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Σύριος αιτών άσυλο επέστρεψε από την Ελλάδα στη 
Γερμανία με απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου 

Μονάχου λόγω της «σαφώς παράνομης» συμφωνίας 
μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας 

 
 

Την μεγάλη του ικανοποίηση εκφράζει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 
(ΕΣΠ) για την άμεση εκτέλεση της απόφασης που υλοποιήθηκε την 12η Μαΐου 2021. Ο 
αιτών, Σύριος πολίτης, επέστρεψε αεροπορικώς στη Γερμανία ύστερα από απόφαση 
που εκδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το Διοικητικό Δικαστήριο του Μονάχου 
και με την οποία διατάζεται η επιστροφή στη Γερμανία. Την υπόθεση χειρίστηκε η 
οργάνωση PRO ASYL σε συνεργασία με το ΕΣΠ. 
 
Προηγήθηκε η έκδοση της από 4 Μαΐου 2021 απόφασης του Διοικητικού 
Δικαστηρίου του Μονάχου, με τη οποία κρίθηκε ότι η συμφωνία «διοικητικής 
διευθέτησης» μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, γνωστή ως «συμφωνία Seehofer», 
η οποία διευκολύνει την άμεση επιστροφή αιτούντων άσυλο από τα γερμανικά 
σύνορα με την Αυστρία στην Ελλάδα, είναι «σαφώς παράνομη» και αντίθετη με 
το ευρωπαϊκό δίκαιο. 1 
 
Ο επωφελούμενος του ΕΣΠ είχε αρχικά αιτηθεί διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα (στη 
Λέρο) και κινδύνευε με επανεισδοχή στην Τουρκία εξαιτίας της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-
Τουρκίας. Λόγω των συνθηκών διαβίωσης και εξαιτίας των ιατρικών προβλημάτων που 
αντιμετώπιζε ως θύμα βομβαρδισμού στη χώρα καταγωγής του, εγκατέλειψε τη Λέρο 
προς αναζήτηση ιατρικής περίθαλψης από εξειδικευμένο ιατρείο. Από την Αθήνα 
συνέχισε το ταξίδι του στην Γερμανία, ωστόσο στις 13 Αυγούστου 2020 συνελήφθη από 
την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας στα γερμανό-αυστριακά σύνορα και παρά 
το γεγονός ότι δήλωσε τη βούληση του για κατάθεση αιτήματος διεθνούς προστασίας, 
επεστράφη την επόμενη μέρα στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή της «συμφωνίας Seehofer», 
χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. 
Στην Ελλάδα απορρίφθηκε το αίτημα διεθνούς προστασίας και είχε εκδοθεί απόφαση 
επανεισδοχής προς την Τουρκία. 
 
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είχε αναλάβει τη νομική 
εκπροσώπηση του αιτούντος άσυλο μετά την επιστροφή του από τη Γερμανία και όσο 
αυτός βρισκόταν υπό διοικητική κράτηση στα κρατητήρια του αεροδρομίου Ελ. 
Βενιζέλος. Με την υποστήριξη του ΕΣΠ αφέθηκε ελεύθερος ενώ εκκρεμούσαν τα ένδικα 
μέσα κατά της απορριπτικής απόφασης ασύλου του στην Ελλάδα. Ο αιτών όλους αυτούς 
τους μήνες ζούσε άστεγος στην Αθήνα, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και χωρίς 
νομιμοποιητικά έγγραφα, κινδυνεύοντας με επανεισδοχή στην Τουρκία από το νησί της 
Λέρου, απ’ όπου του είχε επιβληθεί γεωγραφικός περιορισμός.  
 
Σήμερα ο αιτών, και μετά και την επιτυχή έκβαση της υπόθεσής του ενώπιον του 
Γερμανικού Δικαστηρίου, βρίσκεται ξανά στη Γερμανία, ύστερα από πτήση που 
προγραμματίστηκε από τις γερμανικές αρχές και πραγματοποιήθηκε στις 12 Μάϊου 
2021. 
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1 Κοινό Δελτίο Τύπου Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και PRO ASYL 
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