του εφλογου) μιασ ενδεχόμενθσ κράτθςθσ, ςε 

κάκε ατομικι περίπτωςθ81.  

 

Ζτςι θ ςχετικι απόφαςθ επί τθσ διοικθτικισ διαχείριςθσ ενόσ προςϊπου που 

ενδζχεται να υποβλθκεί ςε κράτθςθ απαιτεί, μεταξφ άλλων, τθ διαπίςτωςθ: 

 

                                                             
78

 Άρκρο 30 παρ. 1 ν. 3907/2011 και άρκρο 12 παρ. 2 ΠΔ 113/2013; Βλ και European Union Agency for 
Fundamental Rights (FRA), Detention of third country nationals, όπ.π., ςελ. 52; UN Commission on Human 
Rights, Report of the Working Group on Arbitrary Detention, Addendum: report on the visit of the Working 
Group to the United Kingdom on the issue of immigrants and asylum seekers, 18 December 1998, 
E/CN.4/1999/63/Add.3, http://www.refworld.org/docid/45377b810.html, παρ. 33.  
79

 ΔΕΕ, Bashir Mohamed Ali Mahdi, C-146/14 PPU, 05/06/2014, παρ.64, «ο ζλεγχοσ ςτον οποίο πρζπει να 
προβεί θ δικαςτικι αρχι που επιλαμβάνεται αιτιματοσ παρατάςεωσ τθσ κρατιςεωσ υπθκόου τρίτθσ χϊρασ 
πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα ςτθν αρχι αυτι να αποφαίνεται επί τθσ ουςίασ, και δθ κατά περίπτωςθ, επί 
τθσ παρατάςεωσ τθσ κρατιςεωσ του ενδιαφερομζνου, επί τθσ δυνατότθτασ αντικαταςτάςεωσ τθσ κρατιςεωσ 
με θπιότερο μζτρο ι επί τθσ απολφςεϊσ του». 
80

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Back to Basics: The Right to Liberty and Security, όπ.π., ςελ. 
86. 
81

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to 
the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention, 2012, 
http://www.refworld.org/docid/503489533b8.html, παρ. 34-35. 

http://www.refworld.org/docid/45377b810.html
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α) εάν υφίςταται ζνασ λόγοσ κράτθςθσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, κακϊσ ςε 

αντίκετθ περίπτωςθ ο υπό επιςτροφι/αιτϊν άςυλο κα πρζπει να 

παραμείνει/αφεκεί ελεφκεροσ, και   

β) ςε περίπτωςθ που ςυντρζχει  ζνασ νόμιμοσ λόγοσ κράτθςθσ, εάν υφίςταται ζνα 

λιγότερο επαχκζσ μζτρο, για τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ που μπορεί να 

διαςφαλίςει τον επιδιωκόμενο ςκοπό . Με άλλα λόγια, εξετάηεται εάν θ επιβολι 

του μζτρου τθσ κράτθςθσ είναι αναγκαία, πρόςφορθ και τθρεί τθν αρχι τθσ 

αναλογικότθτασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, τθν 

ευαλωτότθτα του προςϊπου (θλικία, φφλο ι ταυτότθτα φφλου, λόγοι υγείασ, 

αναπθρίεσ, ανάγκεσ προςταςίασ) και τθν υποχρζωςθ ςεβαςμοφ των κεμελιωδϊν 

δικαιωμάτων (πχ. εγκατεςτθμζνοι βιοτικοί δεςμοί)82. ε οριςμζνεσ ζννομεσ τάξεισ 

δε, θ νομοκεςία ι θ νομολογία απαιτοφν ρθτά προ τθσ ζκδοςθσ απόφαςθσ 

κράτθςθσ να λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία όπωσ το προςωπικό ιατρικό ι 

ψυχιατρικό ιςτορικό, ενδείξεισ βαςανιςτθρίων, θ οικογενειακι κατάςταςθ, θ 

θλικία και ο χρόνοσ παραμονισ ςτθ χϊρα ι θ φπαρξθ υποςτθρικτικοφ πλαιςίου83. 

 

Από τα παραπάνω προκφπτει ότι προκειμζνου να εξεταςτεί θ ςυνδρομι (ι μθ)  

των ςτοιχείων εκείνων ςτα οποία αιτιολογθμζνα μπορεί να βαςιςτεί θ 

διαπίςτωςθσ τθσ φπαρξθσ (ι μθ) ενόσ ι περιςςότερων λόγων κράτθςθσ κακϊσ 

επίςθσ και τα ειδικά χαρακτθριςτικά κάκε περίπτωςθσ, μια διαδικαςία 

εξατομικευμζνθσ αξιολόγθςθ προ τθσ ζκδοςθσ κάκε ςχετικισ απόφαςθσ πρζπει να 

είναι ςτθ διάκεςθ του αρμόδιου διοικθτικοφ οργάνου. Αυτι δε θ εκτίμθςθ πρζπει 

να ςτθρίηεται ςε γεγονότα και όχι ςε υποκζςεισ ι ςε λόγουσ διοικθτικισ 

ευκολίασ84.   

                                                             
82

 Σο International Detention Coalition (IDC) ζχει αναπτφξει ζνα πρότυπο (Revised Community and Assessment 
Model) για τθν πρόλθψθ και τθ μείωςθ τθσ πικανότθτασ επιβολισ «μθ-αναγκαίασ» κράτθςθσ. Σο πρότυπο 
αυτό βαςίηεται ςτα εξισ βιματα α) πρόβλεψθ τεκμθρίου υπζρ τθσ ελευκερίασ ςτο νόμο, β) εξαςφάλιςθ 
μίνιμουμ αναγκϊν, γ) εντοπιςμόσ και εκτίμθςθ αναγκϊν, δ) ολιςτικι αντιμετϊπιςθ και «διαχείριςθ 
υποκζςεων» ε) επιβολι υποχρεϊςεων εάν είναι αναγκαίο, ε) κράτθςθ μόνο ωσ ζςχατο μζτρο, βλ. Sampson, R., 
Chew, V., Mitchell, G., and Bowring, L. There Are Alternatives, όπ.π. ς. 16 -18; Παρόμοια μεκοδολογία 
προτείνεται και από το Odysseus Network, Alternatives to immigration and asylum detention in the EU, όπ.π., 
ςελ. 66-79.       
83

 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Detention of third country nationals, όπ.π., ςελ. 29. 
84

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Roundtable on Alternatives to Detention of Asylum-
Seekers, Refugees, Migrants and Stateless Persons: Summary Conclusions, July 2011, 
http://www.refworld.org/docid/4e315b882.html, ςελ. 6. 
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Ωςτόςο, παρά τθ ςχετικι υποχρζωςθ εξατομικευμζνθσ αιτιολόγθςθσ, θ οποία 

προκφπτει ιδθ από το ςφνολο των κανόνων των κανόνων του διεκνοφσ και εκνικοφ 

δικαίου85, ςτο ελλθνικό πλαίςιο αφενόσ τζτοιεσ διαδικαςίεσ δεν προςδιορίηονται 

με νομικά δεςμευτικό τρόπο, και αφετζρου ςε κάκε περίπτωςθ δεν φαίνεται 

τζτοιεσ διαδικαςίεσ να ακολουκοφνται ςτθν πράξθ ι αυτζσ περιορίηονται ςτθν 

αξιολόγθςθ με βάςθ τθν εκνικότθτα των πολιτϊν τρίτων χωρϊν86, χωρίσ ο 

ενδιαφερόμενοσ να ζχει τθ δυνατότθτα να αντικροφςει τουσ ιςχυριςμοφσ τθσ 

Διοίκθςθσ. Σόςο ο υνιγοροσ του Πολίτθ όςο και θ Υπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για 

τουσ Πρόςφυγεσ ςε πρόςφατεσ εκκζςεισ τουσ ςυςτινουν μεταξφ άλλων ςτισ 

ελλθνικζσ αρχζσ να διαςφαλίςουν τθν εξατομικευμζνθ και αιτιολογθμζνθ κρίςθ 

των αρμόδιων διοικθτικϊν οργάνων πριν τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ87.  

 

Ενδεικτικά, ςτο πλαίςιο διαδικαςιϊν εξατομικευμζνθσ αξιολόγθςθσ μεταξφ άλλων 

ςυμπεριλαμβάνονται88:  

 

 θ διεξαγωγι προςωπικισ ςυνζντευξθσ προ τθσ λιψθσ τθσ απόφαςθσ 

κράτθςθσ,  

                                                             
85

 Για μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ βλ. Michael Fordham QC, Justine N Stefanelli, Sophie Eser, Immigration 
Detention and the Rule of Law: Safeguarding Principles, British Institute of International and Comparative Law, 
June 2013, ςελ. 39-40; Βλ. επίςθσ αιτιολογικι ςκζψθ 6 Οδθγίασ 2008/115/ΕΕ «αποφάςεισ δυνάμει τθσ 
παροφςασ οδθγίασ κα πρζπει να λαμβάνονται κατά περίπτωςθ και να βαςίηονται ςε αντικειμενικά κριτιρια 
που να ςυνεπάγονται ότι θ εκτίμθςθ κα πρζπει να υπερβαίνει το απλό γεγονόσ τθσ παράνομθσ διαμονισ» και 
άρκρο8 παρ. 2 Οδθγία 2013/33/ΕΕ «Εφόςον κρίνεται αναγκαίο, και κατόπιν ατομικισ αξιολόγθςθσ κάκε 
περίπτωςθσ*…+». 
86

 European Migration Network (EMN), The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of 
Immigration Policies, National Report: Greece, 2014, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-
studies/12a_greece_emn_national_report_detention_alternatives_en.pdf, ςελ. 22; UN High Commissioner for 
Refugees (UNHCR), UNHCR observations on the current asylum system in Greece, December 2014, 
http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html, ςελ. 30, «Κακϊσ οφτε θ Τπθρεςία Αςφλου οφτε θ Αςτυνομία 
προβαίνουν ςε πλιρθ εξατομικευμζνθ αξιολόγθςθ τθσ ανάγκθσ για κράτθςθ, υπονομεφεται θ αρχι ότι θ 
κράτθςθ αιτοφντων πρζπει να είναι εξαιρετικό μζτρο». 
87

 υνιγοροσ του Πολίτθ, Ειδικι Ζκκεςθ, 2014, Επιςτροφζσ Αλλοδαπϊν, 
http://www.synigoros.gr/resources/epistrofes_gr_2014.pdf,  ςελ.6;  Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ 
Πρόςφυγεσ , «Η Ελλάδα ωσ Xϊρα Aςφλου», υςτάςεισ τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, 
06 Απριλίου 2015, 
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/2015_GR_R.pdf, ςελ. 5. 
88

 European Migration Network (EMN), Synthesis Report – The Use of Detention and Alternatives to Detention 
in the Context of Immigration Policies, November 2014, 
http://www.refworld.org/docid/546dd6f24.html, ςελ. 24-28;  βλ. επίςθσ UN High Commissioner for Refugees 
(UNHCR), Second Global Roundtable, όπ.π., ςελ. 3-4. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/12a_greece_emn_national_report_detention_alternatives_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/12a_greece_emn_national_report_detention_alternatives_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/12a_greece_emn_national_report_detention_alternatives_en.pdf
http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html
http://www.synigoros.gr/resources/epistrofes_gr_2014.pdf
http://www.refworld.org/docid/546dd6f24.html
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 θ δυνατότθτα αμφιςβιτθςθσ των επικαλοφμενων λόγων κράτθςθσ,  

 θ ζκδοςθ ερμθνευτικϊν εγκυκλίων για τθν ερμθνεία των λόγων κράτθςθσ με 

βάςθ το δίκαιο και τθ νομολογία,  

 θ εμπλοκι περιςςότερων αρχϊν (αςτυνομίασ, διοικθτικϊν υπθρεςιϊν, 

δικαςτθρίου, κοινωνικϊν υπθρεςιϊν) ςχετικά με τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ 

αρχικισ επιβολισ/παράταςθ τθσ κράτθςθσ. 

 θ περιοδικι επανεξζταςθ επιβλθκζντοσ μζτρου λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

αλλαγι ςτισ ατομικζσ περιςτάςεισ τθσ κάκε περίπτωςθσ κακϊσ και ενδεχόμενθ 

ευαλωτότθτα, που δεν εντοπίςτθκε αρχικά ι δεν υπιρχε κατά το αρχικό 

ςτάδιο.    

 

υνεπϊσ και με βάςθ τα παραπάνω μια διαδικαςία εξατομικευμζνθσ αξιολόγθςθσ/ 

εκτίμθςθσ κα πρζπει να προβλεφκεί και να ακολουκείται πριν τθν ζκδοςθ κάκε 

απόφαςθσ, που αφορά ςτθν επιβολισ μζτρου κράτθςθσ ι εναλλακτικϊν μζτρων. 

ε αυτό το πλαίςιο οι ςχετικζσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί Πρϊτθσ Τποδοχισ 

(άρκρο 7 ν. 3907/2011), οι οποίεσ προβλζπουν μια διαδικαςία ςτθν οποία 

ςυμπεριλαμβάνεται πλζον τθσ εξακρίβωςθσ τθσ ταυτότθτασ/ικαγζνειασ και τθσ 

καταγραφισ, ο ιατρικόσ ζλεγχοσ, θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν τρίτων χωρϊν και θ 

μζριμνα για τθν παραπομπι των ευάλωτων προςϊπων ςτισ κατάλλθλεσ δομζσ, κα 

μποροφςε να αποτελζςει τθν βάςθ για τθ κεςμοκζτθςθ μιασ διαδικαςίασ 

εξατομικευμζνθσ αξιολόγθςθσ κάκε περίπτωςθ πριν από τθν ζκδοςθ ςχετικισ 

απόφαςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν πρόβλεψθ του κατάλλθλου προςωπικοφ. 

 

θμειϊνεται επιπλζον ότι θ ίδια θ εφαρμογι τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ περί Πρϊτθσ 

Τποδοχισ, ςυνιςτά ζνα ςθμαντικό εργαλείο εξατομικευμζνθσ εκτίμθςθσ του 

νεοειςερχόμενου πλθκυςμοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 

μποροφν να εγγυθκοφν τθν αποτελεςματικι εκτίμθςθ των χαρακτθριςτικϊν του, 

τθν αξιολόγθςι των αναγκϊν προςταςίασ του και τθν παραπομπι του, όπου αυτό 

είναι αναγκαίο, ςε αντίςτοιχεσ δομζσ. Η αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ 

νομοκεςίασ περί Πρϊτθσ Τποδοχισ, θ υπαγωγι όλων των νεοειςερχόμενων ςε 

αυτζσ τισ διαδικαςίεσ και ο εντοπιςμόσ των ιδιαίτερων αναγκϊν τοφ κάκε 
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προςϊπου, κα μποροφςε να αποτρζψει το ενδεχόμενο επιβολισ κράτθςθσ ιδθ 

από το αρχικό ςτάδιο, τουλάχιςτον για οριςμζνεσ κατθγορίεσ όπωσ πχ. τα 

πρόςωπα, που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ, εφόςον οι κατάλλθλεσ δομζσ 

προςταςίασ είναι διακζςιμεσ.  

 

i) Λόγοι Επιβολισ Κράτθςθσ/Εναλλακτικών Μζτρων τθσ Κράτθςθσ  

  

το Ελλθνικό Δίκαιο, μόνο το γεγονόσ ότι εισ βάροσ ενόσ πολίτθ τρίτθσ χϊρασ ζχει 

εκδοκεί απόφαςθ επιςτροφισ89 ι το γεγονόσ ότι ζνα αίτθμα αςφλου ζχει 

κατατεκεί κατά το διάςτθμα, που πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ παραμζνει υπό κράτθςθ90,  

δεν αρκεί για τθν επιβολι μζτρου κράτθςθσ ι εναλλακτικοφ μζτρου. Τπό αυτιν τθν 

ζννοια θ ελλθνικι νομοκεςία, ςφμφωνα και με τισ εγγυιςεισ τοφ κοινοτικοφ 

δικαίου, κακιερϊνει ζνα τεκμιριο υπζρ τθσ ελευκερίασ. 

Η ςχετικι νομοκεςία ορίηει περιοριςτικά τουσ νόμιμουσ λόγουσ, θ ςυνδρομι των 

οποίων πρζπει να τεκμθριωκεί, προκειμζνου να εκδοκεί μια απόφαςθ για τθν 

επιβολι εναλλακτικοφ μζτρου ι μζτρου κράτθςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

τθροφνται και οι λοιπζσ νόμιμεσ προχποκζςεισ του μζτρου (νόμιμοσ χρόνοσ 

κράτθςθσ, δζουςα επιμζλεια, κατάλλθλεσ ςυνκικεσ κράτθςθσ, δυνατότθτα 

υλοποίθςθσ τθσ επιςτροφισ, μθ φπαρξθ ςτοιχείων «αυκαιρεςίασ»91).  

Αναφερόμαςτε παρακάτω ςυνοπτικά ςτουσ προβλεπόμενουσ λόγουσ κράτθςθσ, 

όπωσ αυτοί προβλζπονται ςτο ελλθνικό δίκαιο. 

 

 

                                                             
89

 ΔΕΕ, Hassen El Dridi, alias Soufi Karim, C-61/11 PPU, 28.4.2011. 
90

 Άρκρο 12 παρ 1 ΠΔ 113/2013. 
91

 «Η ζννοια τθσ ‘αυκαιρεςίασ’ εκτείνεται πζραν τθσ ζλλειψθσ ςυμμόρφωςθσ με τον εκνικό νόμο *…+ για να 
μθν χαρακτθριςτεί ωσ αυκαίρετθ μια κράτθςθ πρζπει να εκτελείται με καλι πίςτθ, να είναι ςτενά 
ςυνδεδεμζνθ με τον *επιδιωκόμενο+ ςκοπό, ο τόποσ και οι ςυνκικεσ κράτθςθσ να είναι κατάλλθλεσ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το μζτρο δεν επιβάλλεται ςε πρόςωπα που ζχουν διαπράξει ποινικά αδικιματα αλλά 
ςε αλλοδαποφσ που ςυχνά φοβοφμενοι για τθ ηωι τουσ, εγκατζλειψαν τθν ίδια τθ χϊρα τουσ και θ διάρκεια 
τθσ κράτθςθσ να μθν υπερβαίνει το ευλόγωσ αναγκαίο για το επιδιωκόμενο ςκοπό» (ΕΔΔΑ, Α. και λοιποί κατά 
Ηνωμζνου Βαςιλείου, αρικμόσ προςφ. 3455/05, 19/02/2009, παρ. 67 και 74); «Η Επιτροπι υπενκυμίηει ότι θ 
ζννοια τθσ ‘αυκαιρεςίασ’ δεν πρζπει να ταυτίηεται με το «ενάντια ςτο νόμο» αλλά πρζπει να ερμθνεφεται με 
τρόπο ευρφ ζτςι ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνει ςτοιχεία ακαταλλθλότθτασ ι αδικίασ» (HRC, A. κατά Αυςτραλίασ, 
560/1993, U.N. Doc. CCPR/C/59/D/560/1993 (30 /04/1997)).  
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Λόγοι κράτθςθσ ςύμφωνα με τον ν. 3907/2011 

 

- Κίνδυνοσ Διαφυγισ92 

Σα ςτοιχεία τθσ νομικά ευρείασ ζννοιασ93 του κινδφνου διαφυγισ, δεν 

προςδιορίηεται ςτθν Οδθγία περί Επιςτροφισ, θ οποία  ωςτόςο απαιτεί  τθν 

«φπαρξθ λόγων, ςε ατομικι περίπτωςθ, βάςει αντικειμενικϊν κριτθρίων» 

προκειμζνου να τεκμθριωκεί θ ςυνδρομι του ςχετικοφ κινδφνου94. Ο ν. 

3907/2011, περιζχει μια ενδεικτικι αναφορά ςε αντικειμενικά κριτιρια, τα οποία 

μποροφν να κεμελιϊςουν τον κίνδυνο διαφυγισ95, ςυμπεριλαμβάνοντασ μεταξφ 

άλλων τθ μθ ςυμμόρφωςθ ςε υποχρζωςθ οικειοκελοφσ αναχϊρθςθσ, τθ ρθτι 

εκδιλωςθ τθσ πρόκεςθσ μθ ςυμμόρφωςθσ, τθν ζλλειψθ ταξιδιωτικϊν ι άλλων 

βεβαιωτικϊν τθσ ταυτότθτασ εγγράφων κτλ. Από το ίδιο το γράμμα του νόμου 

προκφπτει ότι θ εκτίμθςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθ ςυνδρομι ι όχι του 

κινδφνου διαφυγισ δεν μπορεί  να βαςίηεται απλά ςτθν φπαρξθ ενόσ εκ των 

αναφερόμενων κριτθρίων, αλλά απαιτείται «ςυρροι αντικειμενικϊν κριτθρίων» 

ςτο πλαίςιο εξατομικευμζνθσ κρίςθσ. 

 Όπωσ αναφζρεται ςτο «Εγχειρίδιο περί Επιςτροφισ» (ΧΕΔΙΟ)96 το οποίο 

ςυντάχκθκε ςε ςυνζχεια φςταςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ97, «τα κριτιρια που 

προβλζπονται ςτον νόμο πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ωσ ςτοιχεία ςτο πλαίςιο 

ςυνολικισ εκτίμθςθσ μιασ ατομικισ περίπτωςθσ και δεν μπορεί να είναι θ μόνθ 

βάςθ για τθν αυτόματθ εκτίμθςθ τθσ ςυνδρομισ κινδφνου διαφυγισ *…+ Κάκε 
                                                             
92

 Άρκρο 30 παρ. 1 περ. α, ν. 3907/2011. 
93

 Odysseus Network, Alternatives to immigration and asylum detention in the EU, όπ.π., ςελ. 69. 
94

 Άρκρο 3 παρ. 7, Οδθγία 2008/115/ΕΕ; Βλ. και ΔΕΕ, Md Sagor, C‑430/11,  6θσ Δεκεμβρίου 2012, παρ. 41, 
όπου ςφμφωνα με το Δικαςτιριο «Κάκε κρίςθ ωσ προσ το ηιτθμα αυτό (κίνδυνοσ διαφυγισ) πρζπει να 
βαςίηεται ςε εξατομικευμζνθ εξζταςθ τθσ περιπτϊςεωσ του ενδιαφερομζνου». 
95

 Άρκρο 18, ςτοιχείο η ν. 3907/2011; βλ. επίςθσ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
προσ το υμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςχετικά με τθν πολιτικι επιςτροφισ τθσ ΕΕ, 28.3.2014, 
COM(2014) 199 final, 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2014)0199_/com_com(201
4)0199_el.pdf, ςελ. 17 ςχετικά με τα κριτιρια που χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ςτο ςφνολο των κρατϊν μελϊν τθσ 
ΕΕ για τον προςδιοριςμό του κινδφνου διαφυγισ. 
96

 Council Of the European Union, Annexe to the Commission Recommendation Establishing a common "Return 
Handbook" to be used by Member States' competent authorities when carrying out return related tasks 
(11847/15), 6.10.2015, http://www.statewatch.org/news/2015/oct/eu-com-annex-to%20returns-
handbook.pdf. 
97

 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, φςταςθ τθσ Επιτροπισ για τθν κακιζρωςθ κοινοφ «εγχειριδίου περί επιςτροφισ» 
προσ χριςθ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ των κρατϊν μελϊν κατά τθν εκτζλεςθ κακθκόντων που ςχετίηονται με τθν 
επιςτροφι, 1.10.2015, C (2015) 6250 final, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11847-2015-
INIT/el/pdf.  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2014)0199_/com_com(2014)0199_el.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2014)0199_/com_com(2014)0199_el.pdf
http://www.statewatch.org/news/2015/oct/eu-com-annex-to%20returns-handbook.pdf
http://www.statewatch.org/news/2015/oct/eu-com-annex-to%20returns-handbook.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11847-2015-INIT/el/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11847-2015-INIT/el/pdf
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αυτοματιςμόσ (όπωσ πχ. «παράτυπθ είςοδοσ = κίνδυνοσ διαφυγισ») πρζπει να 

αποφεφγεται και εξατομικευμζνθ εκτίμθςθ κάκε περίπτωςθσ πρζπει να λαμβάνει 

χϊρα. Αυτι θ εκτίμθςθ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ όλουσ τουσ ςχετικοφσ 

παράγοντεσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ θλικίασ και τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ  και 

ενδζχεται ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να οδθγιςει ςτο ςυμπζραςμα, ότι δεν 

υπάρχει κίνδυνοσ διαφυγισ, ακόμθ και εάν ςυντρζχει ζνασ ι περιςςότεροι από 

τουσ αναφερόμενουσ λόγουσ ςτθν εκνικι νομοκεςία. *Σζλοσ+ θ μθ ςυνεργαςία ι 

άλλοι ςχετικοί δείκτεσ/κριτιρια πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ, όταν εκτιμάται ότι 

υπάρχει κίνδυνοσ διαφυγισ και ςυνακολοφκωσ λόγοσ κράτθςθσ, αλλά δεν 

κακιςτοφν αναγκαίο per se ζνα μζτρο κράτθςθσ»98. 

Αντίςτοιχα, ο Οργανιςμόσ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ ΕΕ, ςυςτινει οι 

αναφερόμενοι δείκτεσ/κριτιρια να λαμβάνονται υπόψθ ςε ςυνδυαςμό με τισ 

ατομικζσ περιςτάςεισ κάκε περιπτϊςεισ, προκειμζνου να προςδιοριςτεί αν 

υφίςταται κίνδυνοσ διαφυγισ, κακϊσ π.χ. θ μθ ςυμμόρφωςθ με υποχρζωςθ 

επιςτροφισ ι αναφορά μπορεί να οφείλεται ςε βάςιμουσ λόγουσ όπωσ ςοβαροφσ 

λόγουσ υγείασ που επιβάλουν τθν παραμονι κατ’ οίκον ι ςε νοςοκομείο99.   

Σζλοσ, πρζπει να ςυνεκτιμθκεί ότι τα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια ζχουν 

επανειλθμμζνα αποφανκεί ότι παρά τθ ςυνδρομι ενόσ από τουσ αναφερόμενουσ 

ςτο εκνικό δίκαιο λόγουσ πχ. μθ ςυμμόρφωςθ με υποχρζωςθ οικειοκελοφσ 

αναχϊρθςθσ ι απουςία εγγράφων ταυτότθτασ, δεν ςυντρζχει κίνδυνοσ διαφυγισ 

ιδίωσ λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ βιοτικοφσ δεςμοφσ του προςϊπου υπό επιςτροφι 

ι τθ δυνατότθτα φιλοξενίασ του από φιλικό του πρόςωπο100.  

 

 

 

                                                             
98

 Council Of the European Union, Annexe to the Commission Recommendation Establishing a common "Return 
Handbook" to be used by Member States' competent authorities when carrying out return related tasks 
(11847/15), 6.10.2015,  http://www.statewatch.org/news/2015/oct/eu-com-annex-to%20returns-
handbook.pdf, ςελ. 12 και 78. 
99

 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Detention of third country nationals, όπ.π., ςελ. 28. 
100

 Όλωσ ενδεικτικά ΔΠΑκθνϊν 2536/2014.  

http://www.statewatch.org/news/2015/oct/eu-com-annex-to%20returns-handbook.pdf
http://www.statewatch.org/news/2015/oct/eu-com-annex-to%20returns-handbook.pdf
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- Αποφυγι ι παρεμπόδιςθ τθσ προετοιμαςία τθσ επιςτροφισ101 

Ο ςυγκεκριμζνοσ λόγοσ κράτθςθσ δεν εξειδικεφεται περιςςότερο ςτο κείμενο του 

νόμου και ςυνεπϊσ θ τεκμθρίωςθ τθσ ςυνδρομισ του εναπόκειται ςτισ 

περιςτάςεισ τθσ κάκε περίπτωςθσ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν μετά από τθν 

εξατομικευμζνθ κρίςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ. Όπωσ για όλεσ τισ αποφάςεισ που 

λαμβάνονται ςτο πλαίςιο τθσ επιςτροφισ, «θ εκτίμθςθ κα πρζπει να υπερβαίνει το 

απλό γεγονόσ τθσ παράνομθσ διαμονισ»102 και θ ςυνδρομι (ι όχι) του ςχετικοφ 

λόγου πρζπει να βαςίηεται ςε ςτοιχεία και όχι ςε μθ αποδεδειγμζνεσ υποκζςεισ103.  

Θα πρζπει ωςτόςο να γίνει μια ςαφισ διάκριςθ μεταξφ τθσ αποφυγισ ι 

παρεμπόδιςθσ τθσ διαδικαςίασ επιςτροφισ και τθσ άρνθςθσ ενόσ προςϊπου να 

ενταχκεί ςε διαδικαςίεσ εκελοντικοφ επαναπατριςμοφ (οικιοκελισ επιςτροφι). Εν 

προκειμζνω ο εκελοντικόσ επαναπατριςμόσ αφορά «τθν ζκφραςθ ςαφοφσ 

επικυμίασ και ςυνειδθτισ επιλογισ, χωρίσ εξαναγκαςμό και κατόπιν 

αντικειμενικισ πλθροφόρθςθσ ενόσ ατόμου να επιςτρζψει ςτθν πατρίδα του»104 

και πρζπει να εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ πολιτϊν τρίτων χωρϊν, που διαμζνουν 

νόμιμα ςτθ χϊρα105. υνεπϊσ μθ ζνταξθ ςε πρόγραμμα εκελοντικοφ 

επαναπατριςμοφ δεν μπορεί να αξιολογείται ςτο πλαίςιο του ν. 3907/2011, το  
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 Άρκρο 30 παρ1 περ β, ν 3907/2011. 
102

 Αιτιολογικι ςκζψθ 6, Οδθγία 2008/115/ΕΕ. 
103

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Roundtable on Alternatives to Detention of Asylum-
Seekers, Refugees, Migrants and Stateless Persons: Summary Conclusions, July 2011, 
http://www.refworld.org/docid/4e315b882.html, ςελ. 6. 
104

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Protection Training Manual for European Border and Entry 
Officials, 1 April 2011,  http://www.refworld.org/docid/4ddf40d12.html, chapter 7, The Return of Persons Not 
in Need of International Protection, http://www.unhcr.org/4d9488969.html. 
105

 Council Of the European Union, Annexe to the Commission Recommendation κτλ., ό.π. ςελ. 12-13; European 
Council on Refugees and Exiles, Position on Return, October 2003, 
http://www.refworld.org/docid/3fa280814.html, παρ. 8, όπου ο εκελοντικόσ επαναπατριςμόσ ορίηεται ωσ «an 
individual with a legal basis for remaining in a third country has made an informed choice and has freely 
consented to return to their country of origin or habitual residence; has given their genuine, individual consent, 
without pressure of any kind; and a number of legal and procedural safeguards have been fully respected»; UN 
General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François Crépeau, 2 April 
2012, A/HRC/20/24, http://www.refworld.org/docid/502e0bb62.html, παρ. 65, όπου ςχετικά με τθν 
εκελοντικι επιςτροφι επιςθμαίνεται «However, care must be taken to ensure that  the  decision  to  return  is  
fully  voluntary  and  a  result  of  a  genuine,  informed  choice, particularly if the migrant is in a situation of 
closed detention when offered the option of an assisted voluntary return programme and that preparations 
have been made to ensure that his or her return is sustainable for the long term». 

http://www.refworld.org/docid/4e315b882.html
http://www.refworld.org/docid/4ddf40d12.html
http://www.refworld.org/docid/3fa280814.html
http://www.refworld.org/docid/502e0bb62.html
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πεδίο εφαρμογισ του οποίου αφορά μόνο πολίτεσ τρίτων χϊρων, οι οποίοι 

«διαμζνουν παράνομα ςτθ χϊρα» και υπόκεινται ιδθ ςε μια νομικά 

προςδιοριςμζνθ υποχρζωςθ/εντολι επιςτροφισ.  

 

 
 
Πθγι: Council Of the European Union, Annexe to the Commission Recommendation Establishing a common 
"Return Handbook" to be used by Member States' competent authorities when carrying out return related tasks 
(11847/15), 6.10.2015, ςελ. 13. 
 

 
 

- Λόγοι εκνικισ αςφάλειασ106  
 
Παρά το γεγονόσ ότι θ κράτθςθ για λόγουσ εκνικισ αςφάλειασ ι δθμόςιασ τάξθσ 

δεν επιτρζπεται από τθν Οδθγία Επιςτροφισ (2008/115/ΕΕ)107, ο ν. 3907/2011 

προβλζπει ωσ λόγο κράτθςθσ τουσ «λόγουσ εκνικισ αςφάλειασ», κατά παράβαςθ 

του κοινοτικοφ δικαίου. Σο Εγχειρίδιο περί Επιςτροφισ υπογραμμίηει ότι «τα 

Κράτθ Μζλθ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφν τθν κράτθςθ ενόψει 

απομάκρυνςθσ ωσ ‘ιπια’ μορφι φυλάκιςθσ *…+ Ο κεμιτόσ ςκοπόσ ‘προςταςίασ τθσ 

κοινωνίασ’ κα ζπρεπε περιςςότερο να αντιμετωπιςτεί με άλλα νομοκετικά 

εργαλεία (και) ιδίωσ το ποινικό δίκαιο»108. υνεπϊσ, δεν ςυνιςτά νόμιμο λόγο 

κράτθςθσ και κατά μείηονα λόγο εφαρμογισ εναλλακτικϊν μζτρων, οι 

αναφερόμενοι ςτον ν. 3907/2011 «λόγοι εκνικισ αςφάλειασ» και θ εκνικι 

νομοκεςία πρζπει να τροποποιθκεί ωσ προσ αυτό το ςθμείο. 

                                                             
106

 Άρκρο 30 παρ. 1 παρ. γ ν. 3907/2011. 
107

 ΔΕΕ, Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov), C-357/09 PPU, 30.11.2009. 
108

 Council Of the European Union, Annexe to the Commission Recommendation Establishing a common 
"Return Handbook", ςελ.78. 
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ε κάκε περίπτωςθ θ μζχρι ςιμερα πρακτικι εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου λόγου 

κράτθςθσ, τον οποίο θ Διοίκθςθ ςυχνά επικαλείται από κοινοφ με τουσ λόγουσ 

δθμόςιασ τάξθσ, ζχει καταδείξει ςε μεγάλο βακμό εςφαλμζνθ εκτίμθςθ τθσ 

ςυνδρομισ του ςυγκεκριμζνου (μθ ςυμβατοφ με το κοινοτικό δίκαιο) λόγου.   

φμφωνα με τον υνιγορο του Πολίτθ «Η κράτθςθ πραγματοποιείται πολλζσ 

φορζσ και με αόριςτθ επίκλθςθ λόγων δθμόςιασ τάξθσ κατά προςϊπων για τα 

οποία είναι ανζφικτθ θ απζλαςθ»109.  

   

Ενδεικτικά ωσ προσ τθν εςφαλμζνθ εκτίμθςθ από τθ Διοίκθςθ των λόγων εκνικισ 

αςφάλειασ/ δθμόςιασ τάξθσ, αναφζρεται ότι:  

- ςε 16 από τισ 17 υποκζςεισ Αντιρριςεων κατά Κράτθςθσ που ζχει υποςτθρίξει 

το ΕΠ ενϊπιον Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων (τζλοσ 2013 – αρχι 2015), και ςτισ οποίεσ 

είχε επιβλθκεί κράτθςθ επί τθ βάςει επικαλοφμενων λόγων εκνικισ αςφάλειασ ι 

δθμόςιασ τάξθσ, τα αρμόδια Δικαςτιρια ζκριναν ότι «από τθ φφςθ των 

αδικθμάτων δε δφναται να ςυναχκεί ότι αυτόσ αποτελεί κίνδυνο για τθν εκνικι 

αςφάλεια ι δθμόςια τάξθ τθσ χϊρασ» ι ότι «το αδίκθμα για το οποίο κατθγορείται 

δεν είναι τζτοιασ βαρφτθτασ, ϊςτε να είναι ικανό να του προςδϊςει τθν ιδιότθτα 

του επικίνδυνου για τθν δθμόςια τάξθ» ι ότι «δεν προκφπτουν  από τα ςτοιχεία 

του φακζλου λόγοι δθμόςιασ τάξθσ»110.  

 

 

 

 

 

                                                             
109

 υνιγοροσ του Πολίτθ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΗ, όπ.π., ςελ. 4; Βλ. επίςθσ Asylum Information Database (AIDA), 
Annual Report 2014/2015, Common asylum system at a turning point: Refugees caught in Europe's solidarity 
crisis,    
http://www.asylumineurope.org/annual-report-20142015#sthash.5Qu2WJnF.dpuf, ςελ. 92.  
110

 Βλ. ΔΠρΑκθνϊν 5728/2013, ΔΠρΑκθνϊν 971/2014, ΔΠρΑκθνϊν 1099/2014, ΔΠρΑκθνϊν 2007/2014, 
ΔΠρΑκθνϊν 1883/2014, ΔΠρΑκθνϊν 4167/2014, ΔΠρΑκθνϊν 4160/2014, ΔΠρΑκθνϊν 4161/2014, ΔΠρΑκθνϊν 
4143/2014, ΔΠρΑκθνϊν 3150/2014, ΔΠρΠειραιά 226/2014, ΔΠρΑκθνϊν 4072/2014, ΔΠρΑκθνϊν 1738/2014, 
ΔΠρΠειραιά 45/29.1.2014, ΔΠρΠειραιά 325/2014, ΔΠρΚομοτθνισ 45/2015,  ΔΠρΑκθνϊν 1537/2015. 

http://www.asylumineurope.org/annual-report-20142015#sthash.5Qu2WJnF.dpuf
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- επιπλζον, ςε 44 περιπτϊςεισ πολιτϊν τρίτων χωρϊν κατά κφριο λόγο πολιτϊν 

ομαλίασ και Ερυκραίασ, που υποςτιριξε το Ελλθνικό υμβοφλιο για τουσ 

Πρόςφυγεσ (ΕΠ) τον Δεκζμβριο του 2013, και οι οποίοι είχαν τεκεί υπό κράτθςθ 

με αιτιολογία τθ ςυνδρομι «λόγων δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ και γενικότερα 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ», μετά τον δικαςτικό επανζλεγχο τθσ απόφαςθσ κράτθςθσ 

ςτο πλαίςιο του άρκρου 30 παρ 3 ν. 3907/2011, αφζκθκαν ελεφκεροι κατά 

ςυντριπτικι πλειοψθφία κακϊσ δεν ςυνζτρεχαν οι επικαλοφμενοι λόγοι111. 

 
Λοιπζσ  προϋποκζςεισ 
 

Σζλοσ, ο ν. 3907/2011 προβλζπει περαιτζρω εγγυιςεισ, οι οποίεσ πρζπει επίςθσ να 

γίνονται ςεβαςτζσ ςε μια ατομικι περίπτωςθ, πλζον τθσ ςυνδρομισ ενόσ νόμιμου 

λόγου κράτθςθσ, προκειμζνου θ ςχετικι απόφαςθ να είναι νόμιμθ. Ζτςι ςε κάκε 

ατομικι περίπτωςθ, επιπροςκζτωσ πρζπει μεταξφ άλλων:  

 να υφίςταται λογικι προοπτικι απομάκρυνςθσ, και  

 να τθροφνται τα ανϊτατα επιτρεπόμενα χρονικά όρια. 

 

                                                             
111

 Πρόκειται για τθν λεγόμενθ επιχείρθςθ «Ειδικι Δράςθ» τθσ ΕΛΑ; Βλ. το υπ’αρικμ. 1475/2013 ζγγραφο του 
Ελλθνικοφ υμβουλίου για τουσ Πρόςφυγεσ (ΕΠ) και το 175063/38526/2014 ζγγραφο του υνθγόρου του 
Πολίτθ. 

Αδικιματα για τα οποία είχαν κατθγορθκεί ι 
καταδικαςτεί  

Παραβιάςεισ ν. 3386/2005 ι ν. 
4251/2014  
(παράνομθ ζξοδοσ, χριςθ πλαςτοφ 
ταξιδιωτικοφ εγγράφου κτλ) 

11 
υποκζςεισ 

Άλλεσ αδικιματα (παράβαςθ 
νομοκεςία περί δαςμϊν/ν. 
2960/2001, αντίςταςθ κατά τθσ 
αρχισ, απλι περίπτωςθ κλοπισ κτλ.) 

6 υποκζςεισ 

Χϊρα καταγωγισ των υπό κράτθςθ 
 πολιτϊν τρίτων χωρϊν για λόγουσ 
δθμόςιασ τάξεισ ςτισ 
προαναφερκείςεσ υποκζςεισ 

Ακακορίςτου 
(Παλαιςτίνθ) 

1 

Ακτι Ελεφαντοςτοφ 1 

Αφγανιςτάν 2 

Ερυκραία 1 

Ιράκ 1 

ουδάν 1 

υρία 10 
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ε περίπτωςθ που δεν τθροφνται οι ανωτζρω προχποκζςεισ και ανεξαρτιτωσ τισ 

ςυνδρομισ των λόγων τθσ παρ. 30 παρ. 1 του ν. 3907/2011, κατά τθ νομικά 

δεςμευτικι ερμθνεία τθσ Οδθγίασ περί Επιςτροφϊν από το ΔΕΕ, θ κράτθςθ πρζπει 

να αρκεί, χωρίσ καμία άλλθ προχπόκεςθ. Ζτςι πχ. «όταν ζχει παρζλκει ο μζγιςτοσ  

 

χρόνοσ κράτθςθσ τον οποίο προβλζπει θ Οδθγία αυτι, *δεν επιτρζπεται+ να μθν 

απολφεται ο ενδιαφερόμενοσ αμζςωσ για τον λόγο ότι δεν ζχει ςτθν κατοχι του 

ζγκυρα ζγγραφα, επιδεικνφει επικετικι ςυμπεριφορά και δεν διακζτει 

βιοποριςτικά μζςα οφτε κατάλυμα ι πόρουσ, που να του παρζχει προσ τοφτο το 

οικείο κράτοσ μζλοσ»112. Ελλείψει δε νόμιμθσ βάςθσ τθσ κράτθςθσ, κατά μείηονα 

λόγο δεν υφίςταται οφτε νόμιμθ βάςθ για τθν επιβολι εναλλακτικϊν μζτρων.  

Είναι δε για αυτόν τον λόγο, που δεν μποροφν να κεωρθκοφν εναλλακτικά μζτρα 

τθσ κράτθςθσ, θ υποχρζωςθ εμφάνιςθσ ενϊπιον αςτυνομικισ αρχισ, που τίκεται 

από τα Διοικθτικά Δικαςτιρια ςτο πλαίςιο Αντιρριςεων κατά Κράτθςθσ ςε 

υποκζςεισ, που θ κράτθςθ ζχει επιβλθκεί ι παρατείνεται κατά παράβαςθ των 

ανωτζρω εγγυιςεων, όπωσ περιπτϊςεισ, που θ επιςτροφι είναι ανζφικτθ (πχ. 

κράτθςθ πολιτϊν υρίασ) ι θ κράτθςθ ςυνεχίηεται κακ’ υπζρβαςθ των 

επιτρεπόμενων χρονικϊν ορίων (π.χ. κράτθςθ κακ’ υπζρβαςθ του 18μινου κατ’ 

εφαρμογι τθσ υπ’ αρικμ. 44/2014 Γνωμοδότθςθσ του ΝΚ). ε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ, θ ςυνζχιςθ τθσ κράτθςθσ δεν αποτελεί μια από τισ παρεχόμενεσ 

επιλογζσ, θ νομιμότθτα τθσ οποίασ κα κρικεί ςτο πλαίςιο τθσ αναλογικότθτασ. Μθ 

άρςθ τθσ κράτθςθσ δε, ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, με τθν αιτιολογία ότι δεν μπορεί 

να εφαρμοςτεί ζνα επαρκζσ και αποτελεςματικό εναλλακτικό μζτρο, ςυνιςτά 

ανεπίτρεπτθ μετατροπι των εναλλακτικϊν μζτρων τθσ κράτθςθσ ςε εναλλακτικό 

μζτρο για τθσ άρςθσ τθσ κράτθςθσ (alternative to release)113.   

 

 

 

 

                                                             
112

 ΔΕΕ, Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov), C-357/09 PPU, 30.11.2009, παρ. 71.  
113

 Βλ. UN General Assembly, Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 18 January 
2010, A/HRC/13/30,  http://www.refworld.org/docid/502e0fa62.html, παρ. 65.  

http://www.refworld.org/docid/502e0fa62.html


 
 

36 
 

 

Λόγοι κράτθςθσ ςύμφωνα με τον ΠΔ 113/2013 

 

- Διαπίςτωςθ ςτοιχείων ταυτότθτασ/καταγωγισ114  

Η ευρεία διατφπωςθ του ςυγκεκριμζνου λόγου κράτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ 

ότι οι περιςςότεροι αιτοφντεσ άςυλο δεν ζχουν ςτθν κατοχι τουσ ςχετικά 

ζγγραφα, δεν κα πρζπει να οδθγιςει ςε μια πρακτικι ςυςτθματικισ κράτθςθσ 

κάκε αιτοφντα άςυλο, που υποβάλλει αίτθμα αςφλου υπό κράτθςθ για αυτόν το 

λόγο. φμφωνα με το European Council on Refugees and Exiles (ECRE), μια τζτοια 

ερμθνεία ιςοδυναμεί με το να επιτρζπεται «από τθν πίςω πόρτα» θ κράτθςθ 

αιτοφντα άςυλο, για το μόνο λόγο ότι αιτείται άςυλο115, κατά παράβαςθ τθσ 

ςχετικισ υποχρζωςθσ116. Επιπλζον εγγυιςεισ κα πρζπει να ιςχφουν ςε περίπτωςθ, 

που γίνεται επίκλθςθ του ςυγκεκριμζνου λόγου και μεταξφ άλλων:  

- Οι αρμόδιεσ αρχζσ δεν κα πρζπει να επιβάλλουν μθ ρεαλιςτικζσ απαιτιςεισ ωσ 

προσ τα απαιτοφμενα ζγγραφα και επιπλζον κα πρζπει να προβλζπονται 

διαδικαςίεσ, όπου θ ταυτότθτα μπορεί να διαπιςτωκεί και με άλλουσ τρόπουσ117.  

- Οι αιτοφντεσ άςυλο που φτάνουν ςτθν χϊρα χωρίσ ταξιδιωτικά ζγγραφα, γιατί 

είναι αδφνατον αυτά να τουσ χορθγθκοφν ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, δεν κα 

πρζπει να κρατοφνται για το λόγο αυτό και μόνο118.  

- Η ςχετικι διαδικαςία πρζπει να λαμβάνει χϊρα ςτο πλαίςιο μιασ αρχικισ 

«ελάχιςτθσ περιόδου κράτθςθσ» 119, και δεν μπορεί να δικαιολογιςει τθν κράτθςθ 

για παρατεταμζνα χρονικά διαςτιματα. Επιπλζον, κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι 

ςτο ελλθνικό πλαίςιο, ο ςυγκεκριμζνοσ λόγοσ κράτθςθσ αφορά αποκλειςτικά 

πολίτεσ τρίτθσ χϊρασ οι οποίοι υποβάλλουν αίτθμα αςφλου κακόςον βρίςκονται 

                                                             
114

 Άρκρο 12 παρ 3 περ. α, ΠΔ 113/2013. 
115

 European Council on Refugees and Exiles (ECRE), ECRE Information Note on Directive 2013/33/EU of the 
European Parliament and of the Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants 
for international protection, http://ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/1141-ecre-
information-note-on-the-recast-reception-conditions-directive.html, ςελ. 14-15.  
116

 Άρκρο 12 παρ.1, ΠΔ 113/2013. 
117

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on the Applicable Criteria, όπ.π., παρ. 25. 
118

 Όπ.π. 
119

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating 
to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention, 2012, 
http://www.refworld.org/docid/503489533b8.html, παρ. 24; Human Rights Committee, General comment No. 
35, όπ.π., παρ. 18. 

http://ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/1141-ecre-information-note-on-the-recast-reception-conditions-directive.html
http://ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/1141-ecre-information-note-on-the-recast-reception-conditions-directive.html
http://www.refworld.org/docid/503489533b8.html
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ιδθ ςε κράτθςθ εν’ όψει επιςτροφισ και ςυνεπϊσ οριςμζνεσ διαδικαςίασ 

ταυτοποίθςθσ τουσ ζχουν ιδθ λάβει χϊρα. Σζλοσ, ςε περίπτωςθ δε, που ζχουν 

προθγθκεί διαδικαςίεσ Πρϊτθσ Τποδοχισ, και ςυνεπϊσ τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ 

και τθσ καταγωγισ ενόσ αιτοφντα άςυλο κεωροφνται διαπιςτωμζνα ι ζχουν 

κατατεκεί ζγγραφα που βεβαιϊνουν τθν ταυτότθτα/καταγωγι, δεν μπορεί κατά 

λογικι ακολουκία, να επιβλθκεί κράτθςθ ι εναλλακτικό μζτρο, με επίκλθςθ του 

ςυγκεκριμζνου λόγου.  

 

 

- Ταχεία ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ τθσ αίτθςθσ αςφλου120 

 

Ο ςυγκεκριμζνοσ λόγοσ κράτθςθσ, ο οποίοσ μοιάηει να υιοκετεί το Fast Track 

ςφςτθμα εξζταςθσ αιτοφντων άςυλο του Ηνωμζνου Βαςιλείου121 βρίςκεται ςε 

άμεςθ ςυνάφεια με τθν υποχρζωςθ των αρχϊν να λαμβάνουν τα αναγκαία μζτρα 

για τθν ταχεία ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ122 και το γεγονόσ ότι θ κράτθςθ 

ςυνιςτά λόγο επιτάχυνςθσ τθσ διαδικαςίασ123. Δεν μποροφμε με ακρίβεια να 

προςδιορίςουμε ποιο είναι το χρονικό διάςτθμα κράτθςθσ κατά το οποίο μπορεί 

να αιτιολογθκεί θ ςυνδρομι του λόγου τθσ ταχείασ εξζταςθσ του αιτιματοσ 

αςφλου. Από τθ νομολογία του ΕΔΔΑ προκφπτει για παράδειγμα ότι μια κράτθςθ 

επτά (7) θμερϊν για τθν ταχεία εξζταςθ ενόσ αιτιματοσ αςφλου μπορεί να 

δικαιολογθκεί υπό το πρίςμα τθσ Ευρωπαϊκισ φμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του 

Ανκρϊπου124, αντίκετα μια ςυνολικι κράτθςθ (εν όψει απομάκρυνςθσ και 

εξζταςθσ αιτιματοσ αςφλου) τεςςάρων (4) μθνϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

υποχρζωςθ των αρχϊν να διεξάγουν τθν εξζταςθ «ςε απόλυτθ προτεραιότθτα», 

είναι υπερβολικι και ςυνιςτά παραβίαςθ τθσ φμβαςθσ125.   

 

Ο ςυγκεκριμζνοσ λόγοσ κράτθςθσ, κα πρζπει επίςθσ να ερμθνεφεται υπό το φωσ 

του ςυνόλου των ςχετικϊν κανόνων δικαίου, και ιδίωσ το Διεκνζσ φμφωνο για τα 

                                                             
120

 Άρκρο 12 παρ. 3 περ. γ, ΠΔ 113/2013. 
121

 Asylum Information Database (AIDA), Annual Report 2014/2015, Common asylum system at a turning point: 
Refugees caught in Europe's solidarity crisis, όπ.π., ςελ. 84. 
122

 Άρκρο 12, παρ. 3 γ, ΠΔ 113/2013. 
123

 Άρκρο 12, παρ. 6, ΠΔ 113/2013. 
124

 ΕΔΔΑ, Saadi κατά Ηνωμζνου Βαςιλείου, αρικμ. προςφυγισ 13229/03, 29/01/2008, παρ. 80. 
125

 ΕΔΔΑ, A.E. κατά Ελλάδασ, αρικμ. προςφυγισ 46673/10, 27/11/2014, παρ. 52-53. 
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Ατομικά και Πολιτικά Δικαιϊματα, ςφμφωνα με το οποίο δεν επιτρζπεται «θ 

περαιτζρω κράτθςθ αιτοφντων άςυλο μζχρι τθν επίλυςθ τθσ υπόκεςθσ τουσ», 

παρά μόνο υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυντρζχουν επιπλζον λόγοι (π.χ. λόγοι εκνικισ 

αςφάλειασ)126 και τισ Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ για τθν 

Κράτθςθ των αιτοφντων άςυλο, ςφμφωνα με τισ οποίεσ «θ εξαίρεςθ αυτι ςτον 

βαςικό κανόνα - ότι δθλαδι θ κράτθςθ των αιτοφντων άςυλο αποτελεί ζςχατο 

μζτρο - δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να αιτιολογθκεί θ κράτθςθ κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ κακοριςμοφ του κακεςτϊτοσ του αιτοφντοσ άςυλο, ι για  

απεριόριςτο χρονικό διάςτθμα»127. υνεπϊσ, θ επιβολι μζτρου κράτθςθσ για τθν 

«ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ τθσ αίτθςθ αςφλου», δεν φαίνεται να ευκυγραμμίηεται 

με τισ ανωτζρω απαιτιςεισ.    

 

 

- Λόγοι Εκνικισ Αςφάλειασ/Δθμόςιασ Τάξθσ128  

Όπωσ προαναφζρκθκε θ ερμθνεία των λόγων εκνικισ αςφάλειασ ι δθμόςιασ 

τάξθσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ζχει αποδειχκεί εξόχωσ προβλθματικι. Παρά το 

γεγονόσ ότι, ςε αντίκεςθ με τθν Οδθγία Επιςτροφϊν, ςτο πεδίο του αςφλου 

επιτρζπεται θ επίκλθςθ του ςυγκεκριμζνου λόγου κράτθςθσ, θ τεκμθρίωςθ τθσ 

ςυνδρομισ του απαιτεί ειδικι αιτιολογία. Η νομιμότθτα δε αυτισ τθσ αιτιολογίασ, 

και ςυνεπϊσ θ διαπίςτωςθ τθσ ςυνδρομισ του, οριοκετείται από τθ νομολογία του  

υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, ωσ εξισ (ςωρευτικά): 

 μόνο το γεγονόσ τθσ ποινικισ καταδίκθσ δεν υποδθλϊνει άνευ ετζρου κίνδυνο 

για τθ δθμόςια τάξθ και αςφάλεια (1100/2008 τΕ),   

 κα πρζπει επιπλζον να λαμβάνεται υπόψθ θ φφςθ και θ βαρφτθτα του 

αδικιματοσ (427/2009 ΣΕ),  

 θ ςχετικι κρίςθ απαιτείται να διατυπϊνεται φςτερα από αξιολόγθςθ τθσ όλθσ 

προςωπικότθτάσ του κακϊσ και κάκε άλλου πρόςφορου ςτοιχείου (όπ.π.). 

 

                                                             
126

 Human Rights Committee, General comment No. 35, όπ.π., παρ. 18.  
127

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on the Applicable Criteria and Standards, όπ.π., 
παρ. 28. 
128

 Άρκρο 12 παρ.3 περ. β ΠΔ 113/2013. 
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Γενικζσ Προϋποκζςεισ: θ μθ κράτθςθ των καλόπιςτων αιτούντων 

Πλζον των ςυγκεκριμζνων λόγων που ορίηει θ εκνικι νομοκεςία, θ νομολογία του 

ΔΕΕ ενςωματϊνει τθν γενικι αρχι ςφμφωνα με τθν οποία οι καλόπιςτοι (bona 

fide) αιτοφντεσ άςυλο δεν πρζπει να κρατοφνται. φμφωνα με το ΔΕΕ ςε 

περίπτωςθ, που πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ υποβάλλει αίτθμα άςυλου, ενόςω κρατείται 

εν όψει επιςτροφισ, θ ςυνζχιςθ τθσ κράτθςισ του επιτρζπεται μόνο «αν 

προκφπτει, κατά περίπτωςθ, κατόπιν εκτιμιςεωσ του ςυνόλου των κρίςιμων 

περιςτάςεων, ότι θ αίτθςθ υποβλικθκε με μοναδικό ςκοπό να κακυςτεριςει ι να 

ματαιωκεί θ εκτζλεςθ τθσ αποφάςεωσ περί επιςτροφισ και ότι είναι 

αντικειμενικϊσ αναγκαία θ διατιρθςθ του μζτρου τθσ κρατιςεωσ, για να 

αποτραπεί το ενδεχόμενο, να αποφφγει οριςτικά ο ενδιαφερόμενοσ τθν επιςτροφι 

του»129. υνεπϊσ, φαίνεται ότι ςυνιςτά απόκλιςθ από τθ νομικά δεςμευτικι κρίςθ 

του ΔΕΕ, θ ςυνζχιςθ κράτθςθσ καλόπιςτου αιτοφντα, ακόμθ και ςε περίπτωςθ 

ςυνδρομισ των προχποκζςεων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 12 ΠΔ 113/2013, 

ακριβϊσ εξαιτίασ τθσ απουςίασ ςτοιχείων καταχρθςτικότθτασ του αιτιματοσ του.  

 

ii)  Ιδιαίτερα Χαρακτθριςτικά/Ευαλωτότθτεσ   
 

ε ςυνζχεια τθσ εκτίμθςθσ τθσ ςυνδρομισ ενόσ λόγου κράτθςθσ θ εξατομικευμζνθ 

εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ, οφείλει να λαμβάνει υπόψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 

του προςϊπου και ιδίωσ ςτοιχεία ευαλωτότθτασ, τα οποία επιβάλουν τθν παροχι 

ειδικισ μζριμνασ ι προςταςίασ. Μεταξφ άλλων, ςυμπεριλαμβάνονται θ θλικία, το 

φφλο και θ ταυτότθτα φφλου, θ κατάςταςθ υγείασ ι οι ανάγκεσ προςταςίασ.  

Εξαιτίασ δε αυτϊν των χαρακτθριςτικϊν ζνα μζτρο κράτθςθσ μπορεί να 

ιςοδυναμεί με απάνκρωπθ και ταπεινωτικι μεταχείριςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

                                                             
129

 ΔΕΕ, Mehmet Arslan, C-534/11, 30/05/2013, παρ. 63; Η ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ εκδόκθκε προ τθσ 
δθμοςίευςθσ τθσ Ανακεωρθμζνθσ Οδθγίασ περί Τποδοχισ, θ οποία προβλζπει ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ 
κράτθςθσ αιτοφντων άςυλο, ορίηοντασ μεταξφ άλλων τισ προχποκζςεισ κράτθςθσ αιτοφντα άςυλο ο οποίοσ 
υποβάλει αίτθμα αςφλου κακόςον διάςτθμα παραμζνει υπό κράτθςθ εν όψει επιςτροφισ (βλ.  Οδθγία 
2013/33/ΕΕ, όπου ςχετικόσ λόγοσ κράτθςθσ προβλζπεται ςτο άρκρο 8 παρ. 2 δ). Ωςτόςο φαίνεται ότι ειςάγει 
μια γενικι προχπόκεςθ για τον ζλεγχο τθσ (ςυνζχιςθσ) τθσ κράτθςθσ προςϊπων που κατακζτουν αίτθμα 
αςφλου υπό κράτθςθ.  
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περίπτωςθ130. Ακόμθ δε και ςτο πολφ πιο δεςμευτικό πλαίςιο, ςε ςχζςθ με αυτό 

τθσ διοικθτικισ κράτθςθσ, τθσ κράτθςθσ εξαιτίασ ποινικισ καταδίκθσ, το ΕΔΔΑ ζχει 

επιςθμάνει ότι «ςε ζνα Κράτοσ Δικαίου, θ ςυνζχιςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ποινισ 

προχποκζτει ότι ο κρατοφμενοσ ζχει τθν ικανότθτα να υποςτεί τθν κράτθςθ»131. 

 

Η κείμενθ νομοκεςία προςδιορίηει τισ κατθγορίεσ πολιτϊν τρίτων χωρϊν που 

ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ ςτο πλαίςιο διαδικαςιϊν επιςτροφισ και αίτθςθσ 

αςφλου. Μεταξφ αυτϊν περιλαμβάνονται ανιλικοι, αςυνόδευτοι ανιλικοι, άτομα 

με ειδικζσ ανάγκεσ, θλικιωμζνοι, ζγκυεσ και γυναίκεσ ςε κατάςταςθ λοχείασ, 

μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ με ανιλικα παιδία και κφματα βαςανιςτθρίων, βιαςμϊν 

ι άλλθσ ςοβαρισ μορφισ ψυχολογικισ, ςωματικισ ι ςεξουαλικισ βίασ ι 

εκμετάλλευςθσ και κφματα εμπορίασ ανκρϊπων132. Ωςτόςο, θ κράτθςθ των 

προςϊπων, που ανικουν ςε ευάλωτεσ κατθγορίεσ, δεν απαγορεφεται ρθτά, με 

ελάχιςτεσ και περιοριςμζνεσ εξαιρζςεισ133. Σαυτόχρονα όμωσ και ενϊ το ςχετικό 

νομοκετικό πλαίςιο δεν απαγορεφει τθν κράτθςθ των ευάλωτων, το ίδιο ςφνολο 

κανόνων προβλζπει τθν υποχρζωςθ «ιδιαίτερθσ μζριμνασ (για) τισ περιπτϊςεισ 

ευάλωτων ατόμων»134 και «τθν ειδικι μεταχείριςθ των αιτοφντων»135 που 

ανικουν ςτισ ομάδεσ αυτζσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ αυτιν τθν εκ του νόμου 

υποχρζωςθ παροχισ ιδιαίτερθσ μζριμνασ αλλά και τισ εν γζνει κετικζσ 

                                                             
130

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Alternatives to Detention of Asylum Seekers and Refugees, 
όπ.π.,ςελ. 17; Sampson, R., Chew, V., Mitchell, G., and Bowring, L. There Are Alternatives, όπ.π., ςελ. 40-42; 
Odysseus Network, Alternatives to immigration and asylum detention in the EU, όπ.π., ςελ. 56-59 και 75-78; 
ΕΔΔΑ, Khudobin κατά Ρωςίασ, αρικμ. προςφυγισ 59696/00, 26/10/2006   
131

 ΕΔΔΑ, Κοτςάφτθσ κατά Ελλάδασ, αρικμ. προςφυγισ 39780/06, 12 Ιουνίου 2008, παρ. 49. 
132

 Άρκρο 18 κ, ν. 3907/2011 και άρκρο 17, ΠΔ 220/2007.  
133

 Από το ςυνδυαςμό διατάξεων του ν. 3907/2011 (άρκρο 41, απαγόρευςθ επιςτροφισ για τισ παρακάτω 
κατθγορίεσ προςϊπων και άρκρο 30 παρ. 4, μθ κράτθςθ ςε περίπτωςθ ανζφικτθσ επιςτροφισ) προκφπτει ότι 
ςε κάκε περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ κράτθςθ:  
(α) ανθλίκων που οι γονείσ ι τα πρόςωπα που ζχουν τθν επιμζλεια διαμζνουν νόμιμα ςτθ χϊρα ι ςτουσ 
οποίουσ ζχουν επιβλθκεί αναμορφωτικά μζτρα με απόφαςθ Δικαςτθρίου,  
(β) υπερθλίκων (άνω του 80 ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ), 
(γ) εγκφων κατά τθ διάρκεια τθσ κφθςθσ και για ζξι μινεσ μετά τον τοκετό.  
Για αυτζσ τισ κατθγορίεσ προςϊπων και κακϊσ δεν επιτρζπεται θ επιβολι μζτρου κράτθςθσ παρζλκει και θ 
εξζταςθ και εφαρμογι εναλλακτικοφ μζτρου τθσ κράτθςθσ. Για τθν ταυτότθτα του νομικοφ λόγου, θ κράτθςθ 
των ανωτζρω κατθγοριϊν δεν κα πρζπει να επιτρζπεται οφτε ςτο πλαίςιο του ΠΔ 113/2013.   
134

 Άρκρο 20, παρ. 1 ν. 3907/2011 
135

 Άρκρο 17 ΠΔ 220/2007; Αντίςτοιχα, θ Οδθγία 2013/22/ΕΕ ςτο άρκρο 11 με τίτλο «Κράτθςθ ευάλωτων 
ατόμων και αιτοφντων με ειδικζσ ανάγκεσ υποδοχισ» προβλζπει αναλυτικότερα τισ υποχρεϊςεισ των Κρατϊν 
Μελϊν για τθν προςταςία τθσ υγείασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ψυχικισ υγείασ, των ανθλίκων και των 
οικογενειϊν κατά τθν κράτθςθ χωρίσ ωςτόςο να απαγορεφει ρθτά τθν κράτθςθ ευάλωτων ομάδων (δεν ζχει 
ακόμθ ενςωματωκεί ςτο ελλθνικό δίκαιο).   
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υποχρεϊςεισ των αρμόδιων αρχϊν (π.χ. υποχρζωςθ προςταςία τθσ υγείασ136), θ 

επιβολι μζτρου κράτθςθσ, παρά το γεγονόσ ότι δεν απαγορεφεται ρθτά, φαίνεται 

πολφ δφςκολο ζωσ αδφνατο να περάςει επιτυχϊσ το τεςτ τθσ αναλογικότθτασ 

ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που ςυντρζχει νόμιμοσ λόγοσ κράτθςθσ. Κατά κανόνα 

τα ευάλωτα άτομα δεν πρζπει να κρατοφνται137.    

Καλι πρακτικι για τθ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ προςταςίασ των 

προςϊπων αυτϊν και τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων των αρχϊν,  αποτελεί  θ ρθτι 

απαγόρευςθ τθσ κράτθςθσ των ευάλωτων ομάδων, κατά το παράδειγμα άλλων 

ζννομων τάξεων138. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ανωτζρω διαπίςτωςθ φαίνεται να 

γίνεται αποδεκτι από τισ ελλθνικζσ αρχζσ139, χωρίσ ωςτόςο ρθτι απαγόρευςθ να 

ζχει ειςαχκεί ςτθν ελλθνικι νομοκεςία ι να εφαρμόηεται ςτθν πράξθ140. υνεπϊσ 

θ απαγόρευςθ τθσ κράτθςθσ ευάλωτων προςϊπων αποτελεί τθν κατ’ εξοχιν  λφςθ 

θ οποία μπορεί να εγγυθκεί τθν προςταςία τουσ.   

Σο γεγονόσ ότι θ επιβολι μζτρου κράτθςθσ δεν μπορεί να είναι ςυμβατι με 

περιπτϊςεισ ευάλωτων προςϊπων, καταδεικνφεται τζλοσ και από τθ νομολογία  

διεκνϊν δικαιοδοτικϊν οργάνων, ςφμφωνα με τθ οποία το ςτοιχείο τθσ 

ευαλωτότθτασ φαίνεται να ζχει βαρφνουςα ςθμαςία ςτθν διαπίςτωςθ τθσ 

παραβίαςθσ. Βλ. ενδεικτικά: 

 

Επιτροπι Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ΟΗΕ, C. κατά Αυςτραλίασ.  

«το ςυμβαλλόμενο κράτοσ δεν κατζδειξε ότι, υπό το φωσ των ιδιαίτερων 

περιςτάςεων που ςυνζτρεχαν ςτθν περίπτωςθ του προςφεφγοντα, δεν 

υπιρχαν λιγότερο επεμβατικά μζςα για τθν επίτευξθ του ίδιου ςκοποφ, 

δθλαδι, τθ ςυμμόρφωςθ με τισ πολιτικζσ μετανάςτευςθσ του Κράτουσ 

μζλουσ, όπωσ για παράδειγμα, θ επιβολι υποχρζωςθσ αναφοράσ, 

                                                             
136

 Βλ. πχ άρκρο 5 παρ. 5 φνταγμα τθσ Ελλάδασ. 
137

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Back to Basics: The Right to Liberty and Security, όπ.π., ςελ. 
47.  
138

 Sampson, R., Chew, V., Mitchell, G., and Bowring, L. There Are Alternatives, όπ.π, ςελ. 21. 
139

 Βλ. Δελτίο Σφπου των Αναπλθρωτϊν υπουργϊν Προςταςίασ του Πολίτθ και Μεταναςτευτικισ  Πολιτικισ 
ςχετικά με τα κζντρα κράτθςθσ, όπ.π., με το οποίο μεταξφ άλλων αναφζρεται «τθν άμεςθ απόλυςθ των 
ευάλωτων περιπτϊςεων (οικογζνειεσ, παιδιά, αςυνόδευτοι ανιλικοι, ζγκυεσ, κφματα βαςανιςτθρίων, 
αςκενείσ, υπεριλικεσ)». 
140

 Asylum Information Database (AIDA), Country report: Greece (Forth Update), όπ.π., ςελ. 93 επ. 
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εγγφθςθσ ι άλλεσ υποχρεϊςεισ, που κα ελάμβαναν υπ’ όψθ τθν 

επιδεινοφμενθ κατάςταςθσ του προςφεφγοντα»141. 

 

 ΕΔΔΑ, YOH-EKALE MWANJE κατά Βελγίου. 

 «παρά το γεγονόσ ότι θ κράτθςθ δεν υπερζβθ το νόμιμο χρονικό όριο, το 

Δικαςτιριο παρατθρεί ότι οι αρχζσ γνϊριηαν τθν ακριβι ταυτότθτα του 

προςφεφγοντα, ότι κατοικοφςε ςε γνωςτι ςτισ αρχζσ διεφκυνςθ, ότι 

παρουςιαηόταν πάντα ςτισ ςυναντιςεισ με το Γραφείο Αλλοδαπϊν, και 

ότι είχε κάνει πολλζσ ενζργειεσ *…+ για τθν νομιμοποίθςθ τθσ παραμονισ 

τθσ. Τπενκυμίηει επίςθσ ότι ιταν φορζασ HIV και ότι θ κατάςταςθ τθσ 

υγείασ τθσ επιδεινϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ κράτθςθσ τθσ. Παρά αυτιν 

τθν κατάςταςθ, οι αρχζσ δεν εξζταςαν ζνα μζτρο λιγότερο επαχκζσ»142.  

 

- Αςυνόδευτοι ανιλικοι 

 

τθν Ελλάδα, παρά το γεγονόσ ότι θ κράτθςθ αςυνόδευτων ανθλίκων δεν 

απαγορεφεται, υπάρχει μια ευρεία ςυναίνεςθ, που αποτυπϊνεται και ςτθν ςχετικι 

νομοκεςία, ότι θ κράτθςθ τουσ δεν αφορά ςτθ ςυνδρομι των νόμιμων λόγων 

κράτθςθσ (κίνδυνοσ διαφυγισ κτλ.), αλλά επιβάλλεται μόνο (ςφμφωνα με το νόμο, 

«κατ’ εξαίρεςθ») εν αναμονι τθσ ανεφρεςθσ δομισ φιλοξενίασ143. Πρόκειται ςτθν 

πραγματικότθτα για μια κράτθςθ θ οποία οφείλεται ςτισ διαπιςτωμζνεσ 

ανεπάρκειεσ των ςυνκθκϊν υποδοχισ, τθν ίδια ςτιγμι που ανεξαρτιτωσ τθσ 

νομικισ κατάςταςθσ του αςυνόδευτου (χωρίσ χαρτιά, αιτϊν άςυλο), οι αρμόδιεσ 

αρχζσ οφείλουν να διαςφαλίςουν το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ και μεταξφ 

                                                             
141

 UN Human Rights Committee (HRC), C. v. Australia, CCPR/C/76/D/900/1999, 13 November 2002, 
http://www.refworld.org/docid/3f588ef00.html, παρ. 8.2. 
142

 ΕΔΔΑ, YOH-EKALE MWANJE κατά Βελγίου, αρικ. προςφυγισ 10486/10, 20/12/2011, παρ. 40-41.  
143

 Άρκρο 32, παρ. 4, ν. 3907/2011 «ςτουσ αςυνόδευτουσ ανιλικουσ παρζχεται κατά το δυνατόν κατάλυμα ςε 
ιδρφματα τα οποία διακζτουν προςωπικό και εγκαταςτάςεισ που λαμβάνουν υπόψθ τισ ανάγκεσ προςϊπων 
τθσ θλικίασ τουσ»; Άρκρο 12 παρ. 8 β, ΠΔ 113/2013 όπου προβλζπεται  «Ανιλικοι που ζχουν χωριςτεί από τισ 
οικογζνειζσ τουσ και αςυνόδευτοι ανιλικοι κρατοφνται μόνο για τον απαραίτθτο χρόνο ζωσ τθν αςφαλι 
παραπομπι τουσ ςε κατάλλθλεσ δομζσ φιλοξενίασ ανθλίκων». 

http://www.refworld.org/docid/3f588ef00.html
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άλλων, οφείλουν, κατ’ ελάχιςτο να υποδείξουν προςωρινό Επίτροπο και 

κατάλλθλθ δομι φιλοξενίασ144.  

Ιδίωσ ςτθν πράξθ φαίνεται ότι θ ειδικι κζςθ που βρίςκονται οι αςυνόδευτοι 

ανιλικοι, κακϊσ για τθν περίπτωςθ τουσ προβλζπονται ςυγκεκριμζνεσ κετικζσ 

υποχρεϊςεισ των αρχϊν, μπορεί να λειτουργιςει εισ βάροσ τθσ προςταςίασ τουσ. 

Ο υνιγοροσ του Πολίτθ επιςθμαίνει, ότι ςτθν πράξθ θ κράτθςθ των αςυνόδευτων 

παιδιϊν «όχι μόνο δεν αποτελεί ζςχατο μζτρο αλλά τον κανόνα», ότι το μζτρο 

επιβάλλεται αδιακρίτωσ και ανεξαιρζτωσ και ότι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 

επιβάλλεται υπό δυςμενζςτερουσ όρουσ ςε ςχζςθ με τουσ ενιλικεσ πολίτεσ τρίτων  

 

χωρϊν, ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ παράταςθσ τθσ κράτθςθσ όταν δεν ανευρίςκεται 

χϊροσ φιλοξενίασ145.  

Από το ςφνολο των ςχετικϊν υποχρεϊςεων προκφπτει ότι  

 τα αςυνόδευτα παιδιά δικαιοφνται «ειδικι προςταςία και βοικεια εκ μζρουσ 

του κράτουσ»146, 

 «τα παιδιά βρίςκονται ςε μια κατάςταςθ ακραίασ ευαλωτότθτασ θ οποία 

υπεριςχφει τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ παράτυπων αλλοδαπϊν»147, 

 «θ κράτθςθ αςυνόδευτων παιδιϊν δεν μπορεί να δικαιολογθκεί μόνο επειδι 

το παιδί είναι αςυνόδευτο ι ζχει χωριςτεί από τθν οικογζνειά του, ι επειδι 

είναι μετανάςτθσ ι λόγω του κακεςτϊτοσ διαμονισ του»148, 

 «θ κράτθςθ αςυνόδευτου ανθλίκου δφςκολα μπορεί να ςυμβαδίςει με το 

βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ και τισ απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ για τα 

                                                             
144

 Βλ. άρκρο 12, 18 και 19 ΠΔ 220/2007. 
145

 υνιγοροσ του Πολίτθ, Ειδικι Ζκκεςθ, όπ.π., ςελ. 6. 
146

 Άρκρο 20 τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ (κυρϊκθκε με τον ν. 2101/1992). 
147

 ΕΔΔΑ, Popov κατά Γαλλίασ, αρικμ. προςφυγισ  39472/07 και 39474/07, 19/01/2012, παρ. 91. 
148

 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; UN High Commissioner 
for Refugees (UNHCR), Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-
Seekers and Alternatives to Detention, όπ.π. παρ. 54. 
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Δικαιϊματα του Παιδιοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διακεςιμότθτα 

εναλλακτικϊν μζτρων»149.   

υνεπϊσ, οι ελλθνικζσ αρχζσ προκειμζνου να τθριςουν τισ ςχετικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ, οφείλουν να καταργιςουν τθν κράτθςθ αςυνόδευτων ανθλίκων 

ευκυγραμμίηοντασ τθν εκνικι νομοκεςία με τισ Αποφάςεισ 1707 (2010)150, 1810 

(2011)151 και 2020(2014)152 τθσ Κοινοβουλευτικισ υνζλευςθσ του υμβουλίου τθσ 

Ευρϊπθσ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ «κανζνασ αςυνόδευτοσ ανιλικοσ δεν πρζπει 

ποτζ να κρατείται», και να αντιμετωπίςουν άμεςα το ηιτθμα τθσ φιλοξενίασ των 

αςυνόδευτων κατά το χρόνο αναηιτθςθσ κζςθσ ςε κατάλλθλθ δομι, αυξάνοντασ 

παράλλθλα τισ διακζςιμεσ δομζσ,  Βλ. και τθν πρόταςθ του υνθγόρου του Πολίτθ,  

για «ολιγοιμερθ παραμονι τουσ ςε ειδικοφσ χϊρουσ φφλαξθσ και όχι κζντρα 

κράτθςθσ, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν για τθν παραπομπι τουσ ςε 

χϊρουσ φιλοξενίασ»153 και τισ ςχετικζσ προτάςεισ τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ για τθ 

διαςφάλιςθ επαρκοφσ προςταςίασ των αςυνόδευτων και χωριςμζνων από τθν 

οικογζνειά τουσ παιδιϊν154. Διαφορετικι επιλογι δεν φαίνεται να μπορεί να 

εξαςφαλίςει τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων των ελλθνικϊν αρχϊν.  

Βλ. πχ. τθν υπόκεςθ Rahimi κατά Ελλάδα, θ οποία αφορά τθν κράτθςθ 

δεκαπεντάχρονου αςυνόδευτου πολίτθ Αφγανιςτάν, ο οποίοσ κρατικθκε εν όψει 

απομάκρυνςθσ για διάςτθμα δφο (2) θμερϊν, το ΕΔΔΑ διαπίςτωςε παραβίαςθ του 

άρκρου 5 ΕΔΑ. φμφωνα με το Δικαςτιριο:  

«θ απόφαςθ τθσ κζςθσ υπό κράτθςθ του προςφεφγοντα φαίνεται να είναι 

αποτζλεςμα τθσ αυτόματθσ εφαρμογισ του άρκρου 76 του Νόμου υπ’ αρ. 

                                                             
149

 WGAD, Report of Working Group on Arbitrary Detention, Chairperson-Rapporteur El Hadji 
Malick Sow, UN Doc. A/HRC/13/30, 15 January 2010, παρ. 60. 
150

 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1707 (2010), Detention of asylum seekers and 
irregular migrants in Europe, 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17813&lang=en. 
151

 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1810 (2011) Unaccompanied children in Europe: 
issues of arrival, stay and return, 
 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17991&lang=en. 
152

 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 2020 (2014) Final version The alternatives to 
immigration detention of children, 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21295&lang=en. 
153

 υνιγοροσ του Πολίτθ, Ειδικι Ζκκεςθ, όπ.π., ςελ. 8. 
154

 Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ , «Η Ελλάδα ωσ Xϊρα Aςφλου», υςτάςεισ τθσ Υπατθσ 
Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, 06 Απριλίου 2015, 
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/2015_GR_R.pdf, ςελ. 5. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17813&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17991&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21295&lang=en
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3386/2005 χωρίσ να εξεταςτεί θ ιδιαίτερθ κατάςταςι του ωσ αςυνόδευτου 

ανθλίκου *…+ διατάςςοντασ τθν κράτθςθ του προςφεφγοντα οι Εκνικζσ 

αρχζσ δεν εξζταςαν κακόλου το κζμα του απϊτερου ςυμφζροντόσ του ωσ 

ανθλίκου. Επίςθσ, δεν ερεφνθςαν αν θ τοποκζτθςθ του προςφεφγοντα ςτο 

Κζντρο Κράτθςθσ τθσ Παγανισ ιταν μζτρο ζςχατθσ ανάγκθσ και αν 

μποροφςαν να τθν αντικαταςτιςουν με άλλο μζτρο λιγότερο ριηικό 

προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ απζλαςι του155».  

Ήδθ το ζνα τρίτο από τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ ζχουν απαγορεφςει ςτο νόμο ι ςτθν 

πράξθ τθν κράτθςθ αςυνόδευτων παιδιϊν για μεταναςτευτικοφσ λόγουσ156, 

γεγονόσ το οποίο καταδεικνφει ότι υπάρχουν εναλλακτικζσ λφςεισ ςε ότι αφορά τθ 

μεταχείριςθ των αςυνόδευτων ανθλίκων, εξαιρουμζνθσ τθσ κράτθςθσ. Μεταξφ 

άλλων, αυτζσ ςυμπεριλαμβάνουν τον οριςμό ανάδοχων οικογενειϊν, τθν 

τοποκζτθςθ του ανθλίκου ςε ξενϊνεσ προςταςίασ ι ςε αυτόνομα καταλφματα υπό 

τθν επιτιρθςθ ι τθ ςυνδρομι κατάλλθλα εκπαιδευμζνου προςωπικοφ157.  

υνεπϊσ, θ ρθτι απαγόρευςθ τθσ δυνατότθτασ επιβολισ μζτρου κράτθςθσ 

ςυνιςτά ζνα από εκείνα τα μζτρα, που πρζπει να λθφκοφν άμεςα ςτθν 

κατεφκυνςθ τθσ αποτελεςματικισ προςταςίασ των αςυνόδευτων. Τπογραμμίηεται 

δε ότι ςτον Ποινικό Κϊδικα, θ κράτθςθ ανθλίκου επιτρζπεται αποκλειςτικά για 

ανιλικουσ που ζχουν ςυμπλθρϊςει το 15ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, και υπό επιπλζον 
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ΕΔΔΑ, Rahimi κατά Ελλάδασ, όπ.π., παρ. 108-109; Βλ. επίςθσ ΕΔΔΑ, Mubilanzila Mayeka και Kaniki Mitunga 
κατά Βελγίου, αρικμ. προςφ. 13178/03, 12/10/2006. 
156

 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Detention of third country nationals κτλ., όπ.π., ςελ. 
58; φμφωνα με ςχετικι ζκκεςθ, ςτθν Αυςτρία και τθ Λετονία απαγορεφεται θ κράτθςθ παιδιϊν κάτω από τθν 
θλικία των 14, κάτω από τθν θλικία των 15 ςτθν Πολωνία και τθν Σςεχία (για τθν περίπτωςθ των μθ 
αιτοφντων), ενϊ το Βζλγιο, θ Γαλλία, θ Βουλγαρία, θ Ιρλανδία, θ λοβενία , θ λοβακία, θ Ιςπανία και θ Σςεχία 
(για τθν περίπτωςθ αιτοφντων άςυλο) απαγορεφουν τθν κράτθςθ κάτω των 18 ετϊν, European Migration 
Network (EMN), Synthesis Report, ςελ. 20; Βλ. επίςθσ European Migration Network, Annual Report on 
Immigration and Asylum 2014, ς. 30-31, 
http://emn.ie/files/p_201506160344022014emn_annual_report_on_immigration_and_asylum.pdf.  
157

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Options Paper 1: Options for governments on care 
arrangements and alternatives to detention for children and families, 2015, available at: 
http://www.refworld.org/docid/5523e8d94.htm; International Detention Coalition, “Captured Childhood” 
Policy Document, 2012, http://idcoalition.org/wp-content/uploads/2012/03/Captured-Childhood-FINAL-June-
2012.pdf, ςελ. 65-72; European Migration Network(ΕΜΝ), Policies, practices and data on unaccompanied 
minors in the EU Member States and Norway, Synthesis Report, May 2015, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-european-law-rights-of-the-
child_en.pdf.   
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προχπόκεςθ, μεταξφ άλλων ότι «θ πράξθ τουσ, εάν τθν τελοφςε ενιλικοσ κα 

απειλοφταν με ποινι ιςοβίων»158.   

Προκειμζνου τζλοσ να είναι αποτελεςματικι θ προςταςία των αςυνόδευτων 

ανθλίκων, κα πρζπει μεταξφ άλλων να διαςφαλιςτεί μια δίκαιθ και 

αποτελεςματικι διαδικαςία προςδιοριςμοφ τθσ θλικίασ των αςυνόδευτων 

ανθλίκων, θ οποία κα ςζβεται τα δικαιϊματα των αςυνόδευτων και κα τθρεί τα 

διεκνι πρότυπα, ςφμφωνα και με τισ ςυςτάςεισ του υνθγόρου του Πολίτθ159, 

κακϊσ και θ διακεςιμότθτα κατάλλθλων προςϊπων για τθν ανάλθψθ τθσ 

Επιτροπείασ των αςυνόδευτων.  

Επιςθμαίνεται ότι το τελευταίο διάςτθμα μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ 

λειτουργοφν μεταβατικζσ (transit) δομζσ φιλοξενίασ αςυνόδευτων ανθλίκων ςε 

ςθμεία ειςόδου αλλά και ςτθν Ακινα, που προορίηονται για τθν προςωρινι 

φιλοξενία αςυνόδευτων ανθλίκων μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων 

διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και κατά το χρόνο αναηιτθςθσ και παραπομπισ ςε χϊρο 

φιλοξενίασ160. Σα παραδείγματα αυτά καταδεικνφουν ότι θ κατάργθςθ τθσ 

κράτθςθσ των αςυνόδευτων παιδιϊν αποτελεί μια ρεαλιςτικι επιλογι, και κα 

πρζπει να εκτιμθκοφν αναλόγωσ από τθν Ελλθνικι Διοίκθςθ, ςτο πλαίςιο μιασ 

ςυνολικισ ςτρατθγικισ, για τθ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων των αςυνόδευτων 

ανθλίκων.   

 

- Ανιλικα παιδιά , μζλθ οικογζνειασ  

 

Ζνα ειδικότερο ηιτθμα προςταςίασ ανακφπτει ςτθν περίπτωςθ, όπου οι γονείσ 

ενόσ ανιλικου παιδιοφ τίκενται υπό κράτθςθ ςτο πλαίςιο τθσ νομοκεςίασ περί 

απομάκρυνςθσ (απζλαςθ/επιςτροφι), ι διαδικαςίασ αςφλου. φμφωνα με τον 

Ειδικό Ειςθγθτι του ΟΗΕ για τα Δικαιϊματα των Μεταναςτϊν, «θ κράτθςθ 

παιδιϊν, των οποίων οι γονείσ τουσ κρατοφνται, δεν μπορεί να δικαιολογθκεί ςτθ 
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 Άρκρο 127 παρ. 1 ΠΚ, όπωσ τροποποιικθκε με τον ν. 4322/2015.  
159

 βλ. υνιγοροσ του Πολίτθ, Κφκλοσ Δικαιωμάτων του Παιδιοφ, «To ηιτθµα τθσ διαπίςτωςθσ τθσ 
ανθλικότθτασ των αςυνόδευτων ανθλίκων», Οκτϊβριοσ 2014, 
http://www.synigoros.gr/resources/porisma_diapistosi-anilikotitas-asynodefton-anilikon.pdf 
160

 Πρόκειται για δράςεισ που υλοποιοφν οι ΜΚΟ PRAKIS (βλ. http://goo.gl/eJ7NDm) και ΜΕΣΑδραςθ 
(http://www.metadrasi.org/content/actions).     
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βάςθ τθσ διατιρθςθσ τθσ οικογενειακισ ενότθτασ. Εναλλακτικά μζτρα πρζπει να 

εφαρμόηονται ςτο ςφνολο τθσ οικογζνειασ»161.  φμφωνα με το ΕΔΔΑ, ςε μια 

υπόκεςθ που αφοροφςε τθν κράτθςθ οικογζνειασ για τθν υλοποίθςθ απόφαςθσ 

επιςτροφισ, το Δικαςτιριο υπογράμμιςε ότι : 

«το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ δεν μπορεί να περιοριςτεί ςτθν 

διατιρθςθ τθσ οικογενειακισ ενότθτασ και οι αρχζσ πρζπει να λάβουν όλα τα 

αναγκαία μζτρα, για να περιορίςουν ςτο μζτρο του δυνατοφ τθν κράτθςθ 

οικογενειϊν με παιδία και να προςτατεφςουν αποτελεςματικά το δικαίωμα 

ςτθν οικογενειακι ηωι»162. 

Και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ θ απαγόρευςθ τθσ κράτθςθσ οικογενειϊν και θ 

υιοκζτθςθ άλλων λφςεων, φαίνεται ωσ θ ενδεδειγμζνθ λφςθ. Ακριβϊσ δε για τθν 

επίλυςθ αυτισ τθσ ςφγκρουςθσ, μεταξφ βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ, που 

επιβάλλει τθ μθ κράτθςθ και ταυτόχρονα τθ διατιρθςθ τθσ οικογενειακισ 

ενότθτασ ζχουν αναπτυχκεί καλζσ πρακτικζσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ, οικογζνειεσ 

με παιδία, ςε διαδικαςία αςφλου ι ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ απομάκρυνςθσ, δεν 

κρατοφνται αλλά τοποκετοφνται ςε αυτόνομεσ κατοικίεσ163 (βλ. παρακάτω ςελ. 67-

71).    

 

4. Προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι εναλλακτικών μζτρων 

 

Εκτόσ από τθ ορκι και ςφμφωνα με το νόμο εκτίμθςθ ςε ότι αφορά τθν επιβολι ι 

μθ ενόσ εναλλακτικοφ τθσ κράτθςθσ μζτρου, θ επιτυχία ενόσ τζτοιου μζτρου 

απαιτεί επιπλζον τθ ςυνδρομι οριςμζνων προχποκζςεων, οι οποίεσ διαςφαλίηουν 

τθν αντιμετϊπιςθ του προςϊπου ςτο οποίο ζχουν επιβλθκεί εναλλακτικά μζτρα με 
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 UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François Crépeau, 
2 April 2012, όπ.π., παρ. 72 (h). 
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 ΕΔΔΑ, Popov κατά Γαλλίασ, αρικμ. προςφ.  39472/07 και 39474/07, 19/01/2012, παρ. 147; Βλ. επίςθσ ΕΔΔΑ, 
Muskhadzhiyeva και λοιποί κατά Βελγίου, αρικ. προςφυγισ  41442/07, 19/01/2010; ΕΔΔΑ, Kanagaratnam κατά 
Βελγίου, αρικμ. προςφυγισ 15297/09, 13/12/2011. 
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 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Options Paper 1: Options for governments on care 
arrangements and alternatives to detention for children and families, 2015, available at: 
http://www.refworld.org/docid/5523e8d94.htm; Jerome Phelps, Alternative to Detention in the UK: from 
enforcement to engagement?» ςε Forced Migration Review, University of Oxford, Refugee Studies Center, Issue 
44, September 2013, http://www.fmreview.org/detention, ςελ. 48. 
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αξιοπρζπεια και ςεβαςμό των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων του και ςυνεπϊσ 

οικοδομοφν τθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ μεταξφ αρχϊν και πολιτϊν τρίτων χωρϊν 

που υπόκεινται ςε εναλλακτικά μζτρα, και ςυνολικά τθν εμπιςτοςφνθ προσ το 

ςφςτθμα αςφλου, και διαχείριςθσ τθσ μετανάςτευςθσ.   

Θα πρζπει, προκαταβολικά, να επιςθμανκεί ότι πολλζσ από τισ προχποκζςεισ που 

αναφζρονται αμζςωσ παρακάτω ςυνιςτοφν ιδθ κετικζσ υποχρεϊςεισ των αρχϊν, 

ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ αςφλου (πχ. παροχι ςυνκθκϊν υποδοχισ, υποχρζωςθ 

ενθμζρωςθσ, νομικι ςυνδρομι) και εν μζρει υποχρεϊςεισ και ςτο πλαίςιο τθσ 

νομοκεςίασ περί επιςτροφισ (π.χ. νομικι ςυνδρομι, υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ, 

δικαςτικόσ επανζλεγχοσ). υνεπϊσ θ εξαςφάλιςθ τουσ ςτο πλαίςιο τθσ προϊκθςθσ 

εναλλακτικϊν μζτρων τθ κράτθςθσ δεν ςυνιςτά επιπλζον δαπάνθ για τθν 

εφαρμογι των εναλλακτικϊν μζτρων, αλλά ςυμμόρφωςθ προσ υποχρζωςθ που 

οφτωσ ι άλλωσ ζχει ιδθ αναλθφκεί. Άρα, για οριςμζνεσ από αυτζσ τισ 

προχποκζςεισ απαιτείται περιςςότερο μια ορκολογικι οργάνωςθ των ιδθ 

διακζςιμων πόρων και ζνταξθσ τουσ ςε ζνα ςυνεκτικό ςφςτθμα διαχείριςθσ. Για 

άλλεσ δε από τισ αναφερόμενεσ προχποκζςεισ (διαςφάλιςθ προςωρινοφ 

κακεςτϊτοσ παραμονισ και άδεια εργαςίασ κατά το χρόνο εφαρμογισ ενόσ 

εναλλακτικοφ μζτρου), απαιτεί μόνο νομοκετικζσ αλλαγζσ χωρίσ οικονομικό 

κόςτοσ. ε κάκε περίπτωςθ πάντωσ και παρά το γεγονόσ ότι τα εναλλακτικά μζτρα 

τθσ κράτθςθσ είναι κατά κοινι ομολογία περιςςότερο οικονομικά από τθν 

κράτθςθ, οι παραπάνω διαπιςτϊςεισ δεν κα πρζπει να οδθγιςουν ςτο 

ςυμπζραςμα ότι ζνα ςφςτθμα εφαρμογισ εναλλακτικϊν μζτρων δεν χρειάηεται να 

χρθματοδοτθκεί επαρκϊσ από δθμόςιου πόρουσ164, αλλά κυρίωσ ότι θ 

αποτελεςματικι λειτουργία ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ μπορεί να αξιοποιιςει ιδθ 

διακζςιμουσ πόρουσ και παροχζσ.  
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 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Second Global Roundtable on Reception and Alternatives to 
Detention, όπ.π., ςελ. 2. 
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φμφωνα με τα εμπειρικά ςτοιχεία165, ωσ ςθμαντικοί παράγοντεσ για τθν επιτυχι 

εφαρμογι των εναλλακτικϊν μζτρων τθσ κράτθςθσ μεταξφ άλλων 

προςδιορίηονται:  

 

α) Εξαςφάλιςθ ςυνκθκών αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ  

Η δυνατότθτα ενόσ προςϊπου, που υπόκειται ςε εναλλακτικό μζτρο, να καλφπτει 

τισ ανάγκεσ του, είναι βαςικό ςτοιχείο για τθν επιτυχία του μζτρου. φμφωνα με τα 

ςτοιχεία, τα πρόςωπα, που ζχουν ςτακερι διαμονι και ζχουν εξαςφαλίςει τισ 

βαςικζσ τουσ ανάγκεσ είναι περιςςότερο ικανά να παραμείνουν ςε επαφι με τισ 

αρχζσ και να ςυμμορφωκοφν με τισ υποχρεϊςεισ, που τουσ επιβάλλονται ςτο 

πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ αςφλου ι τθσ διαδικαςίασ απομάκρυνςθσ. Επιπλζον θ 

κάλυψθ των βαςικϊν αναγκϊν, ενιςχφει τθν εμπιςτοςφνθ προσ τισ αρχζσ, 

αποτρζπει τθν δευτερογενι μετακίνθςθ και υπό προχποκζςεισ αυξάνει τα 

ποςοςτά εκελοντικισ αναχϊρθςθσ. Αντίκετα, δεν τεκμθριϊνεται ότι οι 

περιοριςτικζσ ωσ προσ τθν κάλυψθ των βαςικϊν αναγκϊν πολιτικζσ, ςυνδζονται με 

υψθλότερα ποςοςτά επιςτροφϊν, κακϊσ ςτθν πράξθ αυτζσ οι πολιτικιζσ αυξάνουν 

τον κίνδυνο διαφυγισ, θ οποία εμφανίηεται ωσ μονόδρομοσ όταν ζνα πρόςωπο 

αδυνατεί να εξαςφαλίςει τα προσ το ηθν, και ςυνεπϊσ και τισ υποχρεϊςεισ του 

ζναντι των αρχϊν166. Μια ζρευνα, που μελζτθςε παραδείγματα εναλλακτικϊν 

μζτρων για αιτοφντεσ άςυλο, ςε περιςςότερεσ από 30 χϊρεσ, υπογραμμίηεται ότι 

αυτά δεν κα είναι αποτελεςματικά ωσ προσ τθν διαςφάλιςθ  τθσ ςυμμόρφωςθσ 
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«εάν οι αιτοφντεσ άςυλο κρατοφνται μακριά από βαςικζσ υπθρεςίεσ ι τθν αγορά 

εργαςίασ για παρατεταμζνεσ περιόδουσ»167.   

Οι παροχζσ αυτζσ μποροφν να εξαςφαλιςκοφν είτε μζςω κρατικισ ενίςχυςθσ (π.χ. 

απευκείασ οικονομικι βοικεια, παροχζσ ςε είδοσ, δωρεάν πρόςβαςθσ ςε 

υπθρεςίεσ υγείασ και εκπαίδευςθσ), ι/και μζςω χοριγθςθσ τθσ άδεια εργαςίασ για 

το χρόνο επιβολισ ενόσ εναλλακτικοφ μζτρου. Παράλλθλα δε με τθν εξαςφάλιςθ 

των παροχϊν αυτϊν ι/και για τθν εξαςφάλιςθ αυτϊν, για τα πρόςωπα, που ζχουν 

επιβλθκεί εναλλακτικά μζτρα, κα πρζπει να κατοχυρωκεί με νομικά ςαφι τρόπο 

το δικαίωμα τθσ παραμονισ τουσ και πρόςβαςθσ τουσ ςε παροχζσ για όςο χρόνο 

το αρμόδιο όργανο αποφαςίηει ότι ςυντρζχουν οι λόγοι για τθ διατιρθςθ των 

εναλλακτικϊν μζτρων168.  

 

β) Παροχι ζγκυρθσ και ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ και ςυνδρομισ κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

 

Η ζγκαιρθ παροχι πλιρουσ και ςυγκεκριμζνθσ ενθμζρωςθσ, με τθν κατάλλθλθ 

διερμθνεία, εξαςφαλίηει τθν λιψθ ταχφτερων και ςυνειδθτϊν αποφάςεων και 

ςυνακολοφκωσ μεγαλφτερα ποςοςτά ςυμμόρφωςθσ. Αντίκετα ςε περίπτωςθ που 

τζτοια ενθμζρωςθ και ςυνδρομι δεν είναι διακζςιμθ, οι πολίτεσ τρίτων χωρϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των αιτοφντων άςυλο, ςυχνά βαςίηουν τισ επιλογζσ τουσ 

ςε λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ, που παρζχονται από άτυπα δίκτυα169.  

 

το πλαίςιο τθσ ενθμζρωςθσ κα πρζπει να παρζχονται πλθροφορίεσ ςχετικά με:  

- όλεσ τισ πικανζσ δυνατότθτεσ για τθ διαςφάλιςθ νόμιμθσ διαμονισ κακϊσ 

και ςε όςα προβλζπονται ςε περίπτωςθ, που δεν πλθροφνται οι 

προχποκζςεισ για νόμιμθ διαμονι, 

- τισ ακολουκοφμενεσ διαδικαςίεσ ςε όλα τα ςτάδια,  
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- τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ, που προκφπτουν από τθν επιβολι 

εναλλακτικοφ τθσ κράτθςθσ μζτρου,  

- τισ ςυνζπειεσ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ ςε ζνα εναλλακτικό μζτρο.  

 

Ιδίωσ, θ παροχι πλιρουσ ενθμζρωςθσ ςχετικά με όλεσ τισ δυνατότθτεσ που 

προβλζπει θ νομοκεςία περί αςφλου και μετανάςτευςθσ είναι ςθμαντικι, όχι μόνο 

διότι αποτελεί δικαίωμα του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ, αλλά και διότι αποτελεί κρίςιμο 

παράγοντα για τθν οικοδόμθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ζναντι του ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ τθσ μετανάςτευςθσ και του αςφλου, επιτρζπει τθν καλφτερθ 

κατανόθςθ των διακζςιμων επιλογϊν και αυξάνει τα ποςοςτά εκελοφςιασ 

επιςτροφισ, εφόςον δεν καταςτεί εφικτι θ νόμιμθ διαμονι170. «Ακόμθ και αν ςτθν 

πραγματικότθτα, οριςμζνεσ επιλογζσ δεν είναι διακζςιμεσ *…+ είναι παρόλ’ αυτά 

ςθμαντικό για τουσ πολίτεσ τρίτθσ χϊρασ, να εξθγείται και να εξετάηεται 

προςεκτικά κάκε επιλογι, προκειμζνου να είναι βζβαιοι ότι ζχουν γίνει όλα τα 

αναγκαία βιματα. Ζτςι χτίηεται θ εμπιςτοςφνθ»171. Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ 

παροχισ πλιρουσ ενθμζρωςθσ είναι πικανό να διαπιςτωκεί ότι οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ εν τζλει δικαιοφνται κακεςτϊσ παραμονισ και ςυνακολοφκωσ δεν 

ςυντρζχει λόγοσ υπαγωγισ τουσ ςε διαδικαςίεσ απομάκρυνςθσ και μζτρων, που 

αποςκοποφν ςτο να διαςφαλίςουν τθν υλοποίθςθ τθσ172.  

υχνά, θ παροχι τζτοιων πλθροφοριϊν, επιτυγχάνεται ςτο πλαίςιο ενόσ 

ςυςτιματοσ ολιςτικισ προςζγγιςθσ, μζςω του προςδιοριςμοφ ενόσ «διαχειριςτι» 

(case manager), πρόςωπο, το οποίο πρζπει να είναι ανεξάρτθτο από τισ αρχζσ, και 

το οποίο αναλαμβάνει να παρζχει ςαφείσ και ζγκυρεσ πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ 

για τθ διαδικαςία αςφλου και τισ λοιπζσ δυνατότθτεσ νόμιμθσ παραμονισ και/ι 

τθσ επιςτροφισ κατά περίπτωςθ κακϊσ και κάκε πλθροφορία που αφορά το 

ενδεχόμενο κράτθςθσ, τθν  άρςθ τθσ κράτθςθσ και τισ επιπτϊςεισ μθ ςυνεργαςίασ 
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κακϊσ επίςθσ να παραπζμπει ςε υπθρεςίεσ νομικισ ι άλλθσ εξειδικευμζνθσ 

ςυνδρομισ173. 

Ήδθ από το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1990, ςτθν ουθδία ζχει ειςαχκεί ζνα 

ςφςτθμα διαχείριςθσ υποκζςεων για αιτοφντεσ άςυλο το οποίο βαςίηεται 

ςτθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ και ςτθν εξαςφάλιςθ ενόσ πλαιςίου 

δικαιωμάτων. Μεταξφ άλλων το πρόςωπο που αναλαμβάνει τθ διαχείριςθ 

τθσ υπόκεςθσ, με τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ από 

ζναν πολίτθ τρίτθσ χϊρασ, είναι υπεφκυνο για τθν ενθμζρωςθ του επί τθσ 

διαδικαςίασ και των δικαιωμάτων του, τθν επίλυςθ κακθμερινϊν 

προβλιματα (επιδόματα, ςχολείο, ςτζγθ κτλ.), τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν 

του, το ςχεδιαςμό ςχετικά με τθν υπόκεςθ και τθν παραπομπι του ςτισ 

κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ (νομικι ςυνδρομι κτλ.). Επιπλζον, ζχει το κακικον 

να ενθμερϊνει τον αιτοφντα για κάκε απόφαςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ και 

να τον προετοιμάςει για κάκε ενδεχόμενο αποτζλεςμα. Παρά το γεγονόσ 

ότι θ ουθδία ζχει ζναν από τουσ υψθλότερουσ αρικμοφσ αιτοφντων 

άςυλο το χρόνο, μεταξφ των Κρατϊν Μελϊν τθσ ΕΕ, θ χριςθ τθσ κράτθςθσ 

είναι ιδιαίτερα περιοριςμζνθ. Τποςτθρίηεται ότι θ αποτελεςματικότθτα 

του ςυςτιματοσ ζγκαιρθσ παρζμβαςθσ για τθ διαχείριςθ τθσ υπόκεςθσ, 

επιτρζπει τθ μθ καταφυγι ςτο μζτρο τθσ κράτθςθσ ακόμθ και για τθν 

απομάκρυνςθ απορριφκζντων αιτοφντων άςυλο. Ενδεικτικά το 2012, το 

65% των αποφάςεων επιςτροφισ υλοποιικθκε χωρίσ αναγκαςτικά μζτρα 

(από τουσ 19.905 πολίτεσ τρίτων χωρϊν για τουσ οποίουσ αποφαςίςτθκε θ 

επιςτροφι τουσ, οι 12.988 επζςτρεψαν οικειοκελϊσ και 614 μζςω 

προγράμματοσ εκελοφςιασ επιςτροφισ). Σζςςερα χρόνια μετά τθν 

ειςαγωγι του κεςμοφ των διαχειριςτϊν, θ ουθδία πζτυχε το υψθλότερο 

ποςοςτό επιςτροφισ απορριφκζντων αιτοφντων άςυλο ςτθν Ευρϊπθ, εκ 

των οποίων το 76% αφοροφςε διαδικαςίεσ εκελοντικισ επιςτροφισ174.  
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τθν Ελλάδα, θ υποχρζωςθ παροχισ ενθμζρωςθσ προβλζπεται ςε διάφορα ςθμεία 

τθσ νομοκεςίασ και ςτο πλαίςιο διαφορετικϊν υπθρεςιϊν. Ζτςι πχ. ο ν. 3907/2011, 

προβλζπει ότι ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν Πρϊτθσ Τποδοχισ μεταξφ άλλων 

παρζχεται ςτουσ νεοειςερχόμενουσ ενθμζρωςθ ςχετικά με «τα δικαιϊματα και τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ, ιδίωσ δε για τισ προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ μποροφν να 

υπαχκοφν ςε κακεςτϊσ διεκνοφσ προςταςίασ» (άρκρο 7 παρ.1  δ). Αντίςτοιχα 

προβλζπεται ότι αποςτολι τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου είναι, μεταξφ άλλων, θ « 

ενθμζρωςθ των αιτοφντων διεκνι προςταςία για τθ διαδικαςία εξζταςθσ των 

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

αυτισ» (άρκρο 1 παρ. 2 γ ν. 3907/2011). Οι διαδικαςίεσ αυτζσ κα πρζπει να 

αρκρωκοφν ςε ζνα ςυνεκτικό πλαίςιο το οποίο να εγγυάται τθν παροχι ζγκαιρθσ 

και πλιρουσ ενθμζρωςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ διαπιςτωμζνεσ δυςλειτουργίεσ, 

όπωσ πχ. τθν ςοβαρι υποςτελζχωςθ και περιοριςμζνθ χωρικι ανάπτυξθ τθσ 

Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, με αποτζλεςμα τθν μθ υπαγωγι τθσ πλειονότθτασ 

των νεοειςερχομζνων ςτισ αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ175.  

 

γ) Παροχι νομικισ ςυνδρομισ  

 

Αναγκαίο ςυμπλιρωμα τθσ παροχισ ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ, θ παροχι 

εξειδικευμζνθσ νομικισ ςυνδρομισ ιδθ κατά τα πρϊτα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ,   

εκτόσ από τθν διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων, ςυμβάλει επιπλζον ςτθν αξιοπιςτία 

του ςυςτιματοσ και ςυνεπϊσ ςτθν επιτυχία –μεταξφ άλλων- ενόσ εναλλακτικοφ 

μζτρου. Ζχοντασ τθν υποςτιριξθ εξειδικευμζνου νομικοφ ςυμβοφλου, το πρόςωπο 

διαςφαλίηει ότι ζχουν ερευνθκεί όλοι οι νόμιμοι τρόποι διαμονισ του, ζχουν 
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αςκθκεί τα δικαιϊματα του και είναι ςε κζςθ να αντιλθφκεί τισ ζννομεσ ςυνζπειεσ 

των υποχρεϊςεων του και τθσ μθ ςυμμόρφωςισ του ςε αυτζσ. υνολικά, θ παροχι 

εξειδικευμζνθσ και κατάλλθλθσ νομικισ ςυνδρομισ ςε όλα τα ςτάδια τθσ 

διαδικαςίασ, εξαςφαλίηει τθν εμπιςτοςφνθ ςτο ςφςτθμα, τθν κατανόθςθ των 

υποχρεϊςεων και ςυνεπϊσ τθ ςυμμόρφωςθ αυτζσ176. φμφωνα με μια πρόςφατθ 

ζρευνα «ο πιο ςθμαντικόσ παράγοντασ που ενκαρρφνει τθν εμπιςτοςφνθ είναι θ 

πρόςβαςθ ςε ζγκαιρθ και αξιόπιςτθ νομικι ςυνδρομι»177. Σζλοσ, θ παροχι 

υπθρεςιϊν νομικισ ςυνδρομισ μειϊνουν εν τζλει το ςυνολικό κόςτοσ λειτουργίασ 

του ςυςτιματοσ, κακϊσ διαςφαλίηει ότι τα όργανα απόφαςθσ δεν χρειάηεται να 

κακυςτεριςουν τισ διαδικαςίεσ για να διαςαφθνίςουν τουσ ιςχυριςμοφσ και να 

αναηθτιςουν τα ςτοιχεία του φακζλου, όπωσ ςυχνά ςυμβαίνει ςτισ περιπτϊςεισ, 

που ςτεροφνται νομικισ ςυνδρομισ178.   

 

δ) Δίκαιθ και αποτελεςματικι διαδικαςία απόφαςθσ ςχετικά με το κακεςτώσ 

παραμονισ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαδικαςίασ αςφλου)  

 

Οι υπερβολικζσ κακυςτεριςεισ τθσ διαδικαςίασ ςχετικά με τθ λιψθ απόφαςθσ για 

το κακεςτϊσ παραμονισ, που εγκλωβίηουν τουσ αιτοφντεσ ςε παρατεταμζνο 

νομικό κενό (limbo) ι διαδικαςίεσ που γίνονται αντιλθπτζσ ωσ μθ δίκαιεσ (πχ. μθ 

χοριγθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ υπόκεςθσ, ζλλειψθ διαφάνειασ 

ςε ότι αφορά τθν ζκδοςθ απορριπτικϊν αποφάςεων), υπονομεφουν τθν 

εμπιςτοςφνθ ςτισ διαδικαςίεσ χοριγθςθσ κακεςτϊτοσ, και ςυνακολοφκωσ 

δυςχεραίνουν τθ ςυμμόρφωςθ προσ ζνα επιβλθκζν εναλλακτικό μζτρο ι ςε μια 

ενδεχόμενθ απόφαςθ απομάκρυνςθσ ςε ςυνζχεια απορριπτικισ απόφαςθσ. Η 

δίκαιθ και αποτελεςματικι διαδικαςία, θ οποία ςυμπεριλαμβάνει τθν αποφυγι 
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 Sampson, R., Chew, V., Mitchell, G., and Bowring, L. There Are Alternatives, όπ.π., ςελ. 31-32.  

http://www.refworld.org/docid/51a6fec84.html


 
 

55 
 

κακυςτεριςεων, αποτελεί επιπρόςκετθ προχπόκεςθ για τθν εμπιςτοςφνθ ςτο 

ςφςτθμα, χωρίσ ωςτόςο αυτι να διολιςκαίνει ςτθν απροχπόκετθ εφαρμογι 

ταχφρρυκμων διαδικαςιϊν179.  

 

ε) Φπαρξθ εγγυιςεων ςχετικά με τθ νομιμότθτα του επιβλθκζντοσ μζτρου 

 

Η πρόβλεψθ διαδικαςτικϊν εγγυιςεων ςχετικά με τθν εφαρμογι των 

εναλλακτικϊν μζτρων, ςυνιςτά όρο, προκειμζνου τα ίδια τα εναλλακτικά μζτρα να 

εκλαμβάνονται ωσ δίκαια και να αποφεφγεται θ αυκαίρετθ επιβολι ι διατιρθςθ 

τουσ. Σο πλαίςιο αυτϊν των εγγυιςεων αναφζρεται αμζςωσ παρακάτω. 

Επιςθμαίνεται, ωςτόςο, ότι υπερβολικά αυςτθρά, δυςανάλογα και επί μακρόν 

επιβλθκζντα εναλλακτικά μζτρα ενζχουν τον κίνδυνο μθ ςυμμόρφωςθσ180.  

 

5. Εγγυιςεισ για/κατά τθν επιβολι των Εναλλακτικών Μζτρων 

 

Σο γεγονόσ ότι υπάρχει μια ςειρά εναλλακτικϊν μζτρων, που μποροφν να 

εφαρμοςτοφν, δεν ςθμαίνει ότι υπάρχει απλά ζνασ κατάλογοσ εναλλακτικϊν 

μζτρων τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιιςουν οι αρμόδιεσ αρχζσ181. Κακϊσ τα 

εναλλακτικά μζτρα ενζχουν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ περιοριςμό τθσ ελευκερίασ, κα 

πρζπει να περιβάλλονται από ςυγκριμζνεσ εγγυιςεισ, για να μθν κεωρθκεί θ 

επιβολι τουσ αυκαίρετθ182. Οι εγγυιςεισ αυτζσ μεταξφ άλλων περιλαμβάνουν:  

 

                                                             
179

 Sampson, R., Chew, V., Mitchell, G., and Bowring, L. There Are Alternatives, όπ.π., ςελ. 32; Jesuit Refugee 
Service, From Deprivation to Liberty, όπ.π., ςελ. 32; UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Building 
Empirical Research into Alternatives to Detention, όπ.π., ςελ. 22.  
180

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Alternatives to Detention of Asylum Seekers and 
Refugees,όπ.π., ςελ. 47; Sampson, R., Chew, V., Mitchell, G., and Bowring, L. There Are Alternatives, όπ.π., ςελ. 
32; Jesuit Refugee Service, From Deprivation to Liberty, όπ.π. 
181

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Building Empirical Research into Alternatives to Detention, 
όπ.π., ςελ. 11. 
182

 Βλ. UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of Movement), 
2 November 1999, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, 
http://www.refworld.org/docid/45139c394.html.   
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α) Σα εναλλακτικά τθσ κράτθςθσ μζτρα πρζπει να προβλζπονται ςτο νόμο183. 

β) Να επιβάλλονται μετά από εξατομικευμζνθ αξιολόγθςθ των ειδικϊν 

περιςτάςεων κάκε περίπτωςθσ. Μια εκνικι πρακτικι ςφμφωνα με τθν οποία ζνα 

εναλλακτικό μζτρο επιβάλλεται με τρόπο ςυςτθματικό ι/και γενικευμζνο είναι 

ζνδειξθ ότι το ςφςτθμα λειτουργεί αυκαίρετα184. Επιπλζον, κα πρζπει να υπάρχει 

ειδικι πρόνοια για τα πρόςωπα, που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ (π.χ. θ 

υποχρζωςθ αναφοράσ, που επιβάλλεται ςε άτομο με περιοριςμζνθ κινθτικότθτα 

κα πρζπει να λαμβάνει χϊρα ςε προςβάςιμεσ εγκαταςτάςεισ).  

γ) Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιβολισ του μζτρου δεν κα πρζπει να ενζχουν 

διάκριςθ εισ βάροσ ενόσ προςϊπου ι μιασ ομάδασ (πχ. αποκλειςμόσ ενόσ 

προςϊπου/ομάδασ από τθν εφαρμογι εναλλακτικϊν μζτρων, βάςει εκνικότθτασ, 

οικονομικισ κατάςταςθσ κτλ)185.  

δ) Tο μζτρο να είναι πρόςφορο και αναγκαίο για τθν επίτευξθ του ςυγκεκριμζνου 

ςκοποφ για τον οποίο επιβάλλεται. Επιπλζον το λιγότερο επαχκζσ μζτρο που 

μπορεί να εξαςφαλίςει τον επιδιωκόμενο ςκοπό κα πρζπει να επιλζγεται186.  

ε) Tο επιβαλλόμενο μζτρο δεν κα πρζπει να ιςοδυναμεί με (de facto) μζτρο 

ςτζρθςθσ τθσ ελευκερίασ. ε αυτιν τθν περίπτωςθ πρόκειται για εναλλακτικι 

μορφι κράτθςθσ (π.χ. κατ’ οίκον εγκλειςμόσ187). φμφωνα με το ΕΔΔΑ, ο 

χαρακτθριςμόσ ενόσ μζτρου ωσ ςτερθτικοφ τθσ ελευκερίασ ι ωσ μζτρου, που 

περιορίηει τθν ελευκερία/κίνθςθ ςυναρτάται από το ςφνολο των περιςτάςεων και 

ιδίωσ από το είδοσ, τθ διάρκεια και τον τρόπο εκτζλεςθσ του μζτρου188.   

                                                             
183

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Alternatives to Detention of Asylum Seekers and 
Refugees,όπ.π., ςελ. 19. 
184

 Βλ. για παράδειγμα τισ Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ, ςτισ οποίεσ ςχετικά π.χ. με τθν 
επιβολι εγγυοδοςίασ ωσ εναλλακτικό μζτρο επιςθμαίνεται: «θ ςυςτθματικι απαίτθςθ από τα άτομα που 
ηθτοφν άςυλο να καταβάλουν μία εγγφθςθ και/ι να ορίςουν ζναν εγγυθτι με ςυνεπαγόμενθ κράτθςι τουσ (ι 
ςυνζχιςθ τθσ κράτθςθσ) ςε περίπτωςθ που δεν ςυμμορφωκοφν, αποτελεί ζνδειξθ ότι το ςφςτθμα είναι 
αυκαίρετο και δεν εξατομικεφεται ανάλογα με τθν περίπτωςθ»; UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 
Guidelines on the Applicable Criteria and Standards, όπ.π., ςελ. 43. 
185

Amnesty International, Irregular Migrants and Asylum-Seekers: Alternatives to Immigration Detention, POL 
33/001/2009, 2009, 
https://www.amnesty.org/en/documents/document/?indexNumber=POL33%2F001%2F2009&language=en, 
ςελ. 12. 
186

 Όπ.π., ςελ. 9. 
187

 ΕΔΔΑ, Lavents κατά Λετονίασ, αρ. προςφυγισ 58442/00, 28/11/2002.  
188

 Ενδεικτικά ΕΔΔΑ, Guzzardi κατά Ιταλίασ, όπ.π.; ΕΔΔΑ, Amuur κατά Γαλλίασ, όπ.π. 

https://www.amnesty.org/en/documents/document/?indexNumber=POL33%2F001%2F2009&language=en


 
 

57 
 

ςτ) Nα είναι ςυμβατό με τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα του ανκρϊπου (πχ. το 

δικαίωμα ςτθν οικογενειακι ηωι189, τθν υποχρζωςθ ςεβαςμοφ τθσ ανκρϊπινθσ 

αξιοπρζπειασ190).  

η) Σα εναλλακτικά μζτρα τθσ κράτθςθσ δεν πρζπει να μετατρζπονται ςε 

εναλλακτικά μζτρα για τθν άρςθ τθσ κράτθςθσ (alternatives to release). τισ 

περιπτϊςεισ εκείνεσ (πχ. μθ ςυνδρομι των όρων νομιμότθτασ τθσ κράτθςθσ) που 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ για τθν άρςθ τθσ κράτθςθσ, αυτι κα πρζπει να 

λαμβάνει χϊρα χωρίσ επιπλζον όρουσ ι προχποκζςεισ191.  

θ) Θα πρζπει να προβλζπονται ανϊτατα χρονικά όρια192, ανεξάρτθτοσ μθχανιςμόσ 

ελζγχου και τακτικόσ (δικαςτικόσ) επανζλεγχοσ τθσ νομιμότθτασ του193.  

κ) Nα υφίςταται ζνα αποτελεςματικό ζνδικο βοικθμα για τθν αμφιςβιτθςθ τθσ 

νομιμότθτασ του επιβλθκζντοσ μζτρου194.  

 

Σζλοσ, ο Ειδικόσ Ειςθγθτισ του ΟΗΕ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα των 

μεταναςτϊν, ςυςτινει τα Ελάχιςτα Πρότυπα του Οργανιςμοφ Ηνωμζνων Εκνϊν 

ςχετικά με τα μθ ςτερθτικά τθσ ελευκερίασ μζτρα195, γνωςτά ωσ Κανόνεσ του Σόκιο 

(the Tokyo Rules), να εφαρμόηονται αναλόγωσ ςτθν περίπτωςθ των εναλλακτικϊν 

μζτρων τθσ διοικθτικισ κράτθςθσ πολιτϊν τρίτων χωρϊν για μεταναςτευτικοφσ 

λόγουσ.  Μεταξφ άλλων, οι Κανόνεσ του Σόκυο απαιτοφν, «θ επιτιρθςθ να μθν 

λαμβάνει χϊρα με τρόπο που πλιττει ι διακινδυνεφει τθν αξιοπρζπεια του 

προςϊπου ι επεμβαίνει ςτθν ιδιωτικι  ι οικογενειακι του ηωι. Μζκοδοι 

                                                             
189

 ΕΔΔΑ, Mengesha Kimfe κατά Ελβετίασ, αρικμ. προςφυγισ 24404/05, 29/07/2010. 
190

 Πχ. ςφμφωνα με τον Οργανιςμό Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ ΕΕ, οι μζκοδοι θλεκτρονικισ επιτιρθςθσ, 
εξαιτίασ τθσ ςοβαρισ επζμβαςθσ ςτα κεμελιϊδθ δικαιϊματα τθσ ιδιωτικότθτασ και τθσ αξιοπρζπειασ κα 
πρζπει να αποφεφγονται, βλ. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Detention of third country 
nationals, όπ.π., ςελ. 51.  
191

 UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François Crépeau, 
2 April 2012, όπ.π., παρ. 73.  
192

 Odysseus Network, Alternatives to immigration and asylum detention in the EU, όπ.π., ςελ. 123. 
193

 UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François Crépeau, 
2 April 2012, όπ.π. 
194

 Όπ.π. και Amnesty International, Irregular Migrants and Asylum-Seekers: Alternatives to Immigration 
Detention, όπ.π., ςελ. 10-11.  
195

 UN General Assembly, United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo 
Rules): resolution/adopted by the General Assembly, 2 April 1991, A/RES/45/110, 
http://www.refworld.org/docid/3b00f22117.html.   

http://www.refworld.org/docid/3b00f22117.html


 
 

58 
 

επιτιρθςθσ που αντιμετωπίηουν το πρόςωπο αποκλειςτικά ωσ αντικείμενο 

ελζγχου δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται»196. 

 

 

6. Παραδείγματα εναλλακτικών μζτρων  

 

Διάφορα είδθ εναλλακτικϊν μζτρων χρθςιμοποιοφνται για να εξαςφαλίςουν τθν 

διακεςιμότθτα του αιτοφντα άςυλο ι του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ για τθν υλοποίθςθ 

των διαδικαςιϊν απομάκρυνςθσ. Ο ελλθνικόσ νόμοσ αναφζρεται ενδεικτικά ςε 

τζςςερα από αυτά και ςυγκεκριμζνα ςτθν τακτικι εμφάνιςθ ενϊπιον αρχϊν, τθν 

κατάκεςθ κατάλλθλθσ οικονομικισ εγγφθςθσ, τθν κατάκεςθ εγγράφων και τθν 

υποχρζωςθ παραμονισ ςε οριςμζνο μζροσ197. Παρακάτω ακολουκοφν οριςμζνα 

παραδείγματα εναλλακτικϊν μζτρων κακϊσ και τρόπων εφαρμογισ τουσ. 

Τπενκυμίηεται ωςτόςο ότι, όπωσ προαναφζρκθκε, κανζνα μοντζλο εναλλακτικϊν 

μζτρων δεν μπορεί να αναπαραχκεί πλιρωσ, κακϊσ ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι 

τουσ κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε χϊρασ198. 

 

α) Υποχρζωςθ αναφοράσ 

Η υποχρζωςθ αναφοράσ αποτελεί ζνα από τα διαδεδομζνα, μθ δαπανθρά και 

λιγότερο περιοριςτικά μζτρα, το οποίο μπορεί επιπλζον να ςυνδυαςτεί με άλλεσ 

υποχρεϊςεισ όπωσ θ υποχρζωςθ παραμονισ ςε οριςμζνο τόπο199. Η υποχρζωςθ 

αναφοράσ λαμβάνει χϊρα με τθν αυτοπρόςωπθ ι μζςω τθλεφϊνου εμφάνιςθ του 

προςϊπου ςτθν αρμόδια αρχι και θ περιοδικότθτα τθσ μπορεί να κυμαίνεται 

ανάλογα με τισ ατομικζσ περιςτάςεισ τθσ κάκε περίπτωςθ, τον εκτιμϊμενο κίνδυνο 

διαφυγισ, ενδεχόμενθ ευαλωτότθτα κτλ., υπό το πρίςμα τθσ τιρθςθσ τθσ αρχισ 
                                                             
196

 European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Research Paper on Alternatives to Detention; Practical 
Alternatives to the Administrative Detention of Asylum Seekers and Rejected Asylum Seekers, September 1997, 
http://www.refworld.org/docid/3c0273224.html, ςτοιχείο. D.  
197

 Άρκρο 22 παρ. 4, ν. 3907/2011. 
198

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Second Global Roundtable on Reception and Alternatives to 
Detention, όπ.π., ςελ. 2. 
199

 Odysseus Network, Alternatives to immigration and asylum detention in the EU, όπ.π., ςελ. 90; ςφμφωνα με 
το EΜΝ, το μζτρο εντοπίηεται ςε 23 από τα 24 κράτθ μζλθ που ςυμμετείχαν ςε ςχετικι ζρευνα το 2014, 
European Migration Network (EMN), Synthesis Report, όπ.π., ςελ. 34.    
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τθσ αναλογικότθτασ. Μια de facto υποχρζωςθ αναφοράσ αποτελεί θ περιοδικι 

υποχρζωςθ εμφάνιςθσ ενϊπιον αρχϊν επ’ ευκαιρία άλλων διαδικαςιϊν, όπωσ π.χ. 

θ υποχρζωςθ εμφάνιςθσ των αιτοφντων άςυλο για τθν ανανζωςθ των εγγράφων 

τουσ ι τθ διεξαγωγι τθσ προςωπικισ τουσ ςυνζντευξθσ ι θ προςζλευςθ για 

χοριγθςθ οικονομικισ βοικειασ ι άλλου είδουσ παροχϊν. ε αυτιν τθν 

περίπτωςθ, θ επιβολι επιπλζον υποχρζωςθσ εμφάνιςθσ ενϊπιον αρχϊν κα πρζπει 

να εξετάηεται με προςοχι. Ιδίωσ ςε ότι αφορά τουσ αιτοφντεσ άςυλο μια 

παλιότερθ ζρευνα κατζδειξε ότι μόνο ζνα μικρό ποςοςτό (20%), δεν 

ςυμμορφϊνονται με τθν υποχρζωςθ εμφάνιςθσ τουσ ενϊπιον τθσ αρμόδιασ αρχισ 

για τθν εξζταςθ του αιτιματοσ αςφλου μζχρι και τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί του 

αιτιματοσ τουσ200. υνεπϊσ, θ επιβολι επιπλζον υποχρζωςθσ εμφάνιςθσ 

ενδζχεται να μθν είναι επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ, εφλογθ και αναγκαία.  

Σα ςτοιχεία τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου καταδεικνφουν ότι ςτθν Ελλάδα, περιςςότερο 

από 78% των αιτοφντων άςυλο, ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ υποχρεϊςεισ 

εμφάνιςθσ ενϊπιον του αρμόδιου Περιφερειακοφ Γραφείου Αςφλου, χωρίσ θ 

ιδιότθτά τουσ ωσ ελεφκεροι ι κρατοφμενοι, κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 

αιτιματοσ αςφλου, να διαφοροποιεί αυτά τα ςτοιχεία και παρά τισ διαπιςτωμζνεσ 

ανεπάρκειεσ των ςυνκθκϊν υποδοχισ αιτοφντων άςυλο ςτθν Ελλάδα και τισ 

ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που διαμορφϊκθκαν το 2015 ςχετικά με τθ δυνατότθτα 

δευτερογενοφσ μετακίνθςθσ εντόσ τθσ ΕΕ. Αυτά το ςτοιχείο κα πρζπει να εκτιμθκεί 

δεόντωσ κατά το ςχεδιαςμό ςχετικϊν πολιτικϊν.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
200

 Η ζρευνα αφορά 76 χϊρεσ το πρϊτο τετράμθνο του 2003 βλ. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 
Alternatives to Detention of Asylum Seekers and Refugees, όπ.π., ςελ. 25. 
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 2015201 2014 2013202 
 ςφνολο ελεφκεροι κρατοφμενοι ςφνολο ελεφκεροι κρατοφμενοι ςφνολο ελεφκεροι κρατοφμενοι 

αρικμόσ αιτιςεων 
αςφλου  

10718 8431 2287 9432 6540 2892 4816 4242 574 

αρικμόσ οριςτικϊν 
πράξεων διακοπισ 
(λόγω ςιωπθρι 
ανάκλθςθσ203)  

2233 
(20.83%) 

1732 
(20.54%) 

501 
(21.91%) 

947 
(10.04%) 

889 
(13.59%) 

58 
(2.01%) 

200 
(4.15%) 

191 
(4.50%) 

9 
(1.57%) 

 
Πθγι: τατιςτικά ςτοιχεία υπθρεςίασ Αςφλου για τα ζτθ 2015, 2014 και 2013

204
 και ςτοιχεία τθσ Τπθρεςίασ 

Αςφλου ςχετικά με τον αρικμό πράξεων διακοπισ για τα αντίςτοιχα ζτθ
205

. 

 
 

Καλζσ πρακτικζσ ςε ότι αφορά τθν επιβολι του μζτρου αναφοράσ ενϊπιον αρχϊν 

εντοπίηονται, μεταξφ άλλων, ςε ςυςτιματα όπου206:  

 θ περιοδικότθτα του μζτρου δεν υπερβαίνει τθν αναγκαία, και μειϊνεται με 

τθν πάροδο του χρόνου, 

 ο τρόποσ αναφοράσ προςαρμόηεται ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του προςϊπου 

(πχ. τθλεφωνικι αναφορά για πρόςωπα με προβλιματα κινθτικότθτασ), 

 το μζτρο επανεξετάηεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα του μζτρου 

 θ αρμόδια αρχι να είναι πρόςβαςθ ςτθν πράξθ 

                                                             
201

 Σα ςτοιχεία για το 2015 αφοροφν το χρονικό διάςτθμα από 1.1.2015-31.10.2015. 
202

 Σα ςτοιχεία για το 2013 αφοροφν το χρονικό διάςτθμα από 7.6.2013 - 31-12.2013. 
203

 φμφωνα με το άρκρο 14 παρ. 3 ΠΔ 113/2013, «ςιωπθρι ανάκλθςθ κεωρείται ότι υπάρχει όταν 
διαπιςτϊνεται ότι ο αιτϊν: α. δεν ανταποκρίκθκε ςε αιτιματα για παροχι πλθροφοριϊν με ουςιϊδθ ςθμαςία 
για τθν αίτθςι του κατά το άρκρο 4 του π.δ. 96/2008 ι β. δεν παρζςτθ ςτθν προςωπικι ςυνζντευξθ, όπωσ 
προβλζπεται ςτο άρκρο 17 παρότι εκλικθ νόμιμα και χωρίσ να προβάλει βάςιμουσ λόγουσ για τθ μθ παρουςία 
του ι γ. διζφυγε από το χϊρο όπου βριςκόταν υπό κράτθςθ ι δεν ςυμμορφϊκθκε με τα επιβλθκζντα 
εναλλακτικά μζτρα ι δ. αναχϊρθςε από το χϊρο όπου διζμενε, χωρίσ να ηθτιςει άδεια ι να ενθμερϊςει τισ 
αρμόδιεσ αρχζσ εφόςον είχε προσ τοφτο υποχρζωςθ ι εγκατζλειψε τθ χϊρα χωρίσ να λάβει άδεια από τισ 
Αρμόδιεσ Αρχζσ Εξζταςθσ, ι ε. δεν ςυμμορφϊκθκε με τισ υποχρεϊςεισ αναφοράσ του άρκρου 9 παρ. 1 περίπτ. 
γϋ, ι άλλθ υποχρζωςθ επικοινωνίασ, εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα που θ Τπθρεςία Αςφλου ι θ 
Αρχι Προςφυγϊν του ηιτθςε να επικοινωνιςει μαηί τουσ ι να παρουςιαςτεί ενϊπιον τουσ, ι ςτ. δεν 
εμφανίςτθκε για να ανανεϊςει το δελτίο κατά τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθ λιξθ του». 
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 Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Τπθρεςία Αςφλου, τατιςτικά ςτοιχεία τθσ 
Τπθρεςίασ Αςφλου (για το διάςτθμα, 1.1.2015 – 31.10.2015), http://asylo.gov.gr/wp-
content/uploads/2015/11/Greek-Asylum-Service-statistical-data-October-2015_gr.pdf; Τπουργείο Εςωτερικϊν 
και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Τπθρεςία Αςφλου, τατιςτικά ςτοιχεία από τθ λειτουργία τθσ νζασ 
Τπθρεςίασ Αςφλου (για το διάςτθμα, Ιανουάριοσ – Δεκζμβριοσ 2014) http://asylo.gov.gr/wp-
content/uploads/2015/01/Greek-Asylum-Service-statistical-data-2014_gr.pdf; Τπουργείο Εςωτερικϊν και 
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Τπθρεςία Αςφλου, τατιςτικά ςτοιχεία από τθ λειτουργία τθσ νζασ Τπθρεςίασ 
Αςφλου (για το διάςτθμα 7.6.2013 - 31-12.2013), http://asylo.gov.gr/wp-
content/uploads/2014/06/asylum_statisticaldata2013_gr.pdf. 
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 Σο από 23.22.2015 ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου προσ το Ελλθνικό υμβοφλιο για τουσ Πρόςφυγεσ περί 
χοριγθςθσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων επί εκδοκζντων Πράξεων Διακοπισ.  
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 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Options Paper 2: Options for governments on open reception 
and alternatives to detention, όπ.π., ςελ. 7.  
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http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2015/01/Greek-Asylum-Service-statistical-data-2014_gr.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2014/06/asylum_statisticaldata2013_gr.pdf
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 προβλζπεται θ δυνατότθτα θ υποχρζωςθσ εμφάνιςθσ να λαμβάνει χϊρα 

ενϊπιον διαφορετικϊν αρχϊν με βάςθ τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ κάκε 

περίπτωςθσ (πχ. υποχρζωςθ αναφοράσ ενϊπιον κοινωνικϊν λειτουργϊν αντί 

αςτυνομικϊν οργάνων, προκειμζνου να αποφευχκεί ο επανατραυματιςμόσ 

ιδίωσ ευάλωτων περιπτϊςεων).  

 οι λόγοι μθ-ςυμμόρφωςθσ εκτιμϊνται ορκά και επιδεικνφεται ελαςτικότθτα 

ςε περίπτωςθ, που προβάλλονται βάςιμοι λόγοι για τθ μθ ςυμμόρφωςθ.   

φμφωνα με τθν Υπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, θ επιβολι 

ιδιαίτερων επαχκϊν ςυνκθκϊν αναφοράσ (π.χ. υποχρζωςθ ο αιτϊν να 

διανφςει μεγάλθ απόςταςθ με δικά του ζξοδα, ιδίωσ όταν δεν ζχει τθν 

οικονομικι δυνατότθτα) μπορεί να οδθγιςει ςε μθ ςυμμόρφωςθ ακόμθ και 

από άτομα που δεν ζχουν τζτοια πρόκεςθ207.   

Ωςτόςο, παρά το γεγονόσ ότι θ υποχρζωςθ αναφορά είναι το πιο διαδεδομζνο 

μζτρο, ο αρικμόσ των διακζςιμων ςτοιχείων ςχετικά με τα αποτελζςματα του 

μζτρου και τουσ δείκτεσ ςυμμόρφωςθσ παραμζνει μικρόσ.  

τθν ουθδία, όπου ςε ςυνζχεια μιασ απόφαςθσ επιτιρθςθσ 

(supervision order) μπορεί να επιβλθκεί υποχρζωςθ εμφάνιςθσ ενϊπιον  

αρχϊν, το 2013 επεβλικθ μζτρο εμφάνιςθσ ενϊπιον των αρχϊν ςε 

περίπου 400 υποκζςεισ εκ των οποίων οι περίπου 250 αφοροφςαν 

υποκζςεισ κρατουμζνων (ςε ςφνολο αποφάςεων κράτθςθσ για τθν ίδια 

περίοδο 4546). Σο ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ ςτο επιβλθκζν μζτρο ανιλκε 

ςτο 77,1%, ενϊ 93 περιπτϊςεισ (ι 22,9%) αναφζρκθκε ότι δεν 

ςυμμορφϊκθκαν ςτο μζτρο. Η περιοδικότθτα τθσ υποχρζωςθσ 

εμφάνιςθσ αποφαςίηεται ανά περίπτωςθ, ωσ αρμόδια αρχι εμφάνιςθσ, 

προκειμζνου θ ςυμμόρφωςθ με το μζτρο να καταςτεί το δυνατόν πιο 

εφκολθ, ορίηεται θ Αςτυνομία ι θ Τπθρεςία Μετανάςτευςθσ, ανάλογα 

με τθν εγγφτθτα ςτθν περιοχι κατοικίασ και θ μθ ςυμμόρφωςθ ςτο 

μζτρο δεν οδθγεί αυτόματα ςε μια απόφαςθ κράτθςθσ αλλά ςτθν 
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επανεκτίμθςθ τθν ςυγκεκριμζνθσ περίπτωςθσ. Σζλοσ το μζτρο ςυχνά 

ςυνοδεφεται από τθν υποχρζωςθ κατάκεςθσ εγγράφων.  

 

β) Κατάκεςθ οικονομικισ εγγφθςθσ ι παρουςία εγγυθτι  

Μια ςειρά μζτρων βαςίηονται ςτθν δθμιουργία οικονομικϊν ςυνεπειϊν για τθν 

περίπτωςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ. Μεταξφ αυτϊν περιλαμβάνονται θ εγγυοδοςία 

και θ δζςμευςθ του προςϊπου ςτο πλαίςιο γραπτισ ςυμφωνίασ208. Ειδικότερα:   

 Εγγυοδοςία (κατάκεςθ ποςοφ ωσ εγγφθςθ για τθν μελλοντικι ςυμμόρφωςθ  

του προςϊπου με τισ υποχρεϊςεισ του ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςία κακοριςμοφ 

του κακεςτϊτοσ παραμονισ). Η κατάκεςθ οικονομικισ εγγφθςθσ είναι ζνα μζτρο 

που χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτο Ποινικό Δίκαιο, ωςτόςο δεν χρθςιμοποιείται 

ςυχνά, ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν άςυλου ι/και επιςτροφισ, ενδεχομζνωσ λόγω 

τθσ εικαηόμενθσ οικονομικισ αδυναμίασ των εν λόγω προςϊπων209. ε κάκε 

περίπτωςθ και εξαιτίασ τθσ ενδεχόμενθσ διάκριςθσ, που ενζχει ζνα τζτοιο μζτρο, 

εισ βάροσ των οικονομικά αςκενζςτερων, κα πρζπει:  

- το ποςό τθσ εγγφθςθσ να μθν είναι δυςανάλογο ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτεσ 

του προςϊπου (πχ. ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο ενϊ κατά μζςο όρο θ εγγφθςθ 

κυμαίνεται από 2.000-5.000 λίρεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά τθσ 

κάκε περίπτωςθ θ εγγφθςθ αυτι μπορεί να οριςτεί ςε ζνα ποςό που ανζρχεται 

ςτισ 5 λίρεσ210).  

- το ποςό τθσ εγγφθςθσ να μπορεί να καταβλθκεί από τρίτο πρόςωπο ι να 

εφαρμοςτοφν ςχιματα όπωσ τα παρακάτω. 

 Δζςμευςθ ςτα πλαίςια γραπτισ ςυμφωνίασ. Η δζςμευςθ του προςϊπου ςτο 

πλαίςιο μιασ γραπτισ ςυμφωνίασ («bond») περιλαμβάνει τθν ανάλθψθ τθσ 

                                                             
208

 UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François Crépeau, 
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υποχρζωςθσ από τθν μεριά του πολίτθ τρίτων χωρϊν ότι κα ςεβαςτεί τισ 

υποχρεϊςεισ του και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςυνοδεφεται από τθν κατάκεςθ 

χρθματικοφ ποςοφ από το ίδιο το πρόςωπο ι από  τρίτον ι από τθν παρουςία 

εγγυθτι. τθν τελευταία περίπτωςθ ζνα τρίτο πρόςωπο (πχ. μζλοσ τθσ οικογζνειασ 

ι τθσ κοινότθτασ) ι μια οργάνωςθ εγγυάται για τθν ςυμμόρφωςθ του προςϊπου 

με τισ υποχρεϊςεισ του, ενϊ μόνο ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ καταβάλλεται 

ζνα ποςό από τον εγγυθτι. Ιδίωσ θ δυνατότθτα μιασ οργάνωςθσ ι ενόσ μζλουσ τθσ 

εκνοτικισ κοινότθτασ του ενδιαφερομζνου να αναλάβει τον ρόλο του εγγυθτι 

είναι ςθμαντικι ωσ μια πρόβλεψθ κατά των διακρίςεων ιδίωσ εισ βάροσ 

νεοειςερχομζνων, που ενδζχεται να μθν διακζτουν οικογενειακό ι άλλο 

υποςτθρικτικό δίκτυο ςτθ χϊρα υποδοχισ. 

τον Καναδά ιδθ από το 1996 λειτουργεί ζνα κρατικά χρθματοδοτοφμενο 

πρόγραμμα εγγυοδοςίασ, το οποίο υλοποιείται από μια μθ κερδοςκοπικισ 

οργάνωςθ (Toronto Bail Program –TBP) και το οποίο επιτρζπει ςε πρόςωπα, 

που ςτεροφνται οικονομικϊν πόρων και υποςτθρικτικοφ πλαιςίου, να 

επωφελθκοφν από τθν νομικι δυνατότθτα άρςθσ τθσ κράτθςθσ υπό τθν 

προχπόκεςθ τθσ εγγυοδοςίασ, μειϊνοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν 

«οικονομικι διάκριςθ» θ οποία είναι ςφμφυτθ με το ςφςτθμα εγγυοδοςία ςτο 

πλαίςιο τθσ μετανάςτευςθσ (immigration bail system)211. Σο TBP λειτουργεί ωσ 

εγγυθτισ για περιπτϊςεισ, που δεν κα μποροφςαν με άλλο τρόπο να αφεκοφν 

κακϊσ δεν διακζτουν οικογζνεια ι άλλα πρόςωπα, που κα μποροφςαν να 

εγγυθκοφν για αυτοφσ και αφορά τόςο αιτοφντεσ άςυλο όςο και πρόςωπα υπό 

επιςτροφι.  

Για τθν ζνταξθ ςτο πρόγραμμα το TBP διενεργεί διαδικαςίεσ για τθν επιλογι 

των κατάλλθλων περιπτϊςεων, και εν ςυνεχεία θ κράτθςθ αίρεται και ο 

ενδιαφερόμενοσ τίκεται υπό τθν επιτιρθςθ του TBP. το πλαίςιο αυτισ τθσ 

επιτιρθςθσ, ο ενδιαφερόμενοσ ηει ελεφκεροσ ςτθν κοινωνία. το πλαίςιο 

ςυμφωνίασ του TBP με τισ αρχζσ, το TBP δεν καταβάλει κάποιο χρθματικό 

ποςό ωσ εγγφθςθ αλλά ζνα ςυμφωνθτικό υπογράφεται μεταξφ του 
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ενδιαφερόμενου και του TBP, ςφμφωνα με το οποίο ο πρϊτοσ αναλαμβάνει τισ 

ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ:  

- να ςυνεργάηεται με το TBP και με κάκε διαδικαςία ςχετικά με το 

κακεςτϊσ παραμονισ του, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υποχρζωςθσ να 

διευκολφνει τθν ζκδοςθ ταξιδιωτικϊν εργαςιϊν ςε περίπτωςθ που θ αίτθςθ 

αςφλου ι άλλθ αίτθςθ για τθ χοριγθςθ άδειασ διαμονισ απορριφκεί οριςτικά.   

- να παρουςιάηεται ςτα γραφεία του TBP δφο φορζσ τθν εβδομάδα. Οι 

υποχρεϊςεισ εμφάνιςθσ μειϊνονται με τθν πάροδο του χρόνου και τθν 

οικοδόμθςθ εμπιςτοςφνθσ και μποροφν επίςθσ να αντικαταςτακοφν με 

υποχρζωςθ αναφοράσ μζςω τθλεφϊνου,  

- να εμφανίηεται ςε όλεσ τισ κανονιςμζνεσ ςυναντιςεισ,  

- να ενθμερϊνει το TBP για τθν αλλαγι τθσ διεφκυνςθσ του. Σο TBP μπορεί 

επίςθσ να πραγματοποιεί απροειδοποίθτεσ επιςκζψεισ ςτθν διεφκυνςθ 

κατοικίασ του, και  

- να ςυμμετζχει ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ, επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ, εργαςίασ κτλ.  

 

Σζλοσ ο ενδιαφερόμενοσ ενθμερϊνεται ότι ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με 

τουσ παραπάνω όρουσ, το TBP μπορεί να  ενθμερϊςει τισ αρχζσ, με 

αποτζλεςμα να κινθκοφν διαδικαςίεσ ςφλλθψθσ του προςϊπου και να 

επιβλθκεί μζτρο κράτθςθσ.   

 

Σα ποςοςτά ςυμμόρφωςθσ ςτο πρόγραμμα είναι εξαιρετικά αυξθμζνα. Σθν 

περίοδο 2009-2010, το 96,3% (επί ςυνόλου 250-275 περιπτϊςεων) 

ςυμμορφϊκθκε με τισ υποχρεϊςεισ του προγράμματοσ, ενϊ τθν περίοδο 

2012-2013, το ποςοςτό αυτό ανιλκε ςτο 95,1% (επί ςυνόλου 415 

περιπτϊςεων)212. Αντίςτοιχα το πρόγραμμα είναι ςαφϊσ λιγότερο δαπανθρό 

από τθν επιβολι μζτρων κράτθςθσ κακϊσ το θμεριςιο κόςτοσ ανά άτομο 
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ανζρχεται ςε 10-12 $ Καναδά, ςε αντιπαραβολι με το θμεριςιο κόςτοσ τθσ 

κράτθςθσ ανά άτομο (179 $ Καναδά)213. 

 

θμαντικά ςτοιχεία για τθν επιτυχία του προγράμματοσ κεωροφνται  

 

- θ εκελοντικι ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων ςτο πρόγραμμα και 

- θ ολιςτικι προςζγγιςθ ςτο πλαίςιο τθσ εποπτείασ εντόσ τθν κοινότθτασ. 

Μεταξφ άλλων ςτον ενδιαφερόμενο παρζχεται ςυνδρομι ςχετικά με τισ 

διαδικαςίεσ αςφλου και μετανάςτευςθσ και τθν ολοκλιρωςθ των 

γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν, για τθν πρόςβαςθ ςτισ κοινωνικζσ 

υπθρεςίεσ, ςτισ υπθρεςίεσ κοινωνικισ πρόνοιασ και ςτο ςφςτθμα υγείασ, 

τθν αναηιτθςθ ςτζγθσ, εργαςίασ (εφόςον επιτρζπεται) κακϊσ επίςθσ και 

υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ214.  

   

Οι ενςτάςεισ που διατυπϊνονται ςχετικά με το ΣBP αφοροφν κυρίωσ τθ 

διαδικαςία επιλογισ των προςϊπων, που μποροφν να ενταχκοφν ςε αυτό, το  

 

γεγονόσ ότι πολλά από τα πρόςωπα που υπάγονται ςτο TBP κα μποροφςαν να 

ζχουν αφεκεί με πολφ λιγότερουσ όρουσ και περιοριςμοφσ και το ενδεχόμενο 

να μετατραπεί από εναλλακτικό μζτρο τθσ κράτθςθσ ςε εναλλακτικό μζτρο για 

τθν άρςθ τθσ κράτθςθσ (alternative to release) ςε περίπτωςθ που οι αρχζσ 

κεωροφν προχπόκεςθ για τθν άρςθ τθσ κράτθςθσ τθν ζνταξθ ςτο 

πρόγραμμα215.   

 
 

γ) Παράδοςθ εγγράφων  
 
Η υποχρζωςθ παράδοςθσ εγγράφων (ταυτότθτασ ι διαβατθρίου) αποτελεί ζνα 

από τα μζτρα, που εφαρμόηεται για να αποτρζψει τον κίνδυνο διαφυγισ. τθν 
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περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να υπάρχει μζριμνα, ζτςι ϊςτε να χορθγοφνται 

ζγγραφα, που να αντικακιςτοφν τα κατατεκζντα ζγγραφα216. τθν περίπτωςθ των 

αιτοφντων άςυλο θ υποχρζωςθ αυτι προβλζπεται οφτωσ ι άλλωσ ςτθν κείμενθ 

νομοκεςία (ΠΔ 113/2013 αρ. 9 παρ 1β) και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ θ κατάκεςθ 

των εγγράφων δεν αποτελεί εναλλακτικό τθσ κράτθςθσ μζτρο αλλά υποχρζωςθ 

ςτο πλαίςιο άλλθσ διαδικαςίασ217. Επιπλζον, κατά λογικι ακολουκία, ςε 

περίπτωςθ, που ζνασ αιτϊν άςυλο ζχει κατακζςει ζγγραφα ταυτότθτασ δεν 

ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι μζτρου κράτθςθσ ι αναηιτθςθσ 

εναλλακτικοφ μζτρου τουλάχιςτον για τον λόγο τθσ διαπίςτωςθσ των ςτοιχείων τθσ 

ταυτότθτασ ι τθσ καταγωγισ τουσ218. Σζλοσ, κακϊσ πολλοί αιτοφντεσ άςυλο δεν 

διακζτουν ζγγραφα ταυτότθτασ ι διαβατιριο, κα πρζπει να υπάρχει πρόνοια ζτςι 

ϊςτε μόνθ θ αδυναμία τουσ να προςκομίςουν τα κατάλλθλα ζγραφα να μθν 

οδθγεί ςτθν μθ εφαρμογι εναλλακτικϊν μζτρων ςτθν περίπτωςι τουσ.    

 
δ) Υποχρζωςθ παραμονισ ςε οριςμζνο μζροσ 
 
Σο μζτρο παραμονισ ςε ςυγκεκριμζνο μζροσ ςυμπεριλαμβάνει διαφορετικζσ 

υποχρεϊςεισ, όπωσ θ υποχρζωςθ του προςϊπου να διαμζνει ςε μια διεφκυνςθ 

κατοικίασ γνωςτι ςτισ αρχζσ, με ταυτόχρονθ υποχρζωςθ να γνωςτοποιεί κάκε 

αλλαγι αυτισ, να διαμζνει ςε μια ςυγκεκριμζνθ διοικθτικι περιφζρεια τθσ χϊρασ, 

ι να διαμζνει ςε μια ςυγκεκριμζνθ δομι φιλοξενίασ (δθμόςιασ ι που λειτουργεί 

από άλλο φορζα). Κακϊσ θ υποχρζωςθ παραμονισ ςε οριςμζνο μζροσ, ενδζχεται 

να ενζχει περιοριςμό τθσ ελευκερίασ, θ επιβολι του μζτρου κα πρζπει κάκε φορά 

να ελζγχεται κατά πόςο ςτθν πράξθ ςυνιςτά εναλλακτικό μζτρο τθσ κράτθςθσ ι 

εναλλακτικι μορφι κράτθςθσ, όπωσ ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ που ζνα μζτρο 

περιορίηει με τρόπο δραςτικό τθν ελευκερία του προςϊπου (π.χ. μζτρου κατ’ οίκον 

περιοριςμοφ219 ι το ελλθνικό παράδειγμα τθσ «υποχρζωςθσ παραμονισ ςε κζντρο 
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 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Alternatives to Detention of Asylum Seekers and Refugees, 
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Amnesty International, Irregular Migrants and Asylum-Seekers: Alternatives to Immigration Detention, όπ.π., 
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 ΠΔ 113/2013, άρκρο 12 παρ. 2 εδ. 1. 
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 ΕΔΔΑ, Lavents κατά Λετονίασ, όπ.π.; UN Human Rights Council, Report of the Working Group on Arbitrary 
Detention, 24 December 2012, A/HRC/22/44, 
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κράτθςθσ»220). Επιπλζον, ςε ότι αφορά τθν υποχρζωςθ διαμονισ ςε δομι 

φιλοξενίασ, κακϊσ το ελλθνικό δίκαιο προβλζπει τθν υποχρζωςθ παροχισ 

ςτζγαςθσ ςτουσ αιτοφντεσ άςυλο που ςτεροφνται οικονομικϊν μζςων221, θ 

τοποκζτθςθ ςε δομι φιλοξενίασ δεν ςυνιςτά εναλλακτικό μζτρο τθσ κράτθςθσ για 

τουσ αιτοφντεσ άςυλο που ζχουν ιδθ κατακζςει αίτθμα αςφλου εν ελευκερία, 

κακϊσ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ δεν επιτρζπεται οφτωσ ι άλλωσ θ κράτθςθ τουσ222. 

Αντίκετα για τθν περίπτωςθ εκείνθ, όπου αντί τθσ κράτθςθσ προςϊπου, που 

κατακζτει αίτθμα αςφλου υπό κράτθςθ εν όψει απομάκρυνςθσ, επιβάλλεται το 

μζτρο τθσ υποχρεωτικισ διαμονισ ςε δομι φιλοξενίασ, το μζτρο αυτό μπορεί να 

κεωρθκεί εναλλακτικό τθσ κράτθςθσ μζτρο223.  

 
Καλι πρακτικι ςε ότι αφορά τθν υποχρζωςθ διαμονισ ςε ςυγκεκριμζνο τόπο, 

όπου αυτόσ είναι δθμόςια δομι, αναφζρεται μεταξφ άλλων ςτο Βζλγιο, όπου 

το ςυγκεκριμζνο εναλλακτικό μζτρο ςχεδιάςτθκε προκειμζνου να τερματιςτεί 

θ κράτθςθ οικογενειϊν με παιδιά224. Ήδθ από τον Οκτϊβριο του 2008, οι 

οικογζνειεσ με παιδιά, οι οποίεσ βρίςκονται ςε διαδικαςίεσ επιςτροφισ, δεν 

κρατοφνται ςε κζντρα κράτθςθσ αλλά διαμζνουν ςε ςυγκεκριμζνεσ δθμόςιεσ 

κατοικίεσ (γνωςτά ωσ «Family Indentification and Return units» ι «return 

houses»), ενϊ το μζτρο από το 2009 ςυμπεριλαμβάνει και οικογζνειεσ με 

παιδιά αιτοφντων άςυλο, που κατακζτουν αίτθμα αςφλου ςτα ςφνορα. Σο 

πρόγραμμα αυτό χρθματοδοτικθκε από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Επιςτροφϊν.  

                                                                                                                                                                            
http://www.refworld.org/docid/511cca5e2.html, παρ. 59; Βλ. επίςθσ UN Human Rights Council, Opinion 
adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its sixtieth session, 2–6 May 2011, No. 16/2011 
(China), 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/112/32/PDF/G1211232.pdf?OpenElement, παρ. 11-17. 
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 Άρκρο 12 επ. ΠΔ 220/2007.  
222

 χετικά με τθ δυνατότθτα κράτθςθσ αιτοφντων άςυλο που ζχουν κατακζςει αίτθμα αςφλου εν ελευκερία 
βλ. υποςθμείωςθ 75 
223

 European Migration Network (EMN), Synthesis Report, όπ.π., ςελ. 42. 
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 χετικά με τα Return Houses βλ μεταξφ άλλων: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Back to 
Basics: The Right to Liberty and Security, όπ.π., ςελ. 69-73; European Migration Network (EMN), Synthesis 
Report, όπ.π., ςελ. 35; Liesbeth Schockaert, «Alternatives to detention: Open family units in Belgium» ςε Forced 
Migration Review, University of Oxford, Refugee Studies Center, Issue 44, September 2013, 
http://www.fmreview.org/detention, ςελ. 52-54; Odysseus Network, Alternatives to immigration and asylum 
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το τζλοσ του 2013, λειτουργοφςαν 23 τζτοιεσ κατοικίεσ ςε πζντε 

διαφορετικζσ τοποκεςίεσ ςε ολόκλθρο το Βζλγιο, με ςυνολικι χωρθτικότθτα 

γφρω ςτα  135 κρεβάτια .  

 

 

ε ότι αφορά τουσ όρουσ του προγράμματοσ: 

 Σα return houses είναι οικίεσ ςε καλι κατάςταςθ και επιπλωμζνεσ, που 

βρίςκονται εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ και δεν διακρίνονται από τα κανονικά 

ςπίτια.    

 Σα μζλθ τθσ οικογζνειασ διαμζνουν ελεφκερα, με μόνο περιοριςμό τθν 

υποχρζωςθ ζνα μζλοσ τθσ οικογζνειασ να βρίςκεται ςτθν οικία και τθν 

απαγόρευςθ εξόδου τθσ οικογζνειασ από τισ 10.00 μ.μ μζχρι τισ 8 π.μ. 

 Για κάκε οικογζνεια ορίηεται ζνασ «διαχειριςτισ»225, ο οποίοσ είναι 

δθμόςιοσ υπάλλθλοσ και βαςικό του κακικον αποτελεί να προετοιμάςει τθν 

οικογζνεια για κάκε πικανό αποτζλεςμα ςχετικά με το κακεςτϊσ παραμονισ 

τουσ, διαςφαλίηοντασ ότι θ οικογζνεια αντιλαμβάνεται τισ διαδικαςίεσ, ενϊ 

παράλλθλα παρζχει υποςτιριξθ ςτθν οικογζνεια κατά τθν παραμονισ τθσ.  

 Κάκε οικογζνεια μπορεί να αιτθκεί δωρεάν νομικισ ςυνδρομισ. 

                                                             
225

 Αναφζρεται ωσ “coach” ι “agent de soutien”.    

Πθγι φωτογραφιϊν: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Alternatives to detention όπ.π.;    
Jesuit Refugee Service, From Deprivation to Liberty: Alternatives to detention in Belgium όπ.π. 
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 ΜΚΟ μποροφν να επιςκζπτονται τουσ χϊρουσ και να ζχουν επικοινωνία 

με τουσ «διαχειριςτζσ» και τισ οικογζνειεσ.  

 ε περίπτωςθ που μια οικογζνεια δεν ςυνεργάηεται ι εγκαταλείψει το 

ςπίτι, θ αρμόδια αρχι μπορεί να επιβάλει ςε αυτιν ωσ ζςχατθ λφςθ, μζτρο 

κράτθςθσ. 

 

Μεταξφ άλλων ο διαχειριςτισ: 

 Είναι το πρϊτο πρόςωπο, που οι οικογζνειεσ ςυναντοφν κατά τθν άφιξθ 

τουσ ςτο ςπίτι και διαςφαλίηει τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τουσ ςχετικά με τισ 

ακολουκοφμενεσ διαδικαςίεσ.   

 Παρζχει πλθροφορίεσ, εξθγεί και εξετάηει μαηί με τθν οικογζνεια το 

ςφνολο των επιλογϊν για τθν επίλυςθ τθσ υπόκεςθσ τθσ οικογζνειασ 

(διαδικαςία αςφλου, άλλοι οδοί νόμιμθσ διαμονισ, διαδικαςία επιςτροφισ 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκελοφςιασ επιςτροφισ).  

 Φροντίηει ϊςτε να παρζχονται ςτθν οικογζνεια τα απαραίτθτα είδθ για 

τθν κακθμερινι διαβίωςθ (κουπόνια για τθν αγορά τροφίμων, ροφχα, 

ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ κτλ).  

 Κανονίηει τισ ςυναντιςεισ τθσ οικογζνειασ με δικθγόρουσ, γιατροφσ, με το 

ςχολείο των ανθλίκων, τισ αρμόδιεσ αρχζσ κτλ. 

Η ολιςτικι αντιμετϊπιςθ και εξζταςθ κάκε διακζςιμθσ λφςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμων επιλογϊν διαμονισ, αναφζρεται ότι:  

 Αφξθςε τα ποςοςτά εκελοφςιασ επιςτροφισ των οικογενειϊν κακϊσ 

όταν αρχικά οι «διαχειριςτζσ» παρείχαν αποκλειςτικά πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τθν επιςτροφι, το ποςοςτό εκελοφςιασ επιςτροφισ κυμαινόταν περί το 

10%, ενϊ όταν ςτα κακικοντα του ςυμπεριελιφκθ θ υποχρζωςθ εξζταςθσ 

όλων των νόμιμων λφςεων παραμονισ, το ποςοςτό εκελοφςιασ επιςτροφισ 

ανιλκε ςτο 30% των οικογενειϊν ςτισ οποίεσ δεν είχε χορθγθκεί εν τζλει 

κάποιο κακεςτϊσ παραμονισ.  

 Μείωςε το ποςοςτό οικογενειϊν, που διζφυγε. 
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Σα ανωτζρω ευριματα υποςτθρίηεται ότι οφείλονται ςτο γεγονόσ ότι οι 

οικογζνειεσ αιςκάνονταν ότι είχαν αντιμετωπιςτεί ςτο πλαίςιο μιασ δίκαιθσ 

διαδικαςίασ, το αίτθμα τουσ είχε ακουςτεί και εξεταςτεί δεόντωσ και θ 

επιλογι επιςτροφισ τουσ ιταν μια ςυνειδθτι επιλογι παρά αποτζλεςμα 

καταναγκαςμοφ226.   

Από τον Οκτϊβριο του 2008 μζχρι τον Μάρτιο 2014, 633 οικογζνειεσ με 1224 

ανιλικα παιδία διζμειναν ςτα οικογενειακά ςπίτια.  

Από τισ 617 οικογζνειεσ που ολοκλθρϊκθκαν οι υποκζςεισ τουσ  

 

450 
(72,9%) 

Οικογζνειεσ που ςυμμορφϊκθκαν  
(περιλαμβάνει τθν επιςτροφι ςε χϊρα καταγωγισ/τρίτθσ χϊρασ, τθ 
χοριγθςθ κακεςτϊτοσ για διάφορουσ λόγουσ ι άλλουσ).  

166 
(26,9%) 

Οικογζνειεσ που διζφυγαν  

 
Πθγι: European Migration Network (EMN), The Use of Detention and Alternatives to Detention in the 
Context of Immigration Policies in Belgium, June 2014.  

 

υγκεκριμζνα:  

 269 οικογζνειεσ επζςτρεψαν ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ ι ςε τρίτθ χϊρα 

(εκ των οποίων οι 64 ςτο πλαίςιο αναγκαςτικισ επιςτροφισ, 44 υποκζςεισ 

Δουβλίνο, 38 με τθν υποςτιριξθ του ΙΟΜ, 19 εκελοντικζσ επιςτροφζσ χωρίσ 

βοικεια);  

 181 οικογζνειεσ αφζκθκαν ελεφκερεσ κακϊσ τουσ χορθγικθκε τίτλοσ 

διαμονισ ι θ διαδικαςία αςφλου δεν ολοκλθρϊκθκε ςτον αναμενόμενο 

χρόνο (μεταξφ άλλων 47 αναγνωρίςτθκαν ωσ πρόςφυγεσ, 22 ωσ δικαιοφχοι 

επικουρικισ επικουρικι προςταςία, 12 για ιατρικοφσ λόγουσ, 10 με απόφαςθ 

δικαςτθρίου, 23 ενϊ εκκρεμοφςε θ εξζταςθ αιτιματοσ αςφλου),   

 166 οικογζνειεσ διζφυγαν  

 μια οικογζνεια μεταφζρκθκε μετά  από βραχεία κράτθςθ ςε κζντρο 

υποδοχισ λόγω τθσ αςκζνειασ τθσ μθτζρασ,  

                                                             
226

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Back to Basics: The Right to Liberty and Security, όπ.π., ςελ. 
70; Liesbeth Schockaert, «Alternatives to detention: Open family units in Belgium», όπ.π., ςελ. 53.  
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 ζνα παιδί μεταφζρκθκε ςε κζντρο αςυνόδευτων κακϊσ διαπιςτϊκθκε 

ότι δεν υπιρχαν οικογενειακζσ ςχζςεισ με τουσ ενιλικεσ που το 

ςυνόδευαν227. 

 

 

 

7. Προτάςεισ για τθν εφαρμογι των εναλλακτικών μζτρων 

 

Σα τελευταία χρόνια οι ελλθνικζσ αρχζσ επζνδυςαν μεγάλα ποςά  για τθν 

υλοποίθςθ μια πολιτικισ βαςιςμζνθσ ςε ςθμαντικό βακμό ςτθν κράτθςθ. Πολιτικι, 

που εκτόσ από το γεγονόσ ότι ςυνοδεφτθκε από ςοβαρζσ παραβιάςεισ, δεν 

φαίνεται εκ του αποτελζςματοσ να πζτυχε τον επιδιωκόμενο ςκοπό τθσ.  

Με το παρόν αναφερκικαμε ιδίωσ ςτο ηιτθμα τθσ προϊκθςθσ των εναλλακτικϊν 

μζτρων ζναντι τθσ κράτθςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι και τα ίδια τα εναλλακτικά 

μζτρα, είναι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, τθροφν τθν αρχι τθσ 

αναλογικότθτασ και επιβάλλονται μετά από αξιολόγθςθ τθσ κάκε ατομικισ 

υπόκεςθσ. Η προϊκθςθ τζτοιων πρακτικϊν, μπορεί να αποτελζςει τμιμα μιασ 

ευρφτερα διαφορετικισ προςζγγιςθσ του προςφυγικοφ και μεταναςτευτικοφ 

φαινομζνου. 

Η επί πολλά ζτθ εφαρμοςκείςα πρακτικι τθσ ςυςτθματικισ, γενικευμζνθσ και 

αδιάκριτθσ κράτθςθσ ζχει δθμιουργιςει μια κουλτοφρα διοικθτικϊν πρακτικϊν 

ςχετικά με τθν επιβολι των μζτρων κράτθςθσ, που δφςκολα μπορεί να 

ςυμφιλιωκεί με τθν απαίτθςθ εξατομικευμζνθσ εκτίμθςθσ και κατ’ εξαίρεςθ 

επιβολισ του μζτρου. Εκτιμοφμε ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, θ ορκι εφαρμογι του 

νομοκετικοφ πλαιςίου ςχετικά με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ κράτθςθσ, 

κα κατζλθγε ςτθν μθ επιβολι μζτρου κράτθςθσ και ςυνεπϊσ για ζναν αρικμό 

πολιτϊν τρίτων χωρϊν, δεν κα χρειαηόταν καν θ αναηιτθςθ κάποιου εναλλακτικοφ 

μζτρου.    

                                                             
227

 European Migration Network (EMN), The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of 
Immigration Policies in Belgium, June 2014, 
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/be_report_emn_study_detention_and_alternative
s_to_detention_2014_-_final.pdf, ςελ. 55.   
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Για τθ διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ μιασ πολιτικισ, ςτο πλαίςιο των κανόνων 

δικαίου, που δεςμεφουν τισ ελλθνικζσ αρχζσ, και τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ των 

εναλλακτικϊν μζτρων τθσ κράτθςθσ ςτθν Ελλάδα, με βάςθ και τα όςα αναλυτικά 

αναφζρκθκαν ανωτζρω, είναι κρίςιμθ θ εκπόνθςθ ενόσ ςυνεκτικοφ ςχεδίου από 

τισ ςυναρμόδιεσ αρχζσ, το οποίο κα περιλαμβάνει απαιτοφμενεσ αλλαγζσ, ςτθ 

νομοκεςία και ςτισ διοικθτικζσ πρακτικζσ. Μεταξφ άλλων, αυτζσ περιλαμβάνουν:  

 1. Σθ τροποποίθςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι 

εναλλακτικά μζτρα τθσ κράτθςθσ εξετάηονται και εφαρμόηονται και για τα 

πρόςωπα που ςιμερα υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του ν.3386/2005.  

2. Σθ κεςμοκζτθςθ διαδικαςιϊν για τθν εξατομικευμζνθ εκτίμθςθ από τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ και με τθ ςυνδρομι εξειδικευμζνου προςωπικοφ, κάκε ατομικισ 

περίπτωςθσ για τθν οποία εξετάηεται εάν αυτι κα υποβλθκεί ςε μζτρο κράτθςθσ ι 

εναλλακτικό μζτρο, ςτθν οποία κα λαμβάνονται υπόψθ τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά τθσ. ε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει να διαςφαλιςτεί ότι μζτρο 

κράτθςθσ επιβάλλεται μόνο κατ’ εξαίρεςθ, ενϊ θ επιβολι εναλλακτικοφ μζτρου 

αποφαςίηεται μόνο ςε εκείνεσ τισ περιπτϊςεισ που αυτό είναι νόμιμο και τθρεί τθν 

αρχι τθσ αναλογικότθτα.  

3. Σθ διαςφάλιςθ τθσ ερμθνείασ των νόμιμων λόγων κράτθςθσ ςφμφωνα με το 

γράμμα και το πνεφμα του νόμου υπό το φωσ του διεκνοφσ δικαίου και τθσ 

νομολογίασ ΕΔΔΑ και ΔΕΕ (ενδεχομζνωσ με ςχετικι εγκφκλιο/οδθγία). 

4. Σθν πρόβλεψθ ςτο νόμο εγγυιςεων για και κατά τθν επιβολι εναλλακτικϊν 

μζτρων τθσ κράτθςθσ, όπωσ μεταξφ άλλων, θ πρόβλεψθ μζγιςτθσ διάρκειασ 

επιβολισ του μζτρου, θ υποχρζωςθ περιοδικισ επανεξζταςθσ από τθ Διοίκθςθ και 

τα Δικαςτιρια του επιβλθκζντοσ μζτρου και θ διακεςιμότθτα αποτελεςματικοφ 

ζνδικου μζςου.  

5. Σθν ενίςχυςθ των Τπθρεςιϊν Πρϊτθσ Τποδοχισ και τθ διαςφάλιςθ ότι ςτο 

πλαίςιο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, λαμβάνουν χϊρα αποτελεςματικζσ 

διαδικαςίεσ εκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν/αναγκϊν 

προςταςίασ του κάκε προςϊπου, που υπόκειται ςε αυτζσ, παρζχεται ζγκαιρθ και 

πλιρθσ ενθμζρωςθ και πραγματοποιοφνται οι απαιτοφμενεσ παραπομπζσ. 
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Επιπλζον, κα πρζπει να διαςφαλιςτεί ότι θ «παραμονι» ςε εγκαταςτάςεισ Πρϊτθσ 

Τποδοχισ δεν εξομοιϊνεται με de facto μζτρο κράτθςθσ. ε αυτι δε τθν 

περίπτωςθ, εναλλακτικά μζτρα κα πρζπει να εξετάηονται και να εφαρμόηονται.   

6. Σθν δθμιουργία ενόσ ςυνεκτικοφ πλαιςίου, προκειμζνου να πλθροφνται οι 

βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν επιτυχία ενόσ εναλλακτικοφ μζτρου (ςυνκικεσ 

διαβίωςθσ, παροχι ενθμζρωςθσ και νομικισ ςυνδρομισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ, δίκαιθ και αποτελεςματικι διαδικαςία απόφαςθσ ςχετικά με το 

κακεςτϊσ παραμονισ, εγγυιςεισ για/κατά τθν επιβολι εναλλακτικϊν μζτρων).  

ε αυτιν τθν κατεφκυνςθ μποροφν:  

- να αξιοποιθκοφν υφιςτάμενεσ δομζσ (π.χ. φιλοξενίασ, παροχισ υπθρεςιϊν 

υγείασ) και υπθρεςίεσ (π.χ. ενθμζρωςθσ),  

- να αναηθτθκοφν πόροι για τθν ενίςχυςθ τουσ ι δθμιουργία νζων από τα 

υφιςτάμενα χρθματοδοτικά εργαλεία,  

- να λάβουν χϊρα οι κατάλλθλεσ νομοκετικζσ αλλαγζσ (π.χ. για τθ δυνατότθτα 

εργαςίασ των προςϊπων ςτα οποία ζχει ιδθ επιβλθκεί εναλλακτικό μζτρο). 

7. Σθ ςυςτθματικι ςυλλογι και αξιολόγθςθ αξιόπιςτων ςτοιχείων ςε ότι αφορά 

τθν αποτελεςματικότθτα των εφαρμοηόμενων πολιτικϊν, το προφίλ, τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ των πολιτϊν τρίτων χωρϊν που παραμζνουν ςτθ 

χϊρα.  

8. Σο ςχεδιαςμό πολιτικϊν για τθν εφαρμογι εναλλακτικϊν μζτρων, επί τθ βάςει 

ςυγκεκριμζνων και αξιόπιςτων ςτοιχείων, για όλεσ τισ ομάδεσ του πλθκυςμοφ 

πολιτϊν τρίτων χωρϊν (και όχι μόνο για τα πρόςωπα που ανικουν ςε ευάλωτεσ 

ομάδεσ), που ενδζχεται να τφχουν εφαρμογισ οι ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρων 30 

ν. 3907/2011 και 76 ν.3386/2005 και ςτθ δοκιμαςτικι εφαρμογι και αξιολόγθςθ 

με βάςθ τα ςχετικά ευριματα. Οι πολιτικζσ αυτζσ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ 

τουσ τισ κζςεισ και τθν εμπειρία όλων των ςχετικϊν φορζων, οργανϊςεων και 

εμπειρογνωμόνων, να τφχουν δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και να είναι ανοιχτζσ ςτον 

ζλεγχο και τον επαναςχεδιαςμό.   

9. Σθν αξιολόγθςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των αιτοφντων άςυλο, 

λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου ζνα 

ποςοςτό, που αγγίηει το 80% των αιτοφντων άςυλο είναι απόλυτα ςυνεπείσ με τισ 
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υποχρεϊςεισ, που τίκενται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ (μεταξφ των οποίων τθσ 

εμφάνιςθσ ενϊπιον των αρμόδιων Περιφερειακϊν Γραφείων Αςφλου ςε τακτά 

χρονικά διαςτιματα για τθν ανανζωςθ των εγγράφων τουσ, τθ διεξαγωγι 

ςυνζντευξθσ κτλ.), χωρίσ το γεγονόσ τθσ κατάκεςθσ του αιτιματοσ εν ελευκερία ι 

υπό κράτθςθ να διαφοροποιεί τουσ ςχετικοφσ δείκτεσ και το ςχεδιαςμό πολιτικϊν 

με βάςθ αυτό το δεδομζνο.  

10. Σθν απαγόρευςθ ςτο νόμο τθσ κράτθςθσ των ευάλωτων προςϊπων και ιδίωσ  

των αςυνόδευτων παιδιϊν και οικογενειϊν με ανιλικα παιδία.  

(α) ε ότι αφορά τα αςυνόδευτα παιδιά: κακϊσ υπάρχει μια ευρεία ςυναίνεςθ θ 

οποία αποτυπϊνεται και ςτθν κείμενθ νομοκεςία ότι θ κράτθςθ αςυνόδευτων 

ανθλίκων λαμβάνει χϊρα (με ςκοπό και) μζχρι τθν ανεφρεςθ και παραπομπι τουσ 

ςε κατάλλθλεσ δομζσ, για τθν αποτελεςματικι προςταςία τουσ κα πρζπει: 

-  να απαγορευτεί ρθτά θ κράτθςθ αςυνόδευτων ανθλίκων, 

- να αντιμετωπιςτεί το ηιτθμα τθσ προςωρινισ φιλοξενίασ των αςυνόδευτων μζχρι 

τθν ανεφρεςθ κατάλλθλθσ δομισ φιλοξενίασ. ε αυτιν τθν κατεφκυνςθ, πρζπει να 

λθφκοφν υπόψθ οι ςχετικζσ προτάςεισ του υνθγόρου του Πολίτθ και τθσ Υπατθσ 

Αρμοςτείασ του ΟΗΕ και να αξιολογθκοφν παραδείγματα λειτουργίασ μεταβατικϊν 

(transit) δομϊν φιλοξενίασ που υλοποιοφν φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, 

- να αυξθκοφν οι διακζςιμεσ κζςεισ ςτισ δομζσ φιλοξενίασ αςυνόδευτων ανθλίκων,  

- να κεςμοκετθκεί διαδικαςία για τον προςδιοριςμό τθσ θλικίασ ςφμφωνα με τα 

διεκνι πρότυπα,  

- να δθμιουργθκεί ζνα βιϊςιμο και αποτελεςματικό ςφςτθμα Επιτροπείασ 

Ανθλίκων και 

- να υπάρξει πρόνοια για τθ διαςφάλιςθ ενόσ ολιςτικοφ πλαιςίου προςταςίασ.  

(β) ςε ότι αφορά τισ οικογζνειεσ με παιδία, και κακϊσ το βζλτιςτο ςυμφζρον του 

παιδιοφ επιβάλλει τθν ίδια ςτιγμι τθ μθ επιβολι μζτρου κράτθςθσ ςτον ανιλικο 

και τθ διατιρθςθ τθσ οικογενειακισ ενότθτασ, μεταξφ άλλων προτείνεται: 

- θ απαγόρευςθ τθσ κράτθςθσ οικογενειϊν με παιδιά, 

- θ δθμιουργία κατάλλθλων διαδικαςιϊν και δομϊν φιλοξενίασ των οικογενειϊν με 

ανιλικα παιδιά, οι οποίεσ να ςζβονται τα δικαιϊματα των οικογενειϊν 
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(ανεξαρτιτωσ διαδικαςίασ ςτθν οποία υπάγονται – άςυλο/επιςτροφι) κατά τθν 

άςκθςθ των πολιτικϊν για το άςυλο και τθ μετανάςτευςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ 

και αξιολογϊντασ ςχετικά παραδείγματα και ςυνεκτιμϊντασ το γεγονόσ ότι 

αντίςτοιχεσ δομζσ για οικογζνειεσ με παιδία, ζτυχαν τθσ χρθματοδότθςθσ του -

τότε- Ευρωπαϊκοφ Σαμείο Επιςτροφισ (βλ. το παράδειγμα των Return Houses ςτο 

Βζλγιο, όπ.π.).  
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το πλαίςιο τθσ εκπόνθςθσ του παρόντοσ ζλαβαν χϊρα ςυναντιςεισ ι/και 

τθλεφωνικζσ επικοινωνίεσ με τουσ κ.κ. Μ. Κωςτάρθ (Διευκυντισ Διεφκυνςθσ 

Δίωξθσ Παράνομθσ Μετανάςτευςθσ, ΑΕΑ/Κλάδοσ Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ 

υνόρων), Α. Αγγελόπουλο (Σμθματάρχθσ Διεφκυνςθσ Δίωξθσ Παράνομθσ 

Μετανάςτευςθσ, ΑΕΑ/Κλάδοσ Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ υνόρων),  Χ. Χατηι 

(ειδικόσ επιςτιμονασ ςτο  υνιγορο του Πολίτθ – υντονίςτρια τθσ Ομάδασ 

Επιςτροφϊν), Ελ. Μάρκου (ειδικόσ επιςτιμονασ ςτο υνιγορο του Πολίτθ), Γ. 

Δαφνι (Associate Legal Expert - Υπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, 

Γραφείο Ελλάδασ), Ν. Κουλοφρθ (εγκλθματολόγοσ, επίκουροσ κακθγθτισ Σμιμα 

Κοινωνικισ Διοίκθςθσ και Πολιτικισ Επιςτιμθσ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο 

Θράκθσ), E. Ohtani (International Detention Coalition), J. Phelps (Detention Action), 

Μ. Καηάκου (δικθγόροσ, ΜΚΟ ΜΕΣΑδραςθ), Ε. Κουβαρά (δικθγόροσ, ΜΚΟ 

ΜΕΣΑδραςθ), Όλ. Παπαδιϊτθ (δικθγόροσ, ΜΚΟ PRAKSIS), για τθν ανταλλαγι 

απόψεων, εμπειρίασ από το πεδίο και κζςεων.  

 

Σο ςχζδιο του κειμζνου πολιτικισ του Ελλθνικοφ υμβουλίου για τουσ Πρόςφυγεσ 

«Εφαρμόηοντασ τα Εναλλακτικά μζτρα τθσ Κράτθςθσ ςτθν Ελλάδα», 

παρουςιάςτθκε ςε ςτρογγυλι τράπεηα που διοργανϊκθκε ςτισ 17 Δεκεμβρίου 

2015 ςτον Δικθγορικό φλλογο Ακθνϊν. τθ ςτρογγυλι τράπεηα, μεταξφ άλλων,  

ςυμμετείχαν οι: Μ. Παπακωνςταντισ (επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του Αν. Τπουργοφ 

Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ αρμόδιου για κζματα 

μεταναςτευτικισ πολιτικισ), Ελ. πακανά (νομικι ςφμβουλοσ του Γενικοφ 

Γραμματζα Πλθκυςμοφ και Κοινωνικισ υνοχισ), Αλ.  Αγγελόπουλοσ (Σμθματάρχθσ 

Διεφκυνςθσ Δίωξθσ Παράνομθσ Μετανάςτευςθσ, ΑΕΑ/Κλάδοσ Αλλοδαπϊν και 

Προςταςίασ υνόρων), Ι. Καλαμάρθσ (Τπθρεςία Αςφλου), Αλ. Αρβανιτίδθσ ( 

Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ), Κ. Γεωργιάδθσ (Πάρεδροσ Νομικοφ υμβουλίου του 

Κράτουσ), Χ. Χατηι (ειδικόσ επιςτιμονασ ςτο υνιγορο του Πολίτθ - υντονίςτρια 

τθσ Ομάδασ Επιςτροφϊν), Γ. Δαφνισ (Associate Legal Expert - Υπατθ Αρμοςτεία του 

ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, Γραφείο Ελλάδασ), Λ. Γϊγου (ερευνιτρια/Ελλάδα και 

Κφπροσ, Διεκνισ Αμνθςτία – Λονδίνο), Junita Calder (International Detention 
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Coalition), Μ. Καλδάνθ (κοινωνικι λειτουργόσ, ΜΚΟ Άρςισ), Ε. Καρδαμάκθ, 

(δικθγόροσ, ΜΚΟ Οικουμενικό Πρόγραμμα Προςφφγων), Ε. Κουβαρά (δικθγόροσ, 

ΜΚΟ Μετάδραςθ), Όλ. Παπαδιϊτθ (δικθγόροσ, ΜΚΟ PRAKSIS), π. Ριηάκοσ, 

(δικθγόροσ, ΜΚΟ Αίτθμα), Σ. Τφαντισ (κοινωνικόσ λειτουργόσ ΜΚΟ Γιατροί του 

Κόςμου).  

 

Σο Ελλθνικό υμβοφλιο για τουσ Πρόςφυγασ επικυμεί να εκφράςει και από τθ κζςθ 

αυτι τισ κερμζσ του ευχαριςτίεσ για τθ διακεςιμότθτα τουσ, τισ χριςιμεσ 

παρατθριςεισ τουσ και τθ ςθμαντικι ςυμβολι τουσ.   

  

 




