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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Ελλάδα λόγω της γεωπολιτικής της θέσης έχει γίνει πεδίο συνάντησης 

διαφορετικών πολιτισµών. Τα τελευταία χρόνια, η αυξηµένη είσοδος παλιννοστούντων, 

µεταναστών αλλά και προσφύγων µας τοποθετεί µπροστά σε µια νέα πραγµατικότητα, η 

οποία έχει χαρακτήρα πολυπολιτισµικό1. 

Σύµφωνα µε την Συνθήκη της Γενεύης την 28η Ιουλίου 1951, πρόσφυγας είναι το 

άτοµο που "εξαιτίας δικαιολογηµένου φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικής 

προέλευσης, συµµετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, 

βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του και δεν µπορεί  εξαιτίας αυτού του φόβου, ή δεν 

επιθυµεί να απολαµβάνει την προστασία της χώρας αυτής". Η Ύπατη Αρµοστεία θεωρεί 

πρόσφυγες και όσους εγκαταλείπουν τα σπίτια τους λόγω συγκρούσεων, εµφύλιων 

πολέµων, εθνικιστικής, φυλετικής και θρησκευτικής βίας.2 Το αν κάποιος θα αναγνωριστεί 

ως πρόσφυγας, όµως, εναπόκειται σε συγκεκριµένες κυβερνητικές υπηρεσίες των χωρών 

υποδοχής.  Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, το ποσοστό αποδοχής αιτήσεων 

ασύλου είναι πολύ χαµηλό (1,9%)3. Ανάµεσα στους αιτούντες άσυλο στην ελληνική 

επικράτεια καταγράφηκαν το 2005 και 158 ασυνόδευτα παιδιά. Αναµφισβήτητα, η 

περίπτωση των παιδιών αυτών, που φτάνουν στη χώρα µας αποκοµµένα πλήρως από κάθε 

δίκτυο υποστήριξης, είναι η δυσχερέστερη όλων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός 158 

δεν µπορεί θεωρηθεί ότι περιλαµβάνει όλους του ασυνόδευτους ανήλικους που έχουν 

φτάσει στη χώρα µας4. 

Oι ανήλικοι αιτούντες άσυλο αποτελούν µια ιδιαίτερα ευαίσθητη οµάδα αλλοδαπών 

που αναζητούν προστασία στην ελληνική επικράτεια. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά 

είναι ασυνόδευτα, δηλαδή πρόκειται για παιδιά κάτω των 18 ετών, τα οποία βρίσκονται 

εκτός της χώρας καταγωγής τους και έχουν αποχωριστεί και από τους δύο γονείς τους ή 

από τον κηδεµόνα τους, τα οποία ζητούν προστασία, καθώς προέρχονται από χώρες 

(Αφγανιστάν, Ιράκ, κλπ) όπου επικρατεί εµπόλεµη κατάσταση5. 

                                                 
1 Σχετικά βλ: Μάρκου Γ.,1998. 
2 Αµίτσης Γ, 2001:220 . 
3 Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) http://www.unhcr.gr/ 
4 Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 2006 http://www.unhcr.gr/ 

5 AΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων http://www.arsis.gr/ 
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Οι ανήλικοι πρόσφυγες που φθάνουν σήµερα στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές 

άλλες δυτικές χώρες αντιµετωπίζουν πλέον πολύ µεγάλες δυσκολίες. Ο βασικός λόγος  που 

οδήγησε στην επιλογή του θέµατος ήταν το γεγονός πως υπάρχουν ελάχιστες έρευνες που 

έχουν πραγµατοποιηθεί για τους ανήλικους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα και 

θα είχε πραγµατικά µεγάλο ενδιαφέρον να διερευνηθεί η λειτουργία του Κέντρου 

Φιλοξενίας Ανήλικων Προσφύγων στη µονάδα Ανωγείων του Εθνικού Ιδρύµατος 

Νεότητας, το οποίο είναι από τα λίγα προγράµµατα που λειτουργεί στην Ελλάδα για τους 

ανήλικους πρόσφυγες. Επιπλέον θα µελετήσουµε τους  λόγους που τους  ανάγκασαν να 

εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, την διαδροµή τους µέχρι να φτάσουν στην χώρα µας, τις 

ανάγκες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, καθώς και τις προσδοκίες τους για το 

µέλλον. 

Η συγκεκριµένη εργασία αποτελείται από δυο µέρη. Το θεωρητικό µέρος 

αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο προσφυγικό 

φαινόµενο στην Ελλάδα και στην ένταξη και απασχόληση και των προσφύγων στην 

Ελλάδα. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τα διεθνή κείµενα που καθορίζουν τον όρο 

πρόσφυγα. 

Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει το νοµοθετικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα για 

τους πρόσφυγες, αναφέρει τις πηγές του προσφυγικού δικαίου, το καθεστώς του πρόσφυγα, 

την διαδικασία αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας, αλλά και την διαδικασία 

εξέτασης του αιτήµατος ασύλου. Επιπλέον, παρουσιάζονται συνοπτικά τα Κέντρα 

υποδοχής αιτούντων άσυλο που υπάρχουν στην Ελλάδα και τέλος παραθέτονται τα 

δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών.  

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στους ανήλικους πρόσφυγες που βρίσκονται στην 

ελληνική επικράτεια. Ακόµη γίνεται µια αναφορά στις διεθνής συµβάσεις που αφορούν τα 

παιδιά πρόσφυγες αλλά και στους ανήλικους πρόσφυγες που δεν ζητούν άσυλο. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται περιγραφή του Κέντρου Φιλοξενίας 

Ανήλικων Προσφύγων του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας του ∆ήµου Ανωγείων. Γίνεται 

αναφορά στο σκοπό αλλά και στους στόχους του Κέντρου και περιγράφονται τα 

προγράµµατα που υπάρχουν εκεί. Ακόµη παρουσιάζεται το προσωπικό που απαρτίζει το 

Κέντρο και η χωρητικότητά του, και τέλος οι ανάγκες και προβλήµατα που υπάρχουν. 
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Στο δεύτερο µέρος της εργασίας υπάρχουν δυο κεφάλαια µέσα από τα οποία  

γίνεται η περιγραφή της έρευνας και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Αναλυτικότερα 

στο έκτο κεφάλαιο αναφέρεται ο σκοπός και η µεθοδολογία της, οι δυσκολίες που 

παρουσιάστηκαν αλλά και ο τρόπος επίλυσης των δυσκολιών αυτών. Ακόµη περιλαµβάνει 

τον τρόπο συλλογής πληροφοριών αλλά και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων.   

Τέλος, στο έβδοµο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση και συζήτηση των αποτελεσµάτων 

και παραθέτονται τα συµπεράσµατα της έρευνάς µας. Η συγκεκριµένη µελέτη 

ολοκληρώνεται µε κάποιες προτάσεις που αφορούν τους ανήλικους πρόσφυγες που 

βρίσκονται στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

Α΄ ΜΕΡΟΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
 

 

1.1. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 1922-2008 (Ιστορική 

Αναδροµή) 

 

Το πρώτο µεγάλο ρεύµα εισροής προσφύγων στην Ελλάδα σηµειώθηκε ύστερα από 

τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, όταν εκδιώχθηκαν από τις ιστορικές περιοχές της 

∆υτικής Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Καππαδοκίας 1,4 εκατοµµύρια άνθρωποι οι 

οποίοι εγκαταστάθηκαν στη χώρα µας. Η µετακίνηση αυτή θεσµοθετήθηκε και 

ολοκληρώθηκε µε τη Συνθήκη της Λοζάννης. Τη συνθήκη αυτή υπέγραψαν 12 χώρες, ως 

άµεσα ή έµµεσα ενδιαφερόµενες, και ρυθµίστηκαν µε αυτήν τα σύνορα της Τουρκίας µε 

τις γειτονικές χώρες. Πέρα όµως από τις εδαφικές οριοθετήσεις, η Συνθήκη αυτή ‘έλυσε’ 

το προσφυγικό ζήτηµα µέσω της οριστικής εγκατάστασης των προσφύγων και της 

ανταλλαγής των πληθυσµών. Η Συνδιάσκεψη της Λοζάννης άρχισε τις εργασίες της στις  

8 Νοεµβρίου 1922 και επανάρχισε τις εργασίες στις 23 Απριλίου 19236 

Μετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο στη δεκαετία του 1950, έχουµε ανάλογες 

αναγκαστικές µετακινήσεις και εγκαταστάσεις του Πόντου και της Καππαδοκίας 1,4 

εκατοµµύρια άνθρωποι οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην χώρα ξέσπασαν οι διωγµοί των 

Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και εξανάγκασαν 350,000 να εγκαταλείψουν την Πόλη 

και να µετακινηθούν προς την Ελλάδα. Ακολούθησαν οι πρόσφυγες ελληνικής καταγωγής 

από την Κύπρο, τη Βόρεια Ήπειρο, καθώς και επίσης και από τις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης στις οποίες είχαν καταφύγει Έλληνες µετά τον εµφύλιο, χωρίς όµως να είναι 

γνωστός ο αριθµός τους. 

Οι πρόσφυγες, ξεριζωµένοι από τους τόπους όπου έζησαν, µε απώλειες συγγενών 

και φίλων, µε συναισθηµατικές φορτίσεις και αντιµέτωποι µε τα µεγάλα πρακτικά 

προβλήµατα της ζωής, προσπαθούν να επιβιώσουν και να ζήσουν έκτοτε µε τις αναµνήσεις 

των χαµένων πατρίδων. Η χώρα µας πάλι βρέθηκε ανέτοιµη να ενσωµατώσει και να 

εντάξει οικονοµικά και κοινωνικά τόσο σηµαντικούς σε έκταση πληθυσµούς, διότι και η 

                                                 
6 Harenberg Β, 1986: 374. 
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ίδια είχε τις δικές της αδυναµίες. Ωστόσο πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι οι 

επαναπατρισθέντες Μικρασιάτες, Κωνσταντινοπολίτες, Αιγύπτιοι έφερναν έναν άλλον 

πολιτισµό και έδωσαν µε την παρουσία τους µια έντονη και ασυνήθιστη δυναµική στην 

οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας. Το προσφυγικό στοιχείο που έφτασε στην 

Ελλάδα, παρά τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες που ήταν σηµαντικές, προήλθε από µια 

κοινωνία η οποία δεν χαρακτηριζόταν βέβαια από την κλασσική ταξική διάρθρωση των 

βιοµηχανικών χώρων, ούτε όµως ήταν ακίνητη, κλειστή στην αγορά και τα ρεύµατα του 

καπιταλισµού7.  

Οι παγκόσµιες ροές της προσφυγιάς διασταυρώνονται στον Ελλαδικό χώρο, καθώς 

χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που κάθε χρόνο, διωκόµενοι και εκτοπισµένοι – λόγω 

πολεµικών συγκρούσεων, θρησκευτικών και πολιτικών διώξεων και ακραίας φτώχειας στις 

περισσότερες περιπτώσεις – καταφτάνουν ζητώντας καταφύγιο και µια καλύτερη ζωή στη 

χώρα µας. Πώς, όµως, η Ελλάδα «τιµά» τους πρόσφυγες, όπως την καλούν να το κάνει τα 

Η.Ε., πόσο σέβεται τα δικαιώµατά τους, βάσει των υποχρεώσεών της που απορρέουν από 

την εθνική και διεθνή νοµοθεσία και τις Συµβάσεις που έχει κυρώσει; Τα στοιχεία για την 

αντιµετώπιση των προσφυγών στη χώρα µας είναι θλιβερά: από το 2003 (έτος έναρξης του 

πολέµου στο Ιράκ, και µε τον κόσµο να έχει γνωρίσει από τότε το ξέσπασµα, τη συνέχιση 

ή την κλιµάκωση µιας σειράς συγκρούσεων - σε Λίβανο, Αφγανιστάν, Παλαιστίνη, 

Σουδάν και αλλού - που έχουν ξεριζώσει από τις εστίες τους εκατοντάδες χιλιάδες 

ανθρώπων) το ποσοστό αναγνώρισης προσφυγικού και ανθρωπιστικού καθεστώτος 

(ασύλου) από την Ελλάδα µόλις που ξεπερνά το 1%. 

 

Έτος  Αιτήσεις  Αναγνωρίσεις (προσφυγικό 

καθεστώς  

& ανθρωπιστικό άσυλο) 

Ποσοστό 

αναγνωρίσεων  

επί των αιτήσεων 

2003 8.178 28 0,62% 

2004 4.469 33 0,88% 

2005 9.050 88 1,90% 

2006(έως τέλος Ιουνίου) 3.431 50 1,53% 

Πίνακας 1 

Πηγή: Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR) http://www.unhcr.gr/  

                                                 
7 Λιάκος Α, 1993:. 91.   
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Η µεγάλη πλειοψηφία των προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα µας διαµένει στην 

ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του Ελληνικού 

Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), ο µεγαλύτερος αριθµός προσφύγων είναι 

συγκεντρωµένος στο λεκανοπέδιο Αττικής και πιο συγκεκριµένα στο 1ο, 4ο, 5ο και 6ο 

διαµέρισµα του ∆ήµου Αθηναίων, όπως και στους ∆ήµους Περιστερίου, Αιγάλεω, ∆άφνης, 

Αγ. ∆ηµητρίου και Πειραιά. Τα τελευταία επίσης χρόνια υπάρχουν συγκεντρώσεις 

Κούρδων και Αφγανών, κυρίως αιτούντων άσυλο, στις περιοχές της Πεντέλης και της 

Νέας Μάκρης. Οι βασικότερες αιτίες γι’ αυτό είναι οι εξής : 

1. Η αίσθηση της ασφάλειας που αισθάνονται οι πρόσφυγες µέσα στο απρόσωπο 

αστικό περιβάλλον.  

2. Η συγκρότηση κοινωνικών δικτύων από οµάδες οµοεθνών τους στην ευρύτερη 

περιοχή των Αθηνών και η συνακόλουθη θέληση των νεοαφιχθέντων να βρίσκονται 

κοντά σε αυτά.  

3. Η συγκέντρωση στην πόλη της Αθήνας σηµαντικού µέρους των υπηρεσιών, 

κυβερνητικών και µη, που εξυπηρετούν τους πρόσφυγες8. 

Σε ελάχιστους ανθρώπους, λοιπόν, χορηγεί η Ελλάδα άσυλο, συγκριτικά µε άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες. Το 2005 η Ελληνική κυβέρνηση χορήγησε προσφυγικό καθεστώς σε 

39 άτοµα (0.84%) από τις 4,624 εξετασθείσες περιπτώσεις, ενώ το συνολικό ποσοστό 

αναγνώρισης, συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρωπιστικού καθεστώτος (το οποίο δόθηκε 

σε 49 άτοµα), ανήλθε σε ποσοστό 1,9%. Το ποσοστό αναγνώρισης στις 15 χώρες της Ε.Ε 

(πριν τη διεύρυνση), συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρωπιστικού καθεστώτος, σύµφωνα 

µε τα διαθέσιµα στατιστικά, ήταν 31.9%. Μια από τις σηµαντικότερες αδυναµίες της 

ελληνικής νοµοθεσίας ασύλου είναι το γεγονός ότι το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης 

αποφασίζει επί των αιτηµάτων ασύλου και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθµό, καθώς δεν 

υπάρχει ανεξάρτητο όργανο που να κρίνει τις προσφυγές, όπως συµβαίνει σε άλλα κράτη 

της Ε.Ε. 

Χιλιάδες είναι εν τέλει οι άνθρωποι που δεν µπορούν να ασκήσουν καν το 

δικαίωµά τους να ζητήσουν άσυλο, καθώς εκείνα που ακολουθούν την άφιξή τους στην 

                                                 
8 Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες. Όψεις του Ζητήµατος των Προσφύγων στην Ελληνική Κοινωνία. 
http://www.gcr.gr/ 
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Ελλάδα είναι κατά κανόνα το στοίβαγµα τους σε άθλια κρατητήρια και προσβλητικούς για 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια «χώρους προσωρινής κράτησης».9. Στη χώρα µας το 

υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες προσφύγων: 

Πολιτικοί πρόσφυγες, οι οποίοι έλαβαν πολιτικό άσυλο και στους οποίους χορηγείται 

άδεια παραµονής για έναν χρόνο και έπειτα ανανεώνεται. 

Πρόσφυγες αιτούντες άσυλο, δηλαδή πρόσφυγες που έχουν  υποβάλλει αίτηση ασύλου 

για πρώτη ή δεύτερη φορά αλλά δεν υπάρχει ακόµα απάντηση από τις Ελληνικές Αρχές 

και ενισχύονται από την Ύπατη Αρµοστεία και τις εθελοντικές οργανώσεις. 

Πρόσφυγες οι οποίοι έχουν λάβει άσυλο και δεν έχουν χαρακτηριστεί επίσηµα ‘πολιτικοί 

πρόσφυγες αλλά οι αρχές τους χορήγησαν άδεια παραµονής για έξι µήνες, η οποία 

ανανεώνεται για ανθρωπιστικούς λόγους. 

Πρόσφυγες που εισήλθαν πριν το 1993 στην Ελληνική Επικράτεια και εξακολουθούν 

να παραµένουν περιµένοντας να επανεξεταστούν οι αιτήσεις τους για την χορήγηση 

πολιτικού ασύλου10. 

 

                                                 
9 ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων http://www.arsis.gr/ 
10 Αµίτσης Γ, 2001:220.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:∆ΙΕΘΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΟ ΠΡΟΣΦΥΓΑ 

2.1. ∆ΙΕΘΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΦΥΓΑ. 

 

Τα σχετικά µε το άσυλο και τους πρόσφυγες ζητήµατα γνώρισαν κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες σηµαντικές εξελίξεις. Σ’ αυτό συνετέλεσε σε µεγάλο βαθµό η 

ανάπτυξη στο διεθνές και ιδιαίτερα ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής, µε νοµοθεσιακά και 

άλλα στοιχεία που επιχειρεί να απαντήσει στις νέες προκλήσεις που εµφανίζονται µαζί µε 

τα κύµατα προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Τα σηµαντικότερα από τα νοµικά κείµενα, 

που αποδεικνύουν το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για τη διαµόρφωση 

συστηµατικού πλαισίου και κοινής πολιτικής στο ζήτηµα του πολιτικού ασύλου είναι τα 

ακόλουθα:  

 

2.1.1. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1951 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ. 

Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, καθώς το πρόβληµα των προσφύγων δεν είχε 

λυθεί, έγινε αισθητή η ανάγκη για ένα νέο διεθνές νοµικό κείµενο που να καθορίζει το 

νοµικό καθεστώς των προσφύγων. Προβλήθηκε η απαίτηση για ένα κείµενο που να   

περιέχει ένα γενικό ορισµό για το ποιος θα έπρεπε να  θεωρείται πρόσφυγας. ‘‘Η Σύµβαση 

σχετικά µε την Συνδιάσκεψη των Πληρεξουσίων των Ηνωµένων Εθνών την 28η Ιουλίου 

1951 και τέθηκε σε ισχύ την 21 Απριλίου 1954. Η Σύµβαση περιλαµβάνει  του 1951 για το 

Καθεστώς των Προσφύγων ορίζει ως πρόσφυγα  κάθε πρόσωπο που λόγω εξωτερικής 

επιδροµής, κατοχής, ξένης κυριαρχίας, γεγονότων που διαταράσσουν σοβαρά τη δηµόσια 

τάξη είτε σε τµήµα είτε ολόκληρη τη χώρα καταγωγής ή ιθαγένειας του, εξαναγκάζεται να 

εγκαταλείψει τον τόπο συνήθους διαµονής, µε σκοπό να αναζητήσει καταφύγιο αλλού έξω 

από τη χώρα της καταγωγής ή και της ιθαγένειας του.11 

 

2.1.2. ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 1967 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 

Με το πέρασµα του χρόνου και την εµφάνιση νέων προσφυγικών καταστάσεων, 

άρχισε να γίνεται ολοένα και περισσότερο αισθητή η ανάγκη να εφαρµοστούν οι διατάξεις 

                                                 
11 Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 2000: 5.   
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της Σύµβασης του 1951 και σε παρόµοιους νέους πρόσφυγες. Για το σκοπό αυτό 

καταρτίστηκε ένα Πρωτόκολλο σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων. Ύστερα  από την 

εξέταση του από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, άνοιξε για προσχωρήσεις 

την 31 Ιανουαρίου 1967 και τέθηκε έπειτα σε ισχύ την 4η Οκτωβρίου 1967. Με την 

προσχώρηση  στο Πρωτόκολλο του 1967, τα κράτη αναλαµβάνουν την υποχρέωση  να 

εφαρµόζουν τις ουσιώδεις διατάξεις της Σύµβασης του 1951 στους πρόσφυγες. Το 

Πρωτόκολλο είναι ανεξάρτητο, η δε προσχώρηση σε αυτό δεν περιορίζεται µόνο στα 

Κράτη-µέρη της Σύµβασης.12  

 

2.1.3. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΩΝ 

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. 

Σύµφωνα µε το καταστατικό ο Ύπατος Αρµοστής καλείται µεταξύ άλλων, να 

παρέχει υπό την αιγίδα  των Ηνωµένων Εθνών διεθνή προστασία  σε πρόσφυγες που 

εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Γραφείου του. Το Καταστατικό περιέχει ορισµούς για τα 

πρόσωπα στα οποία εκτείνεται η αρµοδιότητα του Ύπατου Αρµοστή. Οι ορισµοί αυτοί 

οµοιάζουν, αν και δεν ταυτίζονται, µε τους αντίστοιχους που περιέχονται στη Σύµβαση του 

1951. Με βάση αυτούς τους ορισµούς ο Ύπατος Αρµοστής είναι ο υπεύθυνος για 

πρόσφυγες ανεξάρτητα από οποιοδήποτε χρονικό ή γεωγραφικό περιορισµό. Έτσι κάποιο 

πρόσωπο που ανταποκρίνεται στα κριτήρια  του Καταστατικού του UNHCR, δικαιούται 

της προστασίας των Ηνωµένων Εθνών που παρέχεται δια του Ύπατου Αρµοστή, 

ανεξάρτητα από το εάν βρίσκεται ή όχι, σε µια χώρα που είναι µέρος της Σύµβασης του 

1951 ή του Πρωτοκόλλου του 1967 ή από το εάν έχει αναγνωρισθεί ή όχι ως πρόσφυγας 

από τη φιλοξενούσα χώρα σύµφωνα µε ένα από τα δυο κείµενα. Πρόσφυγες που 

συγκεντρώνουν αυτές τις προδιαγραφές εµπίπτουν στην εντολή του Ύπατου Αρµοστή, και 

αναφέρονται συνήθως ως <<πρόσφυγες εντολής.>>13 

 

                                                 
12 Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 2000: 5 
13 Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 2000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

3.1. ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. 

 

3.1.1. Η Σύµβαση της Γενεύης της 28 Ιουλίου 1951 για το Καθεστώς των 

          Προσφύγων και το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31 Ιανουαρίου 1967. 

Η Σύµβαση της Γενεύης κυρώθηκε µε το νοµοθετικό διάταγµα 3989 της 19/26 

Σεπτεµβρίου 1959 ενώ το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης µε τον αναγκαστικό νόµο 

389/1968. Από την ηµεροµηνία της κύρωσής τους οι διατάξεις των διεθνών αυτών 

συµβάσεων ισχύουν στην Ελλάδα και µάλιστα υπερισχύουν της εθνικής νοµοθεσίας. Αυτό 

σηµαίνει ότι ο πρόσφυγας στην Ελλάδα µπορεί να επικαλεστεί άµεσα τις διατάξεις της 

Σύµβασης της Γενεύης που του αναγνωρίζουν συγκεκριµένα δικαιώµατα. 

 

3.1.2. Τα άρθρα 24 και 25 του νόµου 1975/1991, όπως τροποποιήθηκαν µε το νόµο  

          2452/1996.  

Οι νοµοθετικές διατάξεις αυτές περιέχουν τις βασικές γραµµές της νοµοθεσίας περί 

ασύλου και ορίζουν ότι λεπτοµερέστερες ρυθµίσεις θα υιοθετηθούν µε Προεδρικά 

∆ιατάγµατα 

 

3.1.3. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 61/1999.Το Προεδρικό ∆ιάταγµα αυτό αποτελεί την 

«καρδιά» της νοµοθεσίας για το άσυλο στην Ελλάδα, ορίζοντας µεταξύ άλλων µε 

λεπτοµέρειες τη διαδικασία υποβολής αιτήµατος χορήγησης ασύλου, τη διαδικασία 

εξέτασης του αιτήµατος και αναγνώρισης του αιτούντος άσυλο ως πρόσφυγα, τη 

διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα, τις περιπτώσεις έγκρισης 

παραµονής στην Ελλάδα των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο για ανθρωπιστικούς 

λόγους, τις προϋποθέσεις οικογενειακής επανένωσης του πρόσφυγα. 

 

3.1.4. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 189/1998 ορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 

παροχής άδειας εργασίας στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο. 

 

3.1.5. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 266/1999 που αναφέρεται στη λειτουργία του Κέντρου 
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Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου και στην κοινωνική 

προστασία των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραµενόντων στην Ελλάδα για 

ανθρωπιστικούς λόγους14. 

 

                                                 
14 ∆ηµητρόπουλος Α,  2003. 
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3.2. ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ 

Η διαδικασία καθορισµού του καθεστώτος πρόσφυγα ρυθµίζεται από το Π.∆. 

61/1999 (ιδίως τα άρθρα 2-4). Τα άρθρα αυτά δεν περιλαµβάνουν καµία ειδική ρύθµιση 

για την εξέταση αιτηµάτων από ασυνόδευτους ανήλικους. Οι αρµόδιες αρχές, ως εκ 

τούτου, δεν έχουν από το πιο πάνω Π.∆. υποχρέωση διαφορετικής αντιµετώπισης και 

χειρισµού αιτηµάτων ασύλου από αυτή την κατηγορία. Αντίθετα, το Π.∆. 220/2007, στο 

άρθρο 17, αναφέρεται στην ανάγκη «για την ειδική µεταχείριση αιτούντων που ανήκουν σε 

ευάλωτες οµάδες, όπως …οι ασυνόδευτοι ανήλικοι..», ενώ το άρθρο 18 θέτει ως « 

πρωταρχικό µέληµα των αρµοδίων αρχών» το « βέλτιστο συµφέρον του παιδιού». 

Αντίστοιχες δεσµεύσεις προκύπτουν και από όλες τις άλλες διεθνείς και εθνικές ρυθµίσεις 

προστασίας των ανηλίκων, ιδίως την Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού, αλλά και 

από την γενικότερη αρχή της χρηστής διοίκησης. 

Η Οδηγία 2005/85/ΕΚ, στο άρθρο 23 παρ. 3 δίδει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη 

«να δώσουν προτεραιότητα ή να επιταχύνουν τυχόν εξέταση [του αιτήµατος] … µεταξύ 

άλλων όταν η αίτηση είναι πιθανόν να θεωρηθεί ως βάσιµη ή όταν ο αιτών έχει ειδικές 

ανάγκες». Κάτι που συµβαίνει, προφανώς, µε τους ανηλίκους που αποτελούν µια 

κατηγορία µε ειδικές ανάγκες. Τέλος και ρητά, το Ψήφισµα του Συµβουλίου των 

Υπουργών της Ε.Ε της 26ης Ιουνίου 1997 σχετικά µε τους ασυνόδευτους ανηλίκους 

υπηκόους τρίτων χωρών αναφέρει στο άρθρο 4 παρ. 2 ότι «λόγω των ειδικών αναγκών των 

ανηλίκων και της ευάλωτης θέσης τους, τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάζουν επειγόντως τις 

αιτήσεις ασύλου τις οποίες υποβάλλουν ασυνόδευτοι ανήλικοι». Πέραν των δεσµευτικών 

νοµοθετικών κειµένων και η Ύπατη Αρµοστεία έχει συντάξει ειδικές Οδηγίες για τους 

ασυνόδευτους ανήλικους που περιλαµβάνουν «ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις για την 

εξέταση των αιτηµάτων ασύλου που υποβάλλονται από τους µη συνοδευόµενους 

ανήλικους». Οι εν λόγω εγγυήσεις αποτυπώνονται στις Οδηγίες του Γραφείου για τα 

Παιδιά Πρόσφυγες15.  

Κύριες µεταξύ των εγγυήσεων αυτών είναι η ανάγκη παρουσίας και συµµετοχής 

στην διαδικασία εµπειρογνωµόνων προκειµένου να συνδράµουν στον καθορισµό της 

πνευµατικής ανάπτυξης και ωριµότητας του παιδιού και να επιτρέψουν την ικανοποιητική 

αξιολόγηση των λόγων φυγής τους, «λαµβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά εκδηλώνουν τους 

                                                 
15 Refugee Children ,1994. 
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φόβους τους µε τρόπο διαφορετικό από τους ενήλικες». Επιπλέον υπογραµµίζουν την 

ανάγκη αντιπροσώπευσης του παιδιού από ενήλικα ενώ τονίζουν ότι «στις περιπτώσεις 

εξέτασης αιτηµάτων ασύλου παιδιών προσφύγων επιβάλλεται η φιλελεύθερη εφαρµογή 

του ευεργετήµατος της αµφιβολίας» Ενόσω εκκρεµεί η αίτηση αναγνώρισής του ως 

πρόσφυγα µπορεί να διαµένει σε Κέντρα Προσωρινής ∆ιαµονής (στο Λαύριο) και έχει τη 

δυνατότητα υγειονοµικής περίθαλψης. Ακόµα, δε χρειάζεται άδεια εργασίας για να 

απασχοληθεί αλλά η εργασία του θα είναι προσωρινή.  

Σε περίπτωση που αναγνωριστεί ως πρόσφυγας του παρέχεται ειδική προσφυγική 

ταυτότητα, βάσει της οποίας εκδίδεται και η ετήσια άδεια παραµονής στην οποία έχει τη 

δυνατότητα να την  ανανεώνει κάθε χρόνο. Η χορήγηση ασύλου καλύπτει και την 

οικογένεια του πρόσφυγα µόνο αν βρίσκεται µαζί του κατά την υποβολή της σχετικής 

αίτησης. Επιπρόσθετα, µε την έκδοση της προσφυγικής ταυτότητας εξοµοιώνονται τα 

δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του πρόσφυγα µε αυτά των ηµεδαπών. 

 Για άτοµα τα οποία δεν αναγνωρίστηκε η ιδιότητα του πρόσφυγα, υπάρχει ειδικό 

καθεστώς σύµφωνα µε το οποίο γίνεται ανεκτή η παραµονή τους µόνο µε το δελτίο 

εξάµηνης διάρκειας. Μετά η λήξη της ισχύος του δελτίου, επαναπροωθούνται προς τη 

χώρα προέλευσής τους η άλλη ασφαλή χώρο. 
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3.3. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

 

3.3.1. ΑΦΙΞΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ    

          ΑΡΧΕΣ 

Οι αρµόδιες για την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης πολιτικού ασύλου αρχές 

είναι από το Νόµο υποχρεωµένες να εξετάσουν οποιαδήποτε αίτηση, ακόµα και αν 

αυτή προέρχεται από αλλοδαπό που έχει εισέλθει στη χώρα µας κατά τρόπο παράνοµο. 

Εξάλλου, τόσο το άρθρο 31, 1 της Σύµβασης της Γενεύης όσο και το αρ. Ν1975/91 

ορίζουν πως απαγορεύεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων σε πρόσφυγες λόγω 

παράνοµης εισόδου ή διαµονής, εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης των λόγων που τους 

αναγκάζουν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. 

Απαιτείται, µάλιστα, να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη λειτουργία των 

συνοριακών και άλλων αστυνοµικών αρχών, προκειµένου να αποφευχθούν παράνοµες 

προσαγωγές, φυλακίσεις και επαναπροωθήσεις αλλοδαπών – αιτούντων άσυλο, που για 

κάποιο λόγο δεν εµπίπτουν στην κατηγορία των προσφύγων. Στο πρώτο άρθρο του π.δ. 

61/1991 αναφέρονται τρεις κατηγορίες ατόµων που µπορούν να θεωρηθούν ως 

αιτούντες πολιτικό άσυλο: 

           α) ο αλλοδαπός που δηλώνει προφορικά ή εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε 

ελληνικής αρχής  στα σηµεία εισόδου της ελληνικής Επικράτειας πως ζητά άσυλο στη 

χώρα ή ζητά να µην απελαθεί σε κάποια χώρα εκ φόβου δίωξης λόγω φυλής, 

θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων,  

          β) ο αλλοδαπός ο ευρισκόµενος εντός της Ελληνικής Επικράτειας που δηλώνει 

προφορικά ή εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής αρχής ότι ζητά άσυλο στη 

χώρα ή ζητά να µην απελαθεί για τους άνω λόγους σύµφωνα µε τη Σύµβαση της 

Γενεύης, όπως τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης και 

          γ) ο αλλοδαπός, ο οποίος εισέρχεται στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή της Σύµβασης 

του ∆ουβλίνου. Οι αρµόδιες αρχές συνοριακού ελέγχου και οι κατά τόπον αρχές 

φροντίζουν καταρχήν να διαθέτουν ικανό και επαρκές προσωπικό, για να 

εξασφαλίσουν την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία τους. Με την υποβολή της 

αίτησης χορηγείται στον αιτούντα ενηµερωτικό φυλλάδιο σε γλώσσα που κατανοεί, το 

οποίο εκδίδεται µε µέριµνα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. Σε αυτό περιγράφεται η 

διαδικασία εξέτασης ασύλου, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του, οι συνέπειες από 

τη µη συµµόρφωση του, καθώς και οργανισµοί και φορείς που συνδράµουν τους 

πρόσφυγες (µε κυριότερη την Υπάτη Αρµοστεία του ΟΗΕ). Σε περίπτωση που τα 
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παραπάνω δεν πληρούνται ή ο αιτών είναι αναλφάβητος, η αρµόδια αρχή φροντίζει για 

την ενηµέρωση του µέσω διερµηνέα. Εάν το αίτηµα παροχής ασύλου υποβληθεί σε µη 

αστυνοµική αρχή, η τελευταία οφείλει να ειδοποιήσει άµεσα την αρµόδια αστυνοµική 

αρχή και να παραπέµψει τον αιτούντα µε τη σχετική αλληλογραφία για τα περαιτέρω16.  

Εάν ο αλλοδαπός συνοδεύεται από την οικογένειά του, το αίτηµα παροχής 

ασύλου περιλαµβάνει και αυτή. Εάν ο αιτών είναι ασυνόδευτος ανήλικος 14-18 ετών, η 

αίτηση κρίνεται κατά περίπτωση και γίνεται δεκτή µόνο εφόσον διαπιστωθεί η 

πνευµατική ωριµότητα του παιδιού. Εξάλλου, στην περίπτωση ανηλίκου ενηµερώνεται 

αµέσως ο Εισαγγελέας ανηλίκων ή ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών για να ενεργήσει ως 

ειδικός προσωρινός επίτροπος του ανήλικου µέχρι την οριστική κρίση του αιτήµατος 

του (αρ. 1 παρ. 3 και 4). Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός φτάσει σε σηµείο εισόδου 

λιµένα ή αερολιµένα και εκεί ζητήσει άσυλο από τις αρχές, η αίτησή του εξετάζεται µε 

την ταχύρυθµη διαδικασία του αρ. 2 Ν.2452/1996. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή ο 

αιτών παραµένει στη ζώνη αναµονής καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα εξέτασης της 

αίτησής του, που σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ηµέρες. Ως ζώνη 

αναµονής ορίζεται ο χώρος όπου εκτείνεται από το σηµείο επιβίβασης µέχρι το σηµείο 

του διαβατηριακού ελέγχου17 

 

 

                                                 
16 ∆ηµητρόπουλος Α, 2001. 
17 Νάσκου-Περράκη, 1998. 
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3.4. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ
18  

 

3.4.1. Η εξέταση σε πρώτο βαθµό 

 

α) Η συνέντευξη του αιτούντος άσυλο 

Σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 61/1999, µετά την υποβολή του αιτήµατος 

ασύλου πραγµατοποιείται συνέντευξη του αιτούντος µε αξιωµατικό της αστυνοµίας. Το 

Π.∆. ορίζει ότι αν ο αιτών άσυλο το θελήσει, µπορεί να του χορηγηθεί προθεσµία έως 

τριών µηνών από την υποβολή του αιτήµατος προκειµένου να προετοιµαστεί για την 

συνέντευξη. Αν κάτι τέτοιο συµβεί, του χορηγείται σηµείωµα µε τα στοιχεία του και την 

ηµεροµηνία της εξέτασής του. Μόνο µετά την διενέργεια της συνέντευξης χορηγείται 

στον αιτούντα άσυλο το ειδικό δελτίο αλλοδαπού που ζήτησε να αναγνωρισθεί ως 

πρόσφυγας, η λεγόµενη «ροζ κάρτα». Το δελτίο αυτό έχει ισχύ έξι µηνών και 

ανανεώνεται µέχρι την κοινοποίηση στον αιτούντα άσυλο της οριστικής απόφασης για 

το αίτηµά του. Η ροζ κάρτα είναι πολύ σηµαντικό έγγραφο, καθώς µόνο όσοι έχουν 

στην κατοχή τους ροζ κάρτα έχουν δικαίωµα εργασίας και δωρεάν ιατροφαρµακευτικής 

περίθαλψης. 

Η εξέταση του αιτούντος γίνεται µε την παρουσία διερµηνέα και, αν ο αιτών το 

επιθυµεί, δικηγόρου. Αν ο αιτών αναφέρει ότι έχει υποστεί βασανιστήρια, οι 

αστυνοµικοί τον παραπέµπουν σε ειδικούς επιστήµονες προκειµένου αυτό να 

εξακριβωθεί. ∆εν είναι απαραίτητο ο αιτών άσυλο να προσκοµίσει οποιοδήποτε 

στοιχείο ή έγγραφο για να υποστηρίξει τα όσα αναφέρει προφορικά, ούτε καν έγγραφα 

που να αποδεικνύουν την ταυτότητά του. 

Οι απαντήσεις του αιτούντος καταγράφονται και η αστυνοµική αρχή καταρτίζει 

φάκελο µε τα πρακτικά της συνέντευξης και τα υπόλοιπα στοιχεία που ενδεχοµένως έχει 

προσκοµίσει ο αιτών (για παράδειγµα έγγραφα ταυτότητας, δικαστικές αποφάσεις από 

τη χώρα καταγωγής του) και τον αποστέλλει στην ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών του 

Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, µαζί µε την πρότασή της σχετικά µε τη βασιµότητα του 

αιτήµατος ασύλου και το αν πρέπει να ακολουθηθεί η ταχύρυθµη ή η κανονική 

διαδικασία εξέτασης του αιτήµατος. 

  Μετά τη χορήγηση της ροζ κάρτας, ο αιτών άσυλο είναι υποχρεωµένος να 

παραµείνει στην διεύθυνση διαµονής που δήλωσε ή του καθορίστηκε µε απόφαση των 

                                                 
18 Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες. http://www.gcr.gr/ 
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αστυνοµικών αρχών και να µην αποµακρύνεται αυθαίρετα από εκεί. Αν δεν τηρήσει την 

υποχρέωσή του αυτή, η εξέταση του αιτήµατός του µπορεί να διακοπεί µε απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, µε συνέπεια να του αφαιρεθεί η 

ροζ κάρτα19. 

 

β) Η κανονική διαδικασία εξέτασης του αιτήµατος ασύλου 

  Όταν το αίτηµα ασύλου εξετάζεται µε την κανονική διαδικασία, την απόφαση σε 

πρώτο βαθµό την λαµβάνει ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, µε 

βάση τα στοιχεία του φακέλου του αιτούντος άσυλο που πρέπει να υποβληθούν στη 

∆ιεύθυνση Αλλοδαπών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης από την Αστυνοµική 

Υπηρεσία όπου εξετάστηκε ο αιτών άσυλο µέσα σε δέκα µέρες από την εξέτασή του. Αν 

η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα είναι αρνητική, ο αιτών άσυλο µπορεί να ασκήσει 

προσφυγή και να ζητήσει την επανεξέταση του αιτήµατος µέσα σε προθεσµία τριάντα 

ηµερών από την επίδοσή της. 

 

γ) Η ταχύρυθµη διαδικασία εξέτασης αιτήµατος ασύλου 

  Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, όταν το αίτηµα ασύλου υποβάλλεται σε 

σηµείο εισόδου λιµανιού ή αεροδροµίου, ή αν είναι προδήλως αβάσιµο ή υποβάλλεται 

από άτοµο το οποίο προέρχεται από τρίτη ασφαλή χώρα υποδοχής, εξετάζεται µε τη 

λεγόµενη ταχύρυθµη διαδικασία. Προδήλως αβάσιµο είναι για παράδειγµα το αίτηµα 

ασύλου το οποίο υποβάλλεται από αλλοδαπό ο οποίος δεν επικαλείται φόβο δίωξης 

αλλά λόγους τελείως άσχετους µε αυτούς που προβλέπει η Σύµβαση της Γενεύης του 

1951. Τρίτη ασφαλής χώρα υποδοχής είναι για παράδειγµα µία χώρα στην οποία διέµενε 

ο αιτών άσυλο πριν έρθει στην Ελλάδα και όπου θα µπορούσε να ζητήσει προστασία ή 

άσυλο και να εξεταστεί το αίτηµά του. Στην ταχύρυθµη διαδικασία την πρώτη απόφαση 

λαµβάνει ο Προϊστάµενος του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης του Υπουργείου ∆ηµόσιας 

Τάξης. 

  Ο αιτών µπορεί να υποβάλει προσφυγή µέσα σε δέκα µέρες από την επίδοσή της 

ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, ο οποίος πρέπει να 

εκδώσει την οριστική απόφασή του σε τριάντα µέρες από την άσκηση της προσφυγής. 

Αν το αίτηµα ασύλου υποβληθεί από αλλοδαπό ο οποίος βρίσκεται στη ζώνη 

διερχοµένων διεθνούς αεροδροµίου ή σε λιµάνι πριν αυτός περάσει από το σηµείο που 

                                                 
19 Περράκης Σ, 2005. 



 20

γίνεται ο έλεγχος των διαβατηρίων, πριν δηλαδή εισέλθει στο Ελληνικό έδαφος, 

ακολουθείται µία ακόµη πιο ταχεία διαδικασία, µε κύριο χαρακτηριστικό ότι οι χρόνοι 

µειώνονται στο µισό σε σχέση µε την προηγούµενη διαδικασία. Αν δεν έχει εκδοθεί 

οριστική απόφαση µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την υποβολή του αιτήµατος, οι 

ελληνικές αρχές είναι υποχρεωµένες να επιτρέψουν την είσοδο του αιτούντος άσυλο,  

και να του χορηγήσουν ροζ κάρτα. 

 

δ. Η απόφαση σε πρώτο βαθµό επί του αιτήµατος ασύλου 

  Αντίγραφο της απόφασης των Αρχών παραδίδεται στον αιτούντα (επίδοση) και 

το περιεχόµενό της του εξηγείται σε γλώσσα που κατανοεί. Σε περίπτωση που ο ίδιος 

δεν βρεθεί, οι αστυνοµικές αρχές είτε θυροκολλούν την απόφαση στην γνωστή κατοικία 

του, είτε την επιδίδουν στο ∆ηµαρχείο του τόπου της κατοικίας του. ∆εδοµένου ότι οι 

πρώτες αποφάσεις είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία αρνητικές, έχει µεγάλη 

σηµασία για τον αιτούντα να δηλώνει κάθε αλλαγή της διεύθυνσής του προκειµένου να 

παραλάβει ο ίδιος την απόφαση 

 

3.4.2. Η εξέταση σε δεύτερο βαθµό του αιτήµατος ασύλου 

  Όταν η πρώτη απόφαση είναι απορριπτική, ο αιτών άσυλο έχει το δικαίωµα 

όπως είδαµε να υποβάλει προσφυγή και να ζητήσει να επανεξεταστεί το αίτηµά του. Αν 

υποβάλει την προσφυγή του, η ισχύς της ροζ κάρτας του εξακολουθεί να ανανεώνεται 

κάθε έξι µήνες και η αποµάκρυνσή του από την Ελλάδα εξακολουθεί να απαγορεύεται 

σε κάθε περίπτωση έως ότου του κοινοποιηθεί και η δεύτερη απόφαση. 

  Τη δεύτερη και οριστική απόφαση για το αίτηµα ασύλου λαµβάνει ο Υπουργός 

∆ηµόσιας Τάξης όταν ακολουθείται η κανονική διαδικασία εξέτασης και ο Γενικός 

Γραµµατέας όταν ακολουθείται η ταχύρυθµη διαδικασία. Και στις δύο περιπτώσεις πριν 

την έκδοση της απόφασης ο αιτών άσυλο καλείται να εµφανιστεί σε µία ειδική 

γνωµοδοτική επιτροπή, η οποία αφού τον εξετάσει µε διερµηνέα και µε την παρουσία 

δικηγόρου, αν ο αιτών το επιθυµεί, θα υποβάλει τη γνώµη της στον Υπουργό ή το 

Γενικό Γραµµατέα. 

  Η επιτροπή αυτή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του ∆ικηγορικού Συλλόγου 

Αθηνών, το Σύµβουλο Νοµικής Προστασίας της Ύπατης Αρµοστείας για τους 

Πρόσφυγες του Ο.Η.Ε., έναν υπάλληλο και έναν νοµικό σύµβουλο του Υπουργείου 

Εξωτερικών, έναν ανώτερο αξιωµατικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και τον Νοµικό 

Σύµβουλο του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης ο οποίος προεδρεύει.  
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  Η γνώµη της επιτροπής δεν δεσµεύει τον Υπουργό ή το Γενικό Γραµµατέα, 

πράγµα που σηµαίνει ότι ακόµη και αν η επιτροπή κρίνει οµόφωνα ότι συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ο αιτών άσυλο σαν πρόσφυγας, ο Υπουργός ή ο 

Γενικός Γραµµατέας µπορούν παρόλα αυτά να απορρίψουν το αίτηµα ασύλου. Η 

εξέταση του αιτούντος άσυλο από την γνωµοδοτική επιτροπή αποτελεί το πιο σηµαντικό 

στάδιο της διαδικασίας ασύλου, αφού όταν η γνωµοδότησή της είναι αρνητική πολύ 

σπάνια η απόφαση του Υπουργού ή του Γενικού Γραµµατέα είναι θετική.  

  Η επιτροπή συνεδριάζει µία φορά την εβδοµάδα, και καλούνται να εξεταστούν 

κάθε φορά 15 µε 20 αιτούντες άσυλο. Ο χαµηλός αυτός ρυθµός σε σχέση µε τις αιτήσεις 

ασύλου που εκκρεµούν προκαλεί σηµαντική καθυστέρηση στη  εξέταση του αιτήµατος 

ασύλου: µπορεί κανείς να περιµένει µέχρι και 18 µήνες από την ηµεροµηνία της 

προσφυγής του πριν κληθεί στην επιτροπή. 

 

3.4.3. Η Οριστική Απόφαση επί του Αιτήµατος Ασύλου 
 
3.4.3.1. Η αρνητική απόφαση σε δεύτερο βαθµό – η προσφυγή στο Συµβούλιο της 

             Επικρατείας 

  Μετά την εξέταση του αιτούντος από την γνωµοδοτική επιτροπή, ο Υπουργός ή 

ο Γενικός Γραµµατέας εκδίδουν την οριστική απόφαση επί του αιτήµατος ασύλου. Αν η 

απόφαση είναι θετική και αναγνωρίζει το καθεστώς του πρόσφυγα στον αιτούντα 

άσυλο, του χορηγείται πενταετής άδεια παραµονής και ειδικό δελτίο ταυτότητας 

πολιτικού πρόσφυγα. Αν είναι αρνητική, αφαιρείται η ροζ κάρτα και ο αιτών άσυλο 

καλείται να εγκαταλείψει την Ελλάδα µέσα το πολύ σε τρεις µήνες. Η µόνη δυνατότητα 

που έχει πια ο αλλοδαπός που έχει απορριφθεί είναι να προσφύγει στο Συµβούλιο της 

Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης, αν αυτή ελήφθη κατά παράβαση 

της νοµοθεσίας. 

  Το Συµβούλιο της Επικρατείας δεν κρίνει την ουσία της υπόθεσης παρά µόνο τη 

νοµιµότητα της απόφασης. Αν το Συµβούλιο της Επικρατείας ακυρώσει την απόφαση 

δεν χορηγεί άσυλο στον αιτούντα, αλλά πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή η διαδικασία 

εξέτασης του αιτήµατός του όπως αυτή περιγράφηκε ανωτέρω. 
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3.4.3.2. Η έγκριση της παραµονής του αιτούντος άσυλο στην Ελλάδα για  

              ανθρωπιστικούς λόγους, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Π.∆. 61/1999 

  Το Π.∆. 61/1999 προβλέπει πως αν το αίτηµα ασύλου απορριφθεί, µπορεί να 

χορηγηθεί στον αιτούντα άδεια παραµονής στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους για 

ένα έτος. Το Π.∆. αναφέρει ενδεικτικά κάποιες περιστάσεις που µπορούν να οδηγήσουν 

στην έγκριση της παραµονής του απορριφθέντος αιτούντα άσυλο (διεθνής αποκλεισµός 

της χώρας, εµφύλια σύρραξη στη χώρα καταγωγής, σοβαροί λόγοι υγείας κλπ), ενώ 

ρητά ορίζει ότι στον αλλοδαπό που παραµένει στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους 

αναγνωρίζονται τα ίδια δικαιώµατα στην εργασία και την ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη που έχουν οι αιτούντες άσυλο σύµφωνα µε τα Π.∆. 189/1998 και 266/1999 

∆εκαπέντε ηµέρες πριν από τη λήξη της ετήσιας άδειας παραµονής του για 

ανθρωπιστικούς λόγους, ο αλλοδαπός µπορεί να υποβάλει αίτηση προκειµένου αυτή να 

παραταθεί για άλλο ένα έτος. Από τις αρχές του 2003 έχει δυστυχώς παρατηρηθεί ότι 

υπερβολικά συχνά οι ελληνικές αρχές δεν ανανεώνουν τις χορηγηθείσες άδειες 

παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ακόµη και σε περιπτώσεις όπου οι λόγοι για 

τους οποίους χορηγήθηκαν αρχικά δεν έχουν πάψει να υφίστανται ή και σε περιπτώσεις 

όπου η άδεια παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους ανανεώνονταν επί 

σειρά ετών. 

 

3.4.3.3.  Η κατάσταση των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο 

Πολλοί αιτούντες άσυλο αντιµετωπίζουν σοβαρότατα προβλήµατα µετά την 

οριστική απόρριψή των αιτηµάτων τους, καθώς οι ροζ κάρτες αφαιρούνται ταυτόχρονα 

µε την επίδοση της απόφασης. Έτσι, από τη µια στιγµή στην άλλη οι απορριφθέντες 

αιτούντες άσυλο βρίσκονται χωρίς κανένα νοµιµοποιητικό έγγραφο, πράγµα που έχει 

σοβαρότατες πρακτικές συνέπειες.  

Οι συνέπειες της εξαιρετικά απότοµης αυτής µεταβολής της κατάστασής τους 

γίνονται δυσβάσταχτες όταν έχουν παραµείνει στην Ελλάδα ως αιτούντες άσυλο για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα (πράγµα που αποτελεί και τον κανόνα εφόσον µε την 

κανονική διαδικασία ο χρόνος εξέτασης του αιτήµατος κυµαίνεται µεταξύ δύο και 

τριών ετών)20. 

                                                 
20 Νάσκου-Περράκη, 1998. 
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3.5. ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ  

 

 Η στέγαση των προσφύγων - αιτούντων άσυλο γίνεται σε συγκεκριµένους 

χώρους, τα «κέντρα υποδοχής». Ωστόσο, το ζήτηµα της στέγασης δυσχεραίνεται διότι 

τα κέντρα υποδοχής δεν επαρκούν να καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες του 

εξυπηρετούµενου πληθυσµού. Ακόµη υπάρχει διαφορετικό επίπεδο παροχών στα 

διάφορα κέντρα.  ∆εν είναι πάντα εύκολη, λόγω γεωγραφικής τοποθεσίας, η πρόσβαση 

σε αστικά κέντρα, τόπους εργασίας, νοσοκοµεία, µε αποτέλεσµα να µην διευκολύνεται 

η γρήγορη και ουσιαστική κοινωνική ένταξη των νεοαφιχθέντων. Τα κέντρα υποδοχής 

µε τα κριτήρια που θέτουν, αποκλείουν από την δυνατότητα στέγασης πολλούς 

νεοεισαχθέντες αιτούντες άσυλο. Οι κατηγορίες αιτούντων άσυλο που είτε 

αποκλείονται από τα κέντρα υποδοχής είτε γίνονται δεκτές µε εξαιρετική δυσκολία 

είναι: µόνοι άντρες που δεν φέρουν ροζ κάρτα, άτοµα µε ψυχολογικά ή χρόνια ιατρικά 

προβλήµατα ή µε προβλήµατα που χρήζουν συστηµατικής ιατρικής παρακολούθησης, 

καθώς και άτοµα µε κινητικές ή και άλλες αναπηρίες. Ειδικά για τις τρεις τελευταίες 

κατηγορίες, η δυσκολία εισαγωγής τους οφείλεται κύρια στην ανεπάρκεια 

εξειδικευµένου προσωπικού και στην έλλειψη κατάλληλης υποδοµής. Παρακάτω 

παρουσιάζεται ο συνοπτικός πίνακας των Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας 

ασυνόδευτων και αιτούντων άσυλο και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτά 

   Συνοπτικός Πίνακας Παρουσίασης των Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας ασυνόδευτων         ανηλίκων αιτούντων άσυλο και των 
παρεχόµενων σε αυτά υπηρεσιών. 
 
    Πρόγραµµα Υποδοχής  

Ανήλικων Αλλοδαπών 
Ε.Ι.Ν  -  Μονάδα 

   Ανωγείων  Κρήτης 

Κέντρο Υποδοχής         
προσφύγων και 
αιτούντων 

άσυλο Θεσσαλονίκης - 
Κοινωνική Αλληλεγγύη 

Κέντρο Υποδοχής 
Φιλοξενίας 
και στήριξης 
ασυνόδευτων 

ανηλίκων αιτούντων 
άσυλο – ΑΡΣΙΣ & 

Ελληνική 
Μέριµνα Βόλου 

Στέγη 
Φιλοξενίας 
Ανηλίκων – 
Σύλλογος 
Μερίµνης 

Ανηλίκων (ΣΜΑ) 

Περιοχή Ανώγεια Κρήτης Θεσσαλονίκη Μακρινίτσα Μαγνησίας Αθήνα 
∆υναµικότητα άτοµα 25 άτοµα Έως 30 άτοµα 30 άτοµα 12 άτοµα 
Χρηµατοδότηση Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης –
Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Προσφύγων 

Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης –Ευρωπαϊκό 
Ταµείο 

Προσφύγων 

Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

–Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Προσφύγων 

Αυτό-
χρηµατοδοτούµενο 

∆ιάρκεια φιλοξενίας έως την ενηλικίωση έως την ενηλικίωση έως την ενηλικίωση έως την ενηλικίωση 
Ελεύθερη 
διακίνηση 

ΝΑΙ ( απαγόρευση 
εξόδουµετά 
τις 9.00 µ.µ.) 

ΝΑΙ (απαγόρευση εξόδου 
µετά τις 12.00 µ.µ.) 

ΝΑΙ (απαγόρευση εξόδου 
µετά τις 9.00 µ.µ. ωστόσο 
επιτρέπεται η βραδινή 
έξοδος ή διανυκτέρευση 
εκτός Κέντρου µετά από 

ειδική άδεια) 

ΝΑΙ (επιτρέπεται η 
βραδινή έξοδος και 
η διανυκτέρευση 
εκτός στέγης µετά 
από ειδική άδεια 
για ορισµένες 
περιπτώσεις) 
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Υπηρεσίες 
Συµβουλευτικής 

και 
κοινωνικής 
υποστήριξης 

 

Κοινωνικός Λειτουργός και 
ψυχολόγος µε 
ηµιαπασχόληση 

Κοινωνικός Λειτουργός και 
Ψυχολόγος 

Ψυχολόγος Κοινωνικός Λειτουργός 

 
 

Μαθήµατα 
Ελληνικής 
Γλώσσας 

Παρέχονται στο 
Κέντρο από 

ωροµίσθιους καθηγητές 

Παρέχονται στο 
Κέντρο από 
ωροµίσθιους 
καθηγητές ή 
εθελοντές όταν 
δεν υπάρχει 

χρηµατοδότηση 

Παρέχονται στο 
Κέντρο µέσω 
προγράµµατος 
του Ι.∆.Ε.Κ.Ε. ( 
δεν εξασφαλίζεται 

συνέχεια) ή 
από εθελοντές 
στον χώρο της 
ΑΡΣΙΣ Βόλου 

Οι ανήλικοι εντάσσονται 
σε προ- 

γράµµατα εκµάθησης 
γλώσσας που 

υλοποιούν άλλοι 
φορείς στην κοινότητα 

όπως το 
Ε.Σ.Π. - πρόγραµµα 

«Πυξίδας» και η 
ΑΡΣΙΣ. 

∆ιερµηνείς Ανήλικοι που µιλούν 
ελληνικά 

εκτελούν χρέη 
διερµηνέα 

ΝΑΙ (απασχολούνται 3 
µεταφραστές) 

Ανήλικοι που 
φιλοξενούνται 
στο Κέντρο και 
µιλούν ελληνικά 
εκτελούν χρέη 

διερµηνέα. Επιπλέον 
ανάγκες 

καλύπτονται 
και από εθελοντές. 

Ανήλικοι που µιλούν 
ελληνικά 

εκτελούν χρέη 
διερµηνέα. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις 
παρέχεται δυνατότητα 

διερµηνείας 
µέσω άλλων φο- 
ρέων όπως το 

Ε.Σ.Π. και η ΑΡΣΙΣ. 

Νοµική 
Υποστήριξη 

Υπηρεσίες νοµικής 
υποστήριξης 
παρέχονται ανά 

περίπτωση κυρίως µέσω της 
Νοµικής Υπηρεσίας του 

Ε.Σ.Π.82 

ΝΑΙ. Υπάρχει 
συνεργασία µε 
δικηγόρο και 

ένα νοµικό ειδικό σε θέµατα 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

ΝΑΙ. Υπάρχει 
συνεργασία µε 
δικηγόρο. 

Παρέχονται υπηρεσίες 
νοµικής υποστήριξης 
µέσω άλλων φορέων 

όπως 
Ε.Σ.Π., Οικουµενικό 

Πρόγραµµα 
Προσφύγων, ΑΡ- 

ΣΙΣ, Οµάδα ∆ικηγόρων 

Οικονοµική 
ενίσχυση 

ΝΑΙ (54 ευρώ / 
µήνα ) 

ΝΑΙ (20 ευρώ / 
µήνα) 

ΟΧΙ ΟΧΙ 

Άλλες Παροχές Κάρτα Λεωφορείου για 
µειωµένο εισιτήριο 

σε ορισµένες 
περιπτώσεις 

∆ωρεάν εισιτήρια Κάρτα Λεωφορείων 
Κάρτα τηλεφώνου 

∆ωρεάν Εισιτήρια 

Είδη Προσωπικής Υγιεινής Παρέχονται δωρεάν Παρέχονται δωρεάν Παρέχονται δωρεάν Παρέχονται δωρεάν 
Κανονισµός 
λειτουργίας 

Οι φιλοξενούµενοι 
ενηµερώνονται προφορικά 
για τα δικαιώµατα , τις 
υποχρεώσεις και τους 

όρους φιλοξενίας και τους 
κανονισµούς του 

Κέντρου . 

Υπογραφή σχετικής αίτησης 
και αποδοχής 

των όρων φιλοξενίας και 
τους κανονισµούς του 

Κέντρου. 

Υπογραφή ιδιωτικού 
συµφωνητικού και 
αποδοχή των όρων 
φιλοξενίας και 
του κανονισµού 
του Κέντρου. 

Υπογραφή σχετικής 
αίτησης και αποδοχής 
των όρων φιλοξενίας και 

τους 
κανονισµούς της 

στέγης. 

Εκπαίδευση Επιδιώκεται η 
εγγραφή των 
ανηλίκων στο 
σχολείο 

Η ένταξη στο 
σχολείο είναι 
υποχρεωτική 

Η ένταξη στο 
σχολείο δεν είναι 
υποχρεωτική. 

Η ένταξη στο σχολείο 
είναι υποχρεωτική για 

όλους έως 
την ηλικία των 16 

ετών. 

Ψυχική Υγεία Νοσοκοµείο Ηρακλείου 
(∆εν υπάρχουν 

εξειδικευµένες υπηρεσίες 
εφήβων) 

Κέντρα Ψυχικής 
Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) 
& άλλους φορείς 

Κέντρο Ψυχικής 
Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) 

Εξειδικευµένοι Φορείς 
Ψυχικής Υγείας 

Εφήβων 
(Ιατροπαιδαγωγικό 

Κέντρο, 
Κ.Ψ.Υ. κ.α.), 
Αιγηνήτειο 
Νοσοκοµείο: 
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τµήµα διαπολιτισµικής 
Ιατρικής 

Απασχόληση Γίνεται προσπάθεια. 
Ωστόσο οι ανήλικοι που 

τελικά 
εντάσσονται 

στην απασχόληση δεν δια- 
θέτουν άδεια 
εργασίας και 
ασφάλιση 

∆εν προωθείται 
ενεργά 

Επιδιώκεται 
ενεργά Ωστόσο 
οι ανήλικοι που 

τελικά εντάσσονται στην 
απασχόληση δεν 
διαθέτουν άδεια 
εργασίας και 
ασφάλιση 

Επιδιώκεται ενεργά για 
τους µεγαλύτερης 

ηλικίας 
ανηλίκους που δεν 
εντάσσονται στο 
σχολείο. Όλοι οι 

εργαζόµενοι ανήλικοι 
διαθέτουν άδεια 
εργασίας και 
ασφάλιση. 

Ψυχαγωγικές, 
Εκπαιδευτικές 

Αθλητικές και 
άλλες δραστηριότητες 

∆ιευκολύνεται η 
συµµετεχοχή των ανηλίκων 

σε 
αθλητικές δραστηριότητες 

(τοπική οµάδα 
ποδοσφαίρου). 

Οργάνωση κοινωνικών και 
ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων 

(εκδροµή, σινεµά κτλ) σε 
µηνιαία σχεδόν 

βάση. 

Εντάσσονται σε 
αθλητικές και ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες 
στην κοινότητα 

(ΤAE KWO DO, 
θεατρικό εργαστήρι 
κ.α.).Οργάνωση 
Ποδοσφαιρικής 

Οµάδας 

Εντάσσονται σε 
αθλητικές και 
ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες 
στην κοινότητα 

(ΤAE KWO DO, 
Ω∆ΕΙΟ, µαθήµατα Η/Υ 

κ.α.).Οργάνωση 
ανά περιόδους 
δραστηριοτήτων 
στο χώρο όπως 
µαθήµατα ζω- 
γραφικής ,από 
εθελοντές. 

Εντάσσονται σε 
αθλητικές και 

εκπαιδευτικές και 
ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες στην 
κοινότητα. Συµµετέχουν 

σε δράσεις 
που οργανώνου 
άλλοι φορείς όπως 
ΑΡΣΙΣ, Ε.Σ.Π. κτλ. 

 
Πηγή: Ασυνόδευτοι Ανήλικοι Αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Μελέτη σχετικά µε την αντιµετώπιση 
από την Πολιτεία των αλλοδαπών ασυνόδευτων ανηλίκων που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα.  
Κατόπιν ανάθεσης από το Γραφείο της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. 
Γεωργία ∆ηµητροπούλου, κοινωνική λειτουργός, εξειδικευµένη σε θέµατα ασυνόδευτων ανηλίκων. 
Ιωάννης Παπαγεωργίου, δικηγόρος, Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
 

Πέραν των δοµών φιλοξενίας µε ειδικά προγράµµατα για ασυνόδευτους 

ανηλίκους αιτούντες άσυλο, χρηµατοδοτήθηκαν από το Υπουργείο κατά το 2007 και οι 

εξής δραστηριότητες: 

• Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες – Πρόγραµµα Υποδοχής µε 

αντικείµενο ενηµέρωση, συµβουλευτική, διευκόλυνση πρόσβασης σε διάφορες 

υπηρεσίες κλπ. και κάλυψη πρώτων αναγκών των ανηλίκων. Στο πλαίσιο του 

προγράµµατος υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων 

άσυλο σε προσωρινά καταλύµατα (ξενοδοχεία). 

• ΑΡΣΙΣ – Οργάνωση Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων – Πρόγραµµα 

Ένταξης για ανηλίκους και νέους, αντικείµενο του οποίου είναι η ενηµέρωση και 

κοινωνική υποστήριξη για θέµατα απασχόλησης, υγείας, εκπαίδευσης και στέγασης, 

παροχή νοµικής συµβουλευτικής. 

• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Νοµική στήριξη και ενηµέρωση 

ασυνόδευτων ανηλίκων αλλοδαπών στον άτυπο καταυλισµό Πάτρας. Όλες οι 



 26

χρηµατοδοτήσεις των δοµών αυτών πραγµατοποιούνται µέσω (κυρίως ευρωπαϊκών) 

προγραµµάτων και αποφασίζονται σε ετήσια βάση. 

Για το έτος 2008 έχει ήδη εγκριθεί η χρηµατοδότηση ενός καινούργιου ξενώνα για 

ασυνόδευτους ανηλίκους στην περιοχή της Αθήνας που πρόκειται να υλοποιηθεί από το 

∆ήµο Βύρωνα. 

Σε κανέναν από τους υφιστάµενους χώρους φιλοξενίας δεν υπάρχει δυνατότητα 

φιλοξενίας ανήλικων κοριτσιών. Οι λίγες περιπτώσεις ασυνόδευτων κοριτσιών 

φιλοξενούνται, εάν προκύψει ανάγκη, σε άλλες δοµές που λειτουργούν κυρίως από µη 

κρατικούς φορείς.  
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3.6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ  

Στο Ψήφισµα του Συµβουλίου της 20ης Ιουνίου 1995 αναγράφονται αναλυτικά 

τα δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο στα πλαίσια των διαδικασιών εξέτασης της 

προσφυγής και επανεξέτασης, σε περίπτωση απόρριψης. Αρχικά θα πρέπει να 

παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα υποβολής αίτησης µε τον ταχύτερο δυνατό 

τρόπο. Από τη στιγµή εκείνη και ύστερα µέχρι και την τελική απόφαση από τις 

αρµόδιες αρχές ο αιτών έχει δικαίωµα παραµονής στο έδαφος του κράτους στο οποίο 

υπέβαλε την αίτηση. Ο αιτών άσυλο απολαµβάνει µιας σειράς δικαιωµάτων21:  

α) να ενηµερώνεται για τη διαδικασία που ακολουθείται, τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις που έχει, σε γλώσσα κατανοητή σε αυτόν, 

β) να ζητά διερµηνέα που θα αµείβεται από το δηµόσιο., εφόσον διορίζεται από αυτό 

γ) να συµβουλεύεται δικηγόρο που θα τον επικουρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας 

δ) να έρχεται σε επαφή µε την Υπάτη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ή άλλες 

οργανώσεις αρωγής προσφύγων που εξουσιοδοτούνται από την Υπάτη Αρµοστεία 

ε) να έχει τη δυνατότητα να οµιλεί ιδιαιτέρως µε εξειδικευµένο υπάλληλο αρµόδιο 

βάσει της εθνικής νοµοθεσίας. 

στ) να λαµβάνει την απόφαση επαρκώς αιτιολογηµένη και να ενηµερώνεται για τη 

δυνατότητα άσκησης ειδικού µέσου,  

ζ) να ζητά της επανεξέταση της υπόθεσης του και 

η) να µην αποµακρύνεται µέχρις ότου εκδοθεί η τελική απόφαση. 

Σε περίπτωση αυθαίρετης αποµάκρυνσής του και διακοπής της διαδικασίας 

εξέτασης της αίτησής του µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου 

∆ηµοσίας Τάξης, θα έχει τη δυνατότητα να επανεµφανιστεί στις αρµόδιες αρχές, 

δικαιολογώντας την αποµάκρυνσή του και να ζητήσει την επανεξέταση της αίτησής του 

κατ’ ουσίαν22. Ακόµη σύµφωνα µε το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες τα 

βασικότερα δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο είναι τα εξής 

 

3.6.1. Το δικαίωµα στην εργασία. 

 Οι αιτούντες άσυλο που διαθέτουν το ειδικό δελτίο αλλοδαπού που ζήτησε να 

αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας («ροζ κάρτα») έχουν δικαίωµα να εργαστούν νόµιµα στην 

Ελλάδα. Η άδεια εργασίας εκδίδεται από την Επιθεώρηση Εργασίας της αρµόδιας 

                                                 
21 Σιταρόπουλος Ν,2002 
22 Νάσκου-Περράκη, 1998 
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Νοµαρχίας, και για την έκδοσή της απαιτείται, πέρα από την κατοχή της ροζ κάρτας, 

και πιστοποιητικό από κρατικό νοσοκοµείο ότι ο αιτών άσυλο δεν πάσχει από 

µολυσµατική ασθένεια. Η άδεια εργασίας λήγει ένα µήνα µετά τη λήξη της ροζ κάρτας. 

 Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 189/1998 προβλέπει ότι οι αιτούντες άσυλο οι οποίοι 

διαµένουν σε Κέντρα Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών και αυτό 

αναφέρεται στη ροζ κάρτα τους, δεν έχουν δικαίωµα εργασίας. Επίσης, οι αιτούντες 

άσυλο δεν έχουν το δικαίωµα να ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, 

µπορούν δηλαδή να εργάζονται µόνο σαν εργάτες ή υπάλληλοι και όχι να έχουν δική 

τους επιχείρηση.  

 

3.6.2. Το δικαίωµα σε δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 

 Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 266/1999 προβλέπει τη δωρεάν ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων που δεν είναι ασφαλισµένοι ή δεν 

έχουν την οικονοµική δυνατότητα να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα. Η 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη περιλαµβάνει δωρεάν νοσηλεία σε δηµόσιο νοσοκοµείο 

και δωρεάν χορήγηση φαρµάκων από τα δηµόσια νοσοκοµεία. Για να έχουν δικαίωµα 

για δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη οι µεν αιτούντες άσυλο πρέπει να έχουν 

στην κατοχή τους ειδικό δελτίο αιτούντος άσυλο, οι δε πρόσφυγες πρέπει να διαθέτουν 

το δελτίο ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα. Σύµφωνα µε το Π.∆. 61/1999 τα ίδια 

ισχύουν και για τους αλλοδαπούς των οποίων η παραµονή στην Ελλάδα για 

ανθρωπιστικούς λόγους έχει εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Π.∆. 61/1999, οι 

οποίοι πρέπει να κατέχουν το ειδικό δελτίο παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους23. 

 

3.6.3. Το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης του αναγνωρισµένου πρόσφυγα µε 

          µέλη της οικογένειάς του. 

Το Π.∆. 61/1999 δίνει το δικαίωµα και ορίζει τη διαδικασία µε την οποία µόνο 

αναγνωρισµένοι πρόσφυγες µπορούν να ζητήσουν την έλευση στην Ελλάδα συγγενών 

τους. Ως µέλη οικογένειας θεωρούνται οι σύζυγοι, τα κάτω του 18ου έτους τέκνα και οι 

γονείς εφ’ όσον συνοικούσαν και συντηρούνταν από τον πρόσφυγα στην χώρα 

καταγωγής τους. Οι προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η αίτηση οικογενειακής 

επανένωσης είναι οι εξής:  

                                                 
23 Νάσκου- Περράκη,1998. 
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Ο πρόσφυγας πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει ένα ελάχιστο εισόδηµα στην 

Ελλάδα, ίσο το µισό ετήσιο εισόδηµα ενός ανειδίκευτου εργάτη. Η συγγένεια του 

πρόσφυγα και των συγγενών του να αποδεικνύεται από επίσηµα έγγραφα. Οι συγγενείς 

του πρόσφυγα να διαθέτουν διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο και να τους χορηγηθεί 

θεώρηση («βίζα») από Ελληνικό Προξενείο. Αύτή η τελευταία προϋπόθεση κατοχής 

κανονικού και ισχύοντος ταξιδιωτικού εγγράφου από τα µέλη της οικογενείας του 

πρόσφυγα αποτελεί το βασικό µειονέκτηµα, δεδοµένου ότι οι άνθρωποι αυτοί, που τις 

περισσότερες φορές  αντιµετωπίζουν φόβο δίωξης από τις αρχές της χώρας τους, δεν 

µπορούν να εκδώσουν ταξιδιωτικά έγγραφα.  

Εκτός αυτού το προεδρικό διάταγµα απαιτεί από τον πρόσφυγα να δηλώσει ότι 

θα αναλάβει τα έξοδα παραµονής και συντήρησης της οικογένειάς του. Η 

επαγγελµατική και οικονοµική αποκατάσταση των προσφύγων παρουσιάζει αρκετές 

δυσκολίες, µε αποτέλεσµα τα έσοδα τους να µην επαρκούν ούτε για την συντήρηση 

των ίδιων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η εισαγωγή του θεσµού της οικογενειακή 

ενότητας των προσφύγων στην Ελληνική νοµοθεσία αποτελεί θετική εξέλιξη.24. 

 

3.6.4. Το δικαίωµα στην εκπαίδευση 

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες στο σηµείο 10.3 αναφέρουν ότι τα ασυνόδευτα 

παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση στην βασική εκπαίδευση όπως όλα τα παιδιά που 

ζουν στην Ελληνική επικράτεια. Επίσης τα σχολεία πρέπει να υιοθετήσουν ευέλικτη 

και ευπρόσδεκτη τακτική προσέγγιση στην µεταχείριση των ασυνόδευτων παιδιών και 

να παρέχουν την δυνατότητα παρακολούθησης µαθηµάτων δεύτερης γλώσσας. 

Ο νόµος 2413/199625 για την διαπολιτισµική εκπαίδευση προβλέπει τη 

λειτουργία διαπολιτισµικών σχολείων ενώ, επιπλέον, µε την Υπουργική Απόφαση 

Γ1/708/7-9-1999 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία τάξεων 

υποδοχής και φροντιστηριακών τµηµάτων στα κανονικά σχολεία, προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η οµαλή ένταξη των αλλοδαπών µαθητών στο εκπαιδευτικό σύστηµα στα 

πλαίσια της διαπολιτισµικής αγωγής. 

Ακόµα προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής αλλοδαπών µαθητών στην 

πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε ελλιπή δικαιολογητικά, ενώ, επιπλέον, 

καθορίζεται η διαδικασία κατάταξης των αλλοδαπών µαθητών που δεν δύνανται να 

                                                 
24 Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες. http://www.gcr.gr/ 
25 Φ.Ε.Κ. 124 .Α’ 17-6-1996. 



 30

προσκοµίσουν έγγραφα σχετικά µε το εκπαιδευτικό τους επίπεδο26. Επίσης και ο νόµος 

3386/2005 (άρθρο 72 παρ.3) προβλέπει τη δυνατότητα εγγραφής των αλλοδαπών 

µαθητών µε ελλιπή δικαιολογητικά. Τέλος, υπάρχουν ειδικές ευνοϊκές ρυθµίσεις σε ότι 

αφορά στην φοίτηση των αλλοδαπών µαθητών κατά την διάρκεια των πρώτων ετών 

φοίτησης
27. 

Το Π.∆. 220/2007 (άρθρο 9) προβλέπει ότι «τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων 

και οι ανήλικοι αιτούντες έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα υπό 

προϋποθέσεις ανάλογες µε αυτές που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες, εφόσον δεν 

εκκρεµεί εκτελεστό µέτρο αποµάκρυνσης κατά των ιδίων ή των γονέων 

τους».Επιπλέον, το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα δεν 

πρέπει να καθυστερεί πέραν του τριµήνου από την ηµεροµηνία παραλαβής του 

αιτήµατος. Το διάστηµα αυτό µπορεί να φτάσει το ένα έτος εφόσον παρέχονται ειδική 

γλωσσική εκπαίδευση προκειµένου να διευκολύνεται η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα. Τέλος, αναφέρει ότι η πρόσβαση στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν µπορεί 

να περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο λόγω της ενηλικίωσης του ανηλίκου. 

 

                                                 
26 Π.∆. 155/78 αρθρ.9 (Φ.Ε.Κ. Α’ 33/8-3-1978 
27 Π.∆. 182/1984 αρθρ. 3 ( Φ.Ε.Κ. Α’ 60/1984) όπως αντικατέστησε το Π.∆. 155/78 αρθρ.2 (Φ.Ε-.Κ. 
Α’ 33/8-3-1978). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο :ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

 

4.1. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Τα ασυνόδευτα ανήλικα άτοµα αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία 

µεταναστών. Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι εισέρχονται ή 

βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, χωρίς να συνοδεύονται από τους κατά νόµο ή 

έθιµο υπευθύνους για την επιµέλειά τους. Πολλές φορές προέρχονται από συνθήκες 

πολέµου και εµφύλιες αναταραχές, έχουν χάσει τις οικογένειές τους και τα σπίτια τους 

και έχουν υποστεί βασανιστήρια και κακοµεταχείριση. 

Το ελληνικό Σύνταγµα (άρθρο 21, παρ. 1) ορίζει ότι: «…η παιδική ηλικία τελεί 

υπό την προστασία του Κράτους…». Στην πράξη, η εφαρµογή της παραπάνω διάταξης 

αποδεικνύεται προβληµατική. Οι αρµόδιες αστυνοµικές αρχές συνήθως δεν 

ενηµερώνουν εγκαίρως τον Εισαγγελέα Ανηλίκων για την εξυπηρέτηση του απόλυτου 

συµφέροντος του παιδιού. Παρατηρείται, επίσης, καθυστέρηση από τους εισαγγελείς 

ως προς την έγκαιρη παρέµβαση για την κατάλληλη στέγαση και τις συνθήκες 

διαβίωσης των ανηλίκων. Επιπλέον, το έργο τους παρεµποδίζεται από την ανεπαρκή 

υποδοµή υποδοχής για τα ασυνόδευτα ανήλικα άτοµα που τυγχάνει να είναι πρόσφυγες 

ή να ζητούν άσυλο. 28 

Ως ασυνόδευτα παιδιά και νέοι νοούνται τα παιδιά κάτω των 18 ετών τα οποία 

ζουν εκτός της χώρας καταγωγής τους και βρίσκονται µακριά και από τους δυο γονείς 

τους ή τους νόµιµους κηδεµόνες  τους. Ορισµένα παιδιά είναι εντελώς µόνα ενώ άλλα 

µπορεί να ζουν µε πιο  µακρινούς συγγενείς. Όλα αυτά τα παιδιά θεωρούνται ως 

ασυνόδευτα παιδιά και δικαιούνται  διεθνούς προστασίας  στο ευρύτερο πλαίσιο  των 

διεθνών και εθνικών νοµοθεσιών.  

Τα ασυνόδευτα παιδιά µπορεί να ζητούν άσυλο  λόγω του φόβου και των 

διώξεων ή λόγω ένοπλών συρράξεων ή αναταραχών στη χώρα τους, είτε διότι µπορεί 

να αποτελούν αντικείµενο διακίνησης για σεξουαλική ή άλλης µορφής εκµετάλλευση, 

είτε µπορεί να έχουν έρθει στην Ευρώπη για να αποφύγουν συνθήκες ιδιαίτερα 

σοβαρών στερήσεων.29 

                                                 
28 Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 2007. 
  
29 Σύµβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών, 1996. 
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Ο Ξενώνας Νέων στα Ανώγεια Κρήτης έχει ορισθεί ως χώρος διαµονής 

ασυνόδευτων παιδιών που κάνουν αίτηση για άσυλο, αλλά δεν µπορεί να φιλοξενήσει 

περισσότερα από εικοσιπέντε (25) παιδιά. Η έλλειψη παρόµοιων κέντρων υποδοχής και 

φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα, δηµιουργεί πολλά προβλήµατα, εάν µάλιστα ληφθεί 

υπόψη η επείγουσα ανάγκη προστασίας αυτής της κατηγορίας ανηλίκων.  

Πρέπει να παραδεχθούµε ότι υπάρχουν κενά στην ελληνική νοµοθεσία ως προς 

τον εντοπισµό των ασυνόδευτων ανήλικων ατόµων, ειδικά όταν φθάνουν ως µέλη 

οµάδων (οπότε επιβάλλεται σε βάρος τους το µέτρο της κράτησης), καθώς και ως προς 

το διορισµό επιτρόπου και την αναζήτηση διαρκών και βιώσιµων λύσεων για τα άτοµα 

αυτά. 

Ανάµεσα στους αιτούντες άσυλο στην ελληνική επικράτεια καταγράφηκαν (το 

2005) και 158 ασυνόδευτα παιδιά. Αναµφισβήτητα, η περίπτωση των παιδιών αυτών, 

που φτάνουν στη χώρα µας αποκοµµένα πλήρως από κάθε δίκτυο υποστήριξης, είναι η 

δυσχερέστερη όλων. Παιδιά για τα οποία η εµπειρία ενός ταξιδιού συγκλονιστικών 

κινδύνων – «κακό όνειρο» το ονοµάζουν τα ίδια τα παιδιά – έχει αντικαταστήσει τα 

αγαθά της εκπαίδευσης και της προστασίας, που θα έπρεπε να απολαµβάνουν στην 

ηλικία τους.  

 

Έτος Σύνολο 
Αιτούντων 

Άσυλο 

Ασυνόδευτοι 
Ανήλικοι 

Αιτούντες Άσυλο 

% 

2001 
5,500 

206 3.7 

2002 5,660 247 
4.3 

2003 8,180 314 
3.8 

2004 4,469 302 
6.7 

2005 7,633 158 1.5 

Πίνακας 2 

Πηγή: Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR) http://www.unhcr.gr/  

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός 158 δεν µπορεί θεωρηθεί ότι περιλαµβάνει 

όλους τους ασυνόδευτους ανήλικους που έχουν φτάσει στη χώρα µας. Πολλά παιδιά 

δηλώνουν διαφορετική ηλικία είτε γιατί δεν µπορούν να υπολογίσουν σωστά στο 

δυτικό σύστηµα, είτε γιατί θεωρούν πιο συµφέρον γι’ αυτούς να δηλώσουν 
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µεγαλύτεροι. Επίσης οι παραπάνω αριθµοί δεν περιλαµβάνουν όσους ανήλικους δεν 

προσφεύγουν στο Τµήµα Ασύλου: άλλοι δεν έχουν επαρκή ή σωστή πληροφόρηση για 

τα δικαιώµατά τους και άλλοι σκοπεύουν να µεταβούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης 

και εντωµεταξύ είναι εύκολη λεία για τους λαθροδιακινητές και έρµαιο στα χέρια τους, 

συνεχίζοντας να είναι εκτεθειµένοι σε κινδύνους.30 

Στην πράξη η εξαιρετικά περιορισµένη (σε µηδενικά ποσοστά) χορήγηση 

ασύλου σε συνδυασµό µε το ανέφικτο της απέλασης της µεγάλης πλειονότητας των 

ασυνόδευτων ανηλίκων που εισέρχονται παράνοµα στη χώρα και η έλλειψη 

προνοιακής µεταχείρισης για αυτούς, έχει ως αποτέλεσµα ο πληθυσµός αυτός να 

στερείται θεµελιωδών δικαιωµάτων.  

Είναι γενικά αποδεκτό από όλους τους διεθνείς φορείς που ασχολούνται µε το 

θέµα ότι οι αρµόδιες αρχές δεν πρέπει ποτέ να αρνούνται την είσοδο στα ασυνόδευτα 

παιδιά.  Ο απώτερος στόχος επιβάλλεται να είναι πάντα η προστασία της παιδικής 

ηλικίας. Oι ανήλικοι αιτούντες άσυλο αποτελούν µια ιδιαίτερα ευαίσθητη οµάδα 

αλλοδαπών που αναζητούν προστασία στην ελληνική επικράτεια. Τα περισσότερα από 

αυτά τα παιδιά είναι ασυνόδευτα, δηλαδή πρόκειται για παιδιά κάτω των 18 ετών, τα 

οποία βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους κάτι έχουν αποχωριστεί και από 

τους δύο γονείς τους ή από τον κηδεµόνα τους, τα οποία ζητούν προστασία, καθώς 

προέρχονται από χώρες (Αφγανιστάν, Ιράκ, κλπ) όπου επικρατεί  εµπόλεµη κατάσταση.  

Από τα 158 ασυνόδευτα παιδιά που καταγράφηκαν ως αιτούντες άσυλο το 

2005, ελάχιστα απολαµβάνουν τις υπηρεσίες από ειδικά κέντρα υποδοχής που 

ιδρύθηκαν στη χώρα.  Παράλληλα, ένας µεγάλος αριθµός ασυνόδευτων παιδιών δεν 

εντοπίζονται, κρατούνται σε κέντρα κράτησης και, εφόσον αφεθούν ελεύθερα, δεν 

παραπέµπονται σε κατάλληλες δοµές προστασίας. Η τύχη των περισσότερων αυτών 

παιδιών αγνοείται. Υπάρχουν σηµαντικά κενά στην ελληνική νοµοθεσία που αφορούν 

τον εντοπισµό των κάτω των 18 ετών ατόµων (συνοδευόµενων ή ασυνόδευτων), το 

διορισµό επιτρόπου και την αναζήτηση διαρκών και βιώσιµων λύσεων.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Παιδιού) και η 

Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα 

µελέτησαν το διεθνές και εθνικό νοµικό πλαίσιο και την ισχύουσα κατάσταση των 

ασυνόδευτων αλλοδαπών παιδιών που αιτούνται άσυλο στην Ελλάδα και υιοθέτησαν 

κατευθυντήριες οδηγίες για τη µεταχείρισή τους. Οι Οδηγίες αυτές στηρίζονται σε 

                                                 
30 ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων http://www.arsis.gr/ 
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διεθνώς συµφωνηµένες αρχές και στην ∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών που υιοθέτησε 

το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά καθώς και στην Οδηγία 

2003/9/ΕΚ σχετικά µε τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο. 

Οι Οδηγίες τέθηκαν υπόψη των συναρµοδίων Υπουργείων ∆ηµόσιας Τάξης, 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, και ∆ικαιοσύνης, και οι συντάκτες τους ευελπιστούν να υιοθετηθούν 

και να συµβάλουν στην καλύτερη µεταχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων που ζητούν 

άσυλο στην Ελλάδα.  Οι Κατευθυντήριες Αρχές που διέπουν τις Οδηγίες αυτές 

αναφέρονται: 

• Στο συµφέρον του ανήλικου και τον σεβασµό των δικαιωµάτων του σε κάθε 

διαδικασία που τον αφορά.  

• Στην ισότιµη µεταχείριση του ασυνόδευτου ανηλίκου. Τα ασυνόδευτα παιδιά 

που ζητούν άσυλο πρέπει να απολαµβάνουν ίση µεταχείριση και ίσα δικαιώµατα µε 

αυτά που επιφυλάσσονται στα παιδιά - πολίτες του κράτους υποδοχής ή κατοικούν 

νόµιµα  σ΄ αυτό.  

• Στη συµµετοχή των ασυνόδευτων ανηλίκων στη λήψη αποφάσεων στo πλαίσιο 

όλων των διαδικασιών που τα αφορούν.  

• Στην εκπροσώπηση των ανηλίκων και στην ανάγκη διασφάλισης των 

δικαιωµάτων τους µέσω ενεργειών του αρµόδιου εισαγγελέα.  

• Στον σεβασµό της πολιτισµικής τους ταυτότητας. Για τα ασυνόδευτα ανήλικα 

παιδιά είναι ζωτικής σηµασίας η διατήρηση της µητρικής τους γλώσσας και των 

δεσµών τους µε το πολιτισµικό τους υπόβαθρο.  

• Στην παροχή υπηρεσιών διερµηνείας στα αλλοδαπά παιδιά, στη γλώσσα που 

προτιµούν, κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε συνέντευξης ή στην πρόσβαση σε 

υπηρεσίες ή σε ενηµέρωση που αφορά τα δικαιώµατα και τις ανάγκες τους.  

• Στην αρχή της εµπιστευτικότητας. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται 

ώστε να µην αποκαλύπτονται πληροφορίες που αφορούν τα ασυνόδευτα ανήλικα 

παιδιά και τις οικογένειές τους. Προτού διαβιβαστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα 

σε άλλες υπηρεσίες ή οργανώσεις, επιβάλλεται να λαµβάνεται η συγκατάθεσή τους µε 

τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ηλικία τους.  

• Στην ενηµέρωση. Πρέπει να τους παρέχονται όλες οι χρήσιµες γι΄ αυτά 

πληροφορίες για τα δικαιώµατά τους, τις διαθέσιµες υπηρεσίες στις οποίες µπορούν να 
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έχουν πρόσβαση, τη διαδικασία ασύλου, την αναζήτηση της οικογένειάς τους και την 

κατάσταση που επικρατεί στη χώρα καταγωγής τους.  

• Επιµόρφωση - κατάρτιση του προσωπικού που παρέχει τις υπηρεσίες του σε 

ασυνόδευτα παιδιά, για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών αυτών.  

• Στα µακροπρόθεσµα συµφέροντα των παιδιών.Οι αποφάσεις που λαµβάνονται 

για τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να λαµβάνουν υπόψη, στο µέτρο του δυνατού, τα 

µακροπρόθεσµα συµφέροντά τους.  

• Ταχύτητα και αµεσότητα στην λήψη των αποφάσεων που αφορούν τα ανήλικα 

αλλοδαπά παιδιά που ζητούν άσυλο.  
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4.2. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

Οι διεθνείς συµβάσεις είναι σηµαντικές για τα παιδιά γιατί ορίζουν τις 

προϋποθέσεις εφαρµογής των δικαιωµάτων των παιδιών. Όταν τα Κράτη κυρώνουν µια 

διεθνή σύµβαση, η Κυβέρνηση του Κράτους  υπόσχεται στη διεθνή κοινότητα ότι θα 

συµµορφωθεί µε τα κριτήρια που περιλαµβάνονται στο κείµενο της σύµβασης. 

 

4.2.1. Η Σύµβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967, ορίζουν τις προϋποθέσεις 

εφαρµογής τους τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες: (1) ένα παιδί που 

εκφράζει βάσιµο και δικαιολογηµένο φόβο δίωξης για έναν από τους λόγους που 

αναφέρονται στη Σύµβαση είναι <<πρόσφυγας>> (2) το παιδί στο οποίο αναγνωρίζεται 

το καθεστώς του πρόσφυγα δεν µπορεί να εξαναγκασθεί να επιστρέψει στη χώρα 

καταγωγής του και (3) δεν υπάρχει καµία διάκριση µεταξύ παιδιών και ενηλίκων όσον 

αφορά  την κοινωνική πρόνοια και τα δικαιώµατα που απολαµβάνουν. 

 

4.2.2. Η Σύµβαση του Οργανισµού Αφρικανικής Ενότητας που αφορά τα Ειδικά 

Ζητήµατα των Προσφυγικών Προβληµάτων στην Αφρική περιλαµβάνει ευρύτερο 

ορισµό της έννοιας  πρόσφυγας κατά συνέπεια περιλαµβάνονται πρόσωπα που ζουν  

στην Αφρική και εγκατέλειψαν την πατρίδα τους λόγω του πολέµου ή άλλων 

γεγονότων που διαταράσσουν σηµαντικά τη δηµόσια τάξη. Η Σύµβαση αυτή δε 

διακρίνεται µεταξύ παιδιών και ενηλίκων. 

 

4.2.3. Η ∆ιακήρυξη της Καρταγκένα του 1984, περιλαµβάνει επίσης ένα ευρύ ορισµό 

της έννοιας του ‘πρόσφυγα’ και εφαρµόζεται από τα Κράτη της Λατινικής Αµερικής, 

αν και δεν αποτελεί κείµενο νοµικά δεσµευτικό. 

 

4.2.4. Η Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, δεν αφορά ειδικά θέµατα προσφύγων, 

όµως τα παιδιά πρόσφυγες υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της, επειδή όλα τα 

δικαιώµατα που αποτυπώνονται σε αυτήν αναγνωρίζονται σε κάθε ανθρώπινο ον 

µικρότερο των 18 ετών. Η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (Σ∆Π) είναι 

σηµαντική για τα παιδιά πρόσφυγες , γιατί ορίζει τις προϋποθέσεις εφαρµογής των 

δικαιωµάτων των παιδιών. Καλύπτεται κάθε τοµέας της ζωής του παιδιού, από την 

υγεία έως την εκπαίδευση και τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα. Τα δικαιώµατα 

που περιλαµβάνονται στη Σύµβαση ισχύουν στα Κράτη σε κάθε µεριά της γης, σε όλες 



 37

τις χώρες ανεξάρτητα από το γεωγραφικό µέγεθος και το στάδιο της δηµοσιονοµικής  

ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας  κάθε µορφή πολιτικού συστήµατος και θρησκευτικής 

παράδοσης. Επειδή τα δικαιώµατα είναι οικουµενικά, η Σ∆Π αποτελεί ένα ισχυρό 

εργαλείο για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των παιδιών: καµία χώρα δε µπορεί να 

επικαλεσθεί εξαίρεση ως δικαιολογία για τη µη εφαρµογή της. Η σηµαντικότερη 

καινοτοµία της Σύµβασης είναι ότι αναγνωρίζει τα παιδιά ως υποκείµενα δικαιωµάτων. 

Αν και τα δικαιώµατα αποτυπώνονται στη Σύµβαση καλύπτουν όλες τις πλευρές της 

ζωής του παιδιού, υπάρχουν 3 δικαιώµατα που είναι τόσο θεµελιώδη  ώστε κρίνεται ότι 

αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της Σύµβασης: 1) ο κανόνας <<προς το συµφέρον του 

παιδιού>>2) είναι η αρχή της µη διάκρισης και 3)το δικαίωµα της συµµετοχής.31 Η 

Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού αναγνωρίζει ατοµικά δικαιώµατα στο παιδί, 

επικεντρώνεται όµως και στις σχέσεις. Η ευηµερία των παιδιών και η διασφάλιση των 

δικαιωµάτων τους εξαρτώνται από την οικογένεια και την οικογένεια τους. Μια από τις 

βασικές κατευθυντήριες αρχές της υποστήριξης των παιδιών προσφύγων συνίσταται 

στην συνδροµή των οικογενειών τους και αναγνωρίζεται ότι ένας από τους καλύτερους  

τρόπους στήριξης είναι η παροχή βοήθειας στην κοινότητα. 

Στις 29 Απριλίου 2004, η Οδηγία του Συµβουλίου 2004/83/ΕΚ για θέσπιση 

ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων 

χωρών ή των απατρίδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς 

προστασίας για άλλους λόγους υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης
32.  Αυτή η Οδηγία θέτει δύο διαφορετικά αλλά συµπληρωµατικά µεταξύ τους 

καθεστώτα διεθνούς προστασίας, το προσφυγικό καθεστώς και το καθεστώς 

επικουρικής προστασίας.   

 

                                                 
31 Παιδιά Πρόσφυγες, 1994:17. 
32 Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 2007. 
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4.3. ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΖΗΤΟΥΝ ΑΣΥΛΟ 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του αριθµού των ασυνόδευτων 

ανηλίκων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και που εισέρχονται στη χώρα χωρίς να 

θέλουν να ζητήσουν άσυλο, συχνά παρά τις προσπάθειες διάφορων φορέων για να 

παράσχουν ενηµέρωση για το σκοπό αυτό. Οι λόγοι είναι πολλοί και διάφοροι: άγνοια 

της έννοιας και των συνεπειών του ασύλου, επιθυµία ή επιβολή της ανάγκης για 

απασχόληση από την οικογένεια που έχει παραµείνει στη χώρα προέλευσης. Ωστόσο 

είναι αδιαµφισβήτητο ότι όχι µόνο ο αριθµός των ανηλίκων αυτών είναι µεγάλος, αλλά 

και ότι αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς, ενώ παράλληλα παρατηρείται διαφοροποίηση των 

εθνικοτήτων. 

Η συνεχώς αυξανόµενη παρουσία ανηλίκων που δεν ζητούν άσυλο έχει και 

άλλες διαστάσεις, ιδίως θέµατα διακίνησης ανηλίκων και εγκληµατικότητας. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ειδικότερα ότι, από τον Σεπτέµβριο του 2007 µέχρι τον 

Φεβρουάριο του 2008 σε µη πλήρη καταγραφή από τα στοιχεία της Υπηρεσίας 

Επιµελητών Ανηλίκων του ∆ικαστηρίου Ανηλίκων Αθήνας, διαπιστώθηκαν 

τουλάχιστον 22 περιπτώσεις ανηλίκων Σοµαλών, στην πλειοψηφία τους ηλικίας 13-16 

ετών, αγοριών (µε την εξαίρεση µίας κοπέλας η οποία έχει προφυλακισθεί στις 

γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού) οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών 

στην περιοχή Οµόνοιας. Όλοι ήταν κάτοχοι υπηρεσιακών σηµειωµάτων απέλασης 

(στην πλειοψηφία τους εκδοθείσες από τις Α.∆. Λέσβου, Σάµου και Αττικής) µε 

εξαιρετικά πρόσφατη ηµεροµηνία έκδοσης (στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είχε καν 

παρέλθει η ταχθείσα 30ηµερη προθεσµία για εγκατάλειψη της χώρας).  

Η διαπίστωση και καταγραφή της οµάδας αυτής δυσχεραίνεται περαιτέρω από 

το γεγονός ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αρκετοί ανήλικοι καταγράφονται – στα 

υπηρεσιακά σηµειώµατα απέλασης – ως ενήλικοι (µε αλλαγή της ηµεροµηνίας 

γέννησής τους) ή εµφανίζονται ως ενήλικες είτε µε καταγραφή των ανηλίκων ως 

συνοδευόµενων από ενήλικες.33 

 

 

                                                 
33 ∆ηµητροπούλου Γ, Παπαγεωργίου Ι, 2008. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ. 

 

Το πρόγραµµα υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο υλοποιείται 

από το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας (ΕΙΝ) στις εγκαταστάσεις της Μονάδας των Ανωγείων 

Κρήτης από το 2000 και χρηµατοδοτείται από το ΕΙΝ και το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων. Η δυναµικότητα του 

προγράµµατος ανέρχεται στα 25 άτοµα. Τα τελευταία χρόνια το Κέντρο λειτουργεί 

πάντα σε συνθήκες πληρότητας. 

Το προσωπικό που απασχολεί το Κέντρο Φιλοξενίας απαρτίζεται από 1 

κοινωνική λειτουργό, 1 ψυχολόγο, 2 καθηγήτριες-φιλόλογους, 1 γραµµατέα, 2 

νυχτοφύλακες, 4 άτοµα προσωπικό κουζίνας και 2 διοικητικούς υπαλλήλους. 

Βασικός στόχος του Κέντρου Φιλοξενίας είναι η υποδοχή και η παροχή 

προσωρινής φιλοξενίας σε ανήλικους αιτούντες άσυλο, η ψυχολογική τους υποστήριξη, 

αλλά και η προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης. Από το Κέντρο Φιλοξενίας 

παρέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη, ιατροφαρµακευτική υποστήριξη, παροχή 

µετάφρασης και νοµικής υποστήριξης και προγράµµατα εκµάθησης της ελληνικής 

γλώσσας για ευκολότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και ένταξη 

στην ελληνική κοινωνία. Λειτουργούν ακόµη εργαστήρια κεραµικής, ζωγραφικής και 

ραπτικής.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ελλείψεις όσον αφορά στο προσωπικό του 

Κέντρου µε αποτέλεσµα να υπάρχει δυσκολία στην πραγµατοποίηση ορισµένων 

δραστηριοτήτων από αυτές που προαναφέρθηκαν. Σύµφωνα µε την κοινωνική 

λειτουργό του Κέντρου οι σηµαντικότερες ανάγκες που αντιµετωπίζει τα Κέντρο είναι 

η έλλειψη προσωπικού και εγκαταστάσεων (π.χ. αίθουσα υπολογιστών) µε αποτέλεσµα 

να µην υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες µε τις οποίες να µπορούν τα παιδιά να 

αξιοποιήσουν τον ελεύθερο τους χρόνο και να ψυχαγωγηθούν.   

Αµέσως µετά την άφιξή τους, οι ανήλικοι υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις 

στο τοπικό Κέντρο Υγείας και υποβάλλουν – εφόσον δεν είναι ήδη αιτούντες άσυλο - 

αίτηµα ασύλου στο αρµόδιο Τµήµα Ασφαλείας του Α.Τ. Περάµατος. Ο συνολικός 

αριθµός των παιδιών που έχουν φιλοξενηθεί στο Κέντρο Φιλοξενίας από την ηµέρα της 

ίδρυσης του έως σήµερα (Ιούνιος 2008) είναι 160 άτοµα. Από αυτά τα παιδιά µόνο 4 

έχουν καταφέρει να πάρουν άσυλο. 
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Κατά την χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας στο συγκεκριµένο Κέντρο  

φιλοξενούνταν 21 ασυνόδευτοι ανήλικοι, αγόρια Αφγανικής καταγωγής, ηλικίας 15-21 

ετών. Όλα τα παιδιά είναι αιτούντες άσυλο, εκτός από 1 το οποίο έχει πάρει άσυλο. 

Από τα 24 αυτά παιδιά, τα 6 πηγαίνουν στο σχολείο. 

Οι ανάγκες ένδυσης καλύπτονται αρχικά από το Κέντρο και στη συνέχεια είτε 

από δωρεές ρούχων είτε µε δαπάνη των ανηλίκων. Στο πρόγραµµα, εκτός από την 

φιλοξενία σε δωµάτια των 5 ατόµων, παρέχεται σίτιση (3 γεύµατα ηµερησίως). Στην 

διαµόρφωση του µενού και την επιλογή των φαγητών λαµβάνονται υπόψη οι 

θρησκευτικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των ανηλίκων. Το καθηµερινό 

πρόγραµµα των ανηλίκων συµπεριλαµβάνει µία ώρα µάθηµα ελληνικής γλώσσας, σε 

οµάδες των 4 – 5 ατόµων στο χώρο του Κέντρου από ωροµίσθιους καθηγητές και 

συναντήσεις (οµαδικές ή ατοµικές) µε την Κοινωνική Λειτουργό και την Ψυχολόγο. 

Οι περισσότεροι ανήλικοι αθλούνται τακτικά στις εγκαταστάσεις της τοπικής 

οµάδας ποδοσφαίρου ενώ ορισµένοι είναι τακτικά µέλη της οµάδας. Κάποια από τα 

παιδιά συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες στο Ηράκλειο. Για τις περιπτώσεις 

αυτές εξασφαλίζεται κάρτα µειωµένων εισιτηρίων για τις µετακινήσεις τους. Σε όλους 

τους ανηλίκους δίδεται µηνιαία οικονοµική ενίσχυση των 54 ευρώ για κάλυψη των 

προσωπικών τους εξόδων.  

Σε ότι αφορά στην εκπαίδευση, στόχος είναι, κυρίως για τα παιδιά µικρότερης 

ηλικίας που το επιθυµούν, η ένταξή τους στο σχολείο. Ωστόσο τέσσερα µόνο από τα 

παιδιά που βρίσκονται στο Κέντρο σήµερα έχουν ενταχθεί στην δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση και παρακολουθούν µαθήµατα στο τοπικό Γυµνάσιο. Αυτό συµβαίνει διότι 

τα περισσότερα παιδιά, εξαιτίας των αντίξοων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα 

τους δεν έχουν φοιτήσει ποτέ στο σχολείο, δυσκολεύονται πολύ να παρακολουθήσουν 

τα µαθήµατα του σχολείου. 

Οι περισσότεροι ανήλικοι απασχολούνται περιστασιακά σε εποχικές αγροτικές 

και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Μετά την ενηλικίωση των παιδιών γίνονται 

προσπάθειες να συνεχίσουν την ζωή τους εκτός του Κέντρου και να ενταχθούν πλήρως 

στο κοινωνικό - οικονοµικό περιβάλλον 

Τα προβλήµατα που καταγράφονται από την µεριά των φιλοξενουµένων 

εστιάζονται σε θέµατα που αφορούν την αναγκαιότητα περισσότερων ωρών 

µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας αλλά και επιπλέον εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 

καθώς και προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης (π.χ. µαθήµατα Η/Υ, µαθήµατα 

αγγλικών, τεχνική εκπαίδευση).  
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Επίσης, δυσκολίες αναφέρονται, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις των παιδιών 

που έχουν φιλοξενηθεί στο Κέντρο, τόσο στη διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων 

ασύλου που είναι πολύ χρονοβόρα, όσο και στην τελική απόφαση παροχής ασύλου και 

ταυτότητας από το ελληνικό κράτος, κάτι το οποίο πραγµατοποιείται σπάνια. Έτσι, η 

κωλυσιεργία απόκτησης νόµιµων εγγράφων καθιστά σχεδόν ανέφικτη τη δυνατότητα, 

οι ανήλικοι να αισθανθούν ασφάλεια και να κάνουν σχέδια για το µέλλον τους. Το 

παραπάνω επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι από τα 160 παιδιά που έχουν φιλοξενηθεί 

στο Κέντρο, µόνο 4 έχουν καταφέρει να πάρουν άσυλο από την χώρα µας.  

Παράλληλα καταγράφονται δυσκολίες που συνδέονται µε την τοποθεσία του 

Κέντρου, καθώς τα Ανώγεια είναι ένας µικρός ∆ήµος όπου οι δοµές και οι υπηρεσίες 

υγείας, εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης αλλά και οι δυνατότητες 

απασχόλησης είναι περιορισµένες. Αν και το κοντινότερο αστικό κέντρο είναι το 

Ηράκλειο (1 ώρα µε το λεωφορείο), ούτε η συχνότητα των συγκοινωνιών ούτε και το 

κόστος του εισιτηρίου επιτρέπουν την καθηµερινή µετακίνηση των ανηλίκων. Παρόλα 

αυτά, όµως θα πρέπει να αναφερθεί πως οι περισσότεροι ανήλικοι πρόσφυγες που 

διαµένουν στο Κέντρο, νοιώθουν πως τα Ανώγεια είναι το σπίτι τους . Πολλοί από 

αυτούς αισθάνονται ότι µε κάποιους από τους κατοίκους του χωριού είναι µια 

οικογένεια, κάτι που, όπως σηµειώνουν, δεν θα συνέβαινε εάν βρισκόντουσαν σε µια 

µεγαλύτερη πόλη.  

Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται ότι η περιοχή που βρίσκεται το Κέντρο 

Φιλοξενίας βοηθάει στο να λειτουργήσει θετικά η ένταξη των ανήλικων στην Ελλάδα. 

∆ιότι µε το να βρίσκονται σε ένα µέρος όπου οι κοινωνικοί δεσµοί και οι σχέσεις µε 

τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας αναπτύσσονται εύκολα και µε µεγάλη 

συχνότητα, τους βοηθά να αισθανθούν ασφάλεια και να αποκτήσουν ξανά εµπιστοσύνη 

στους ανθρώπους. Σε αντίθεση µε µια µεγαλούπολη, όπου η αποξένωση, η δυσκολία 

εύρεσης εργασίας, η δυσπιστία και η προκατάληψη απέναντι στο ξένο στοιχείο, 

µπορούν εύκολα να λειτουργήσουν αρνητικά για τους ανήλικους που βρίσκονται σε µια 

άγνωστη για αυτούς χώρα, χωρίς κανένα στην ουσία υποστηρικτικό σύστηµα.  
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Β’ ΜΕΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

6.1. Σκοπός Έρευνας 

 

Σκοπός της συγκεκριµένης µελέτης που αφορά στους ανήλικους πρόσφυγες που 

φιλοξενούνται στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων Προσφύγων του Εθνικού Ιδρύµατος 

Νεότητας στα Ανώγεια Κρήτης είναι να διερευνηθούν τα αίτια της εγκατάλειψης της 

πατρίδας τους, οι εµπειρίες από τη διαδροµή τους προς την Ελλάδα, οι ανάγκες που 

έχουν, οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, οι αλληλεπιδράσεις τους µε τους κατοίκους 

της περιοχής, καθώς και τα σχέδιά τους για το µέλλον και τον τρόπο µε τον οποίο 

σκοπεύουν να τα επιτύχουν. 

Η έρευνα αυτή δεν στοχεύει στην εξαγωγή γενικευµένων συµπερασµάτων. Ως 

µελέτη περίπτωσης, επιχειρεί να διαφωτίσει πώς το υπό µελέτη φαινόµενο 

παρουσιάζεται στη συγκεκριµένη οµάδα. 

 

6.2. Μεθοδολογία Έρευνας 

 

6.2.1. Πεδίο Μελέτης 

Ως πεδίο µελέτης ορίστηκε το Κέντρο Φιλοξενίας Ανήλικων Προσφύγων της 

Μονάδας Ανωγείων του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας. Ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα 

στην ερευνήτρια και το προσωπικό του Κέντρου υπήρξε η επιβλέπουσα καθηγήτρια της 

έρευνας. Αρχικά έγιναν κάποιες διερευνητικές επισκέψεις για να γνωριστεί η 

συντάκτρια της έρευνας µε τους ανήλικους πρόσφυγες που διαµένουν στα Ανώγεια και 

µε το προσωπικό του Κέντρου. Η υποδοχή από το προσωπικό ήταν θερµή και η 

βοήθεια που προσφέρθηκε ήταν πολύ σηµαντική για την ανάπτυξη ενός καλού 

κλίµατος επικοινωνίας ανάµεσα στην ερευνήτρια και τους ανήλικους, καθώς και άρση 

των δυσκολιών που προέκυψαν. Οι δυσκολίες αφορούσαν στο χρόνο που χρειάστηκε 

για να δοθεί η άδεια από Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, 

αλλά και στην προσέγγιση των ανήλικων προσφύγων, στην ερµηνεία και κατανόηση 

του θέµατος από την πλευρά των ανήλικων και στην απόκτηση εµπιστοσύνης. 

 

 



 43

6.2.2. ∆ειγµατοληψία 

Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 8 ανήλικοι πρόσφυγες, αγόρια, 12 έως 26 

ετών, που φιλοξενούνταν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας στο Κέντρο 

Φιλοξενίας ανήλικων προσφύγων της Μονάδας Ανωγείων του ΕΙΝ και 2 πρόσφυγες 

που είχαν φιλοξενηθεί στο παρελθόν για αρκετά µεγάλο διάστηµα στο συγκεκριµένο 

Κέντρο. Τα κριτήρια επιλογής του δείγµατος στηρίχτηκαν στο χρόνο παραµονής των 

παιδιών στο Κέντρο Φιλοξενίας. Έτσι, επιλέχθηκαν 4 ανήλικοι πρόσφυγες που 

φιλοξενούνται µικρό χρονικό διάστηµα, δηλαδή από 3 έως 6 µήνες, 2 παιδιά που η 

παραµονή τους είναι γύρω στον 1 χρόνο, καθώς και 2 παιδιά τα οποία βρίσκονται στο 

Κέντρο 2,5 µε 3,5 χρόνια. Επίσης, κρίθηκε σκόπιµο να επιλεγούν και 2 παιδιά, τα οποία 

έχουν ολοκληρώσει το Πρόγραµµα στο παρελθόν και αυτή τη στιγµή ζουν και 

εργάζονται στο Ηράκλειο για να υπάρξουν πιο ολοκληρωµένα συµπεράσµατα για το 

αντικείµενο της έρευνας. 

 

6.2.3. Τεχνικές Συλλογής Πληροφοριών 

Ως µέσο της έρευνας επιλέχθηκε η ατοµική ηµι-δοµηµένη συνέντευξη µε 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου, οι οποίες κινήθηκαν στον άξονα του χρόνου, παρελθόν-

παρόν- µέλλον. Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η συνέντευξη 

πρόσωπο µε πρόσωπο, µε παρουσία σε αρκετές περιπτώσεις µεταφραστή. 

Όπως αναφέρθηκε στην αίτηση του θέµατος της εργασίας µετά από ενδελεχή 

έρευνα διαπιστώθηκε πως δεν έχει πραγµατοποιηθεί παρόµοια έρευνα αναφορικά µε 

τους ανήλικους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Η πραγµατοποίηση αυτής της έρευνας 

βασίστηκε επάνω στις αρχές και στους κανόνες της ποιοτικής έρευνας. Η ποιοτική 

µεθοδολογία θεωρείται περισσότερο κατάλληλη για την προσέγγιση νέων και σχετικά 

άγνωστων αντικειµένων, όπως στην προκειµένη περίπτωση είναι οι ανήλικοι 

πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο τύπος των συνεντεύξεων ήταν 

ηµιδοµηµένος, δόθηκε δηλαδή στα άτοµα αρκετή πρωτοβουλία στη διατύπωση των 

απαντήσεών τους, ενώ η συνεντεύκτρια περιόρισε στο ελάχιστο τις παρεµβάσεις της, 

φροντίζοντας τα άτοµα να µιλούν για θέµατα που ο σκοπός της έρευνας απαιτούσε να 

καλυφθούν στη διάρκεια του διαθέσιµου χρόνου. 

Το πεδίο της µελέτης αφορούσε τις αντιλήψεις των ανηλίκων προσφύγων 

σχετικά µε τις εµπειρίες τους, τις ανάγκες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 

καθώς και τα σχέδια τους. Μέσα από τις συνεντεύξεις επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η 

ζωή των ανήλικων προσφύγων πριν την µετακίνηση τους, τα αίτια που τους ώθησαν να 
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φύγουν από τον τόπο καταγωγής τους και τις εµπειρίες τους από το ταξίδι τους προς 

την Ελλάδα. Ακόµη συλλέχθηκαν πληροφορίες για την παρούσα κατάσταση, τη ζωή 

τους στο Κέντρο Φιλοξενίας, τις ανάγκες που έχουν, τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν, τις αλληλεπιδράσεις µε την τοπική κοινωνία αλλά και τα σχέδιά τους 

για το µέλλον και τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτονται να τα επιτύχουν. 

 

6.2.4. Επεξεργασία ∆εδοµένων 

Η επεξεργασία των συνεντεύξεων έγινε βάσει διαχωρισµού του χρονικού 

διαστήµατος παραµονής των παιδιών στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανήλικων Προσφύγων 

του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας στα Ανώγεια, βασίστηκε σε τρεις άξονες: 

Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον και επικεντρώθηκε σε 6 βασικές ενότητες ερωτηµάτων: 

Α. Παρελθόν:  

1. οι λόγοι που ώθησαν τους συµµετέχοντες στην έρευνα να φύγουν από την 

πατρίδα τους  

2. οι εµπειρίες τους από το ταξίδι τους προς την Ελλάδα  

3. οι δυσκολίες που αντιµετώπισαν στην Ελλάδα  

Β. Παρόν: 

4. η ζωή τους στο Κέντρο Φιλοξενίας (ανάγκες και προβλήµατα)  

5. η ζωή τους στα Ανώγεια (ανάγκες και προβλήµατα)  

Γ. Μέλλον: 

6. τα σχέδια τους για το µέλλον και τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτονται να τα 

υλοποιήσουν.  

Μέσα από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηθέντων στόχος ήταν να 

ερευνηθεί εάν τα στοιχεία που δόθηκαν συνδυάζονται µε το θεωρητικό µέρος της 

εργασίας, αλλά και να προκύψουν νέα δεδοµένα και γνώση γι’ αυτό το κοµµάτι του 

πληθυσµού. 

 

6.2.5. Εκτίµηση ∆υσκολιών κατά τη ∆ιεξαγωγή της έρευνας - Ενέργειες για άρση 

των δυσκολιών. 

Ένα σηµαντικό πρόβληµα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ορισµένων 

συνεντεύξεων ήταν η δυσκολία συνεννόησης µεταξύ της ερευνήτριας και των 

ανηλίκων προσφύγων, λόγω της αδυναµίας των παιδιών να κατανοούν την ελληνική 

γλώσσα. Για να πραγµατοποιηθούν αυτές οι συνεντεύξεις, καταλυτική υπήρξε η 
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βοήθεια ορισµένων παιδιών - προσφύγων που γνωρίζουν ελληνικά και έχουν το ρόλο 

του µεταφραστή στο πρόγραµµα.  

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί πως παρατηρήθηκαν ορισµένες περιπτώσεις 

επιφυλακτικότητας από την πλευρά των ανήλικων προσφύγων µε αποτέλεσµα κάποιες 

από τις συνεντεύξεις να είναι µικρές. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι η γνωριµία 

της ερευνήτριας µε τους ανήλικους πρόσφυγες του Κέντρου Φιλοξενίας ήταν µικρής 

διάρκειας (είχαν προηγηθεί 2 επισκέψεις στο Κέντρο), όµως υπήρξε προσπάθεια να 

ανατραπεί η επιφυλακτικότητα αυτή και να δηµιουργηθεί κλίµα εµπιστοσύνης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

 

7.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Το δείγµα της έρευνας, όπως προαναφέρθηκε, αποτελείται από αγόρια ηλικίας 

από 12-26 χρονών που διαµένουν ή διέµεναν στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανήλικων 

Προσφύγων στα Ανώγεια. Για την έρευνα επιλέχθηκαν παιδιά που έχουν µικρό χρόνο 

παραµονής στο Κέντρο (2-6 µήνες), κάποια άλλα που έχουν µεσαίο χρόνο παραµονής 

(1 χρόνο περίπου) και τέλος κάποια παιδιά που έχουν µεγάλο χρόνο παραµονής στο 

Κέντρο (2,5-3,5 χρόνια). Εκτός από τα παιδιά που διαµένουν στο Κέντρο Φιλοξενίας, 

συµµετείχαν στην έρευνα και 2 παιδιά που φιλοξενούνταν παλιότερα στο Κέντρο 

Φιλοξενίας και τα τελευταία 2 χρόνια έχουν µετακοµίσει στο Ηράκλειο, όπου 

εργάζονται και προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. 

 

Αναλυτικότερα: 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1.  

Ο Ε. βρίσκεται στην Ελλάδα 3 χρόνια και 4 µήνες και στο Κέντρο Φιλοξενίας 2 

χρόνια και 2 µήνες. Σταµάτησε το σχολείο όταν ήταν 12 ετών και πήγε στο Πακιστάν 

για να δουλέψει για να βοηθήσει οικονοµικά την οικογένεια του. Από το Αφγανιστάν 

έφυγε γιατί φοβόταν για τη ζωή του λόγω του πολέµου και ένοιωθε αβεβαιότητα για το 

αύριο. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2. 

 Ο Α. είναι 18 χρονών από το Αφγανιστάν  και βρίσκεται 3,5 χρόνια στην 

Ελλάδα. 3,5 βρίσκεται και στο Κέντρο Φιλοξενίας. Από το Αφγανιστάν έφυγε γιατί 

σκότωσαν τον πατέρα του και πήγε µε την οικογένεια του στο Πακιστάν όπου και 

έµειναν 11 χρόνια. Αναζητούσε µια καλύτερη ζωή χωρίς να ζει στη σκιά του πολέµου 

και χωρίς να νοιώθει αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το µέλλον του και έτσι πήρε τη 

απόφαση να εγκαταλείψει το Πακιστάν µε προορισµό του την Τουρκία. 
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ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 3. 

 Ο Αµπ. είναι 17 χρονών και βρίσκεται στην Ελλάδα 1 χρόνο και 4 µήνες. Στα 

Ανώγεια και στο Κέντρο Φιλοξενίας είναι 1 χρόνο. Η ζωή του στο Αφγανιστάν ήταν 

δύσκολη λόγω του πολέµου και αποφάσισε µε τον ξάδελφο του να πάνε στο Ιράν για να 

εργαστεί. Έµεινε εκεί 6 χρόνια όταν αποφάσισε να ξεκινήσει το ταξίδι του προς την 

Ελλάδα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 4. 

 Ο Χ. είναι 16,5 χρονών από το Αφγανιστάν και στην Ελλάδα βρίσκεται 1 χρόνο 

και 3 µήνες και στο Κέντρο Φιλοξενίας βρίσκεται 1 χρόνο και 2 µήνες. Εγκατέλειψε 

την πατρίδα του για να αναζητήσει ένα πιο ασφαλές µέλλον κάτι που δεν µπορούσε να 

του προσφέρει η πατρίδα του η οποία βρισκόταν σε εµπόλεµη κατάσταση.  

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 5. 

 Ο Αµπ. είναι 16 ετών και κατάγεται από το Αφγανιστάν. Εγκατέλειψε την 

πατρίδα του σε ηλικία 12,5 ετών γιατί φοβόταν για τη ζωή του, εξαιτίας του πολέµου. 

Στην Ελλάδα βρίσκεται 1 χρόνο και στο Κέντρο Φιλοξενίας 6 µήνες. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 6. 

 Ο Αλ. είναι 12 ετών και κατάγεται από το Αφγανιστάν. Από την πατρίδα του 

έφυγε λόγω του πολέµου. Βρίσκεται 2 µήνες στην Ελλάδα και στο Κέντρο Φιλοξενίας. 

  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7. 

 Ο Μ. είναι 18 χρονών, κατάγεται από το Αφγανιστάν και ήρθε στην Ελλάδα πριν 

από 1 χρόνο. Στο Κέντρο Φιλοξενίας βρίσκεται 6 µήνες. Από το Αφγανιστάν έφυγε 

µαζί µε έναν φίλο του πατέρα του γιατί είχαν πόλεµο και καθώς βρίσκονταν σε 

εµπόλεµη κατάσταση, κατέφυγαν στο Ιράν.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 8. 

 Ο Ζ. είναι 16 ετών και κατάγεται από το Αφγανιστάν. Στην Ελλάδα βρίσκεται 1 

χρόνο και στο Κέντρο Φιλοξενίας 6 µήνες. Η ζωή του στο Αφγανιστάν δεν ήταν καλή, 

αφού από πολύ µικρός σε ηλικία 6 ετών έπρεπε να δουλεύει για να βοηθήσει την 

οικογένεια του. Σε ηλικία 14 χρονών έφυγε από το Αφγανιστάν, γιατί φοβόταν για τη 

ζωή του λόγω του πολέµου. 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΕΜΕΝΑΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 

∆ΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 9. 

 O Ας. είναι 26 ετών. Η καταγωγή του είναι από το Αφγανιστάν και, όπως 

αναφέρει, έφυγε από την πατρίδα του πριν 8 χρόνια και ο λόγος για αυτό ήταν ο 

πόλεµος που επικρατούσε στην περιοχή. Στην Ελλάδα βρίσκεται 8 χρόνια και ήταν από 

τα πρώτα παιδιά που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα το 2000. Στο Κέντρο έµεινε 6 χρόνια 

και τα τελευταία 2 χρόνια ζει στο Ηράκλειο όπου εργάζεται. Ο Ασ. είναι το µόνο παιδί 

που συµµετείχε στην έρευνα το οποίο έχει πάρει άσυλο. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10. 

 Ο Ρο. είναι 25 χρονών και έφυγε από το Αφγανιστάν όταν ήταν 14 ετών. Ο λόγος 

που τον ανάγκασε να φύγει από την πατρίδα του, ήταν ο φόβος του πολέµου. Μετά από 

πολλές δυσκολίες κατάφερε να φτάσει στην Ελλάδα όπου βρίσκεται 7 χρόνια. Στο 

Κέντρο Φιλοξενίας έµεινε 5 χρόνια και έφυγε από εκεί το 2006. Τα τελευταία 2 χρόνια 

ζει και εργάζεται στο Ηράκλειο. 
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7.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

7.2.1. Οι λόγοι που ώθησαν τους ανήλικους πρόσφυγες να εγκαταλείψουν την 

πατρίδα τους. 

Οι πρόσφυγες στην ερώτηση για ποιους λόγους έφυγαν από την πατρίδα τους, 

όλοι ανέφεραν πως αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν, εξαιτίας του πολέµου και τις 

πολύ αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν εκεί. Τα παιδιά ένιωθαν φόβο για τη ζωή 

τους και αβεβαιότητα για το µέλλον.  

Χαρακτηριστικά ο Εν (Συν. 1) αναφέρει: ‘Ο κύριος λόγος που έφυγα από το 

Αφγανιστάν ήταν ο πόλεµος. Στην οικογένειά µου είχαν σκοτωθεί όλοι από την 

οικογένεια της µητέρας µου. ∆εν ήταν καλές οι καταστάσεις… Η µόνη λύση ήταν 

να φύγω..’. Επίσης, ο Ζ. (Συν. ): ‘Έφυγα από το Αφγανιστάν επειδή είχαµε πόλεµο 

και φοβόµουν για τη ζωή µου. Όλη µου η οικογένεια έµεινε πίσω, µόνο εγώ 

έφυγα…’ . Για τα αίτια που τον οδήγησαν να φύγει από το Αφγανιστάν µίλησε και ο Χ. 

(Συν. 4) ‘Η ζωή στο Αφγανιστάν δεν ήταν καλή, έφυγα γιατί φοβόµουν για τη ζωή 

µου λόγω του πολέµου.’  

 

7.2.2. Το ταξίδι προς την Ελλάδα-διαδροµή 

Όλοι οι ερωτηθέντες µετακινήθηκαν µέσω κυκλωµάτων διακίνησης, 

πληρώνοντας συγκεκριµένα άτοµα για να τους µεταφέρουν στην Τουρκία µε 

ενδιάµεσους σταθµούς, όπως το Ιράν και το Πακιστάν. 

8 από τους 10 ανήλικους πρόσφυγες είχαν ένα πολύ δύσκολο ταξίδι, 

περπατούσαν για περίπου 1,5 µήνα µέσα από αντίξοες συνθήκες (κρύο, πείνα, δίψα). 

Εν. (Συν.1) είπε: ‘έκανα 3 µήνες να φτάσω στην Τουρκία τις περισσότερες ώρες 

ήµουν µε τα πόδια.. Είχα ένα φίλο µαζί µου. Τις τελευταίες ηµέρες είχα κάνει 

πυρετό και δεν µπορούσα να περπατήσω και µε βοήθησε ο φίλος µου αυτός να τα 

καταφέρω… του χρωστάω ακόµη χάρη’. Ο Μ. (Συν. 7) ανέφερε: ‘Ήταν πολύ 

δύσκολη διαδροµή. Ξεκίνησα µε τα πόδια. Ταξιδεύσαµε για 1 µήνα περίπου µέσα 

από τα βουνά για να µην µας δει η αστυνοµία… Είχε πολύ κρύο. Ήµασταν 25 

Αφγανοί και 6-7 Πακιστανοί και οι Πακιστανοί µείνανε εκεί στα χιόνια. Πέθαναν 

εκεί…’ και συνεχίζει ‘Το πιο δύσκολο σηµείο του ταξιδιού ήταν το κρύο αλλά και 

το φαγητό.’ 
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3 από τα 10 παιδιά που πήραν µέρος στην έρευνα πιάστηκαν από τις αστυνοµικές 

αρχές, φυλακίστηκαν στην Τουρκία ή στο Ιράν, και αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω 

στο Αφγανιστάν και να ξαναρχίσουν από την αρχή το ταξίδι τους.  

Ο Εν. (Συν.1) αναφέρει χαρακτηριστικά: ‘Από την Τουρκία προσπάθησα να 

περάσω στην Ελλάδα 4-5 φορές… Άλλες φορές µας έπιανε η αστυνοµία και µας 

έστελνε πίσω ή άλλες φορές ήµασταν στο νερό για µέρες.’ 

 

7.2.3. ∆υσκολίες που αντιµετώπισαν στην Ελλάδα 

Συνήθως λίγες ώρες µετά την άφιξή τους στο ελληνικό έδαφος οι ανήλικοι 

πρόσφυγες εντοπίζονται από τις ελληνικές αρχές από τις οποίες δυστυχώς 

αντιµετωπίζονται σαν όλους τους οικονοµικούς µετανάστες. Μέσα από τη 

συγκεκριµένη έρευνα διαπιστώνεται πως και οι 10 ανήλικοι πρόσφυγες µόλις έγιναν 

αντιληπτοί από την Ελληνική Αστυνοµία διατάχθηκε η απέλασή τους και κρατήθηκαν 

για κάποιο χρονικό διάστηµα έως ότου τους αφήσουν ελεύθερους, δίνοντάς τους διορία 

1 µήνα για  να εγκαταλείψουν την Ελλάδα.  

Τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν τα αγόρια Αφγανικής καταγωγής που πήραν 

µέρος στην έρευνά µας µόλις έφτασαν στην Ελλάδα ήταν πολυάριθµα, όµως ως τα πιο 

σηµαντικά αναφέρονται η γλώσσα και η δυσκολία που είχαν να συνεννοηθούν µε τους 

Έλληνες, η έλλειψη χρηµάτων µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να καλύψουν τις 

βασικές ανάγκες διαβίωσής τους (νερό, φαγητό, στέγη) η κράτηση των ανήλικων από 

τις αστυνοµικές αρχές αλλά και η µη χορήγηση µόνιµων χαρτιών. Πιο συγκεκριµένα 9 

από τους 10 ανήλικους πρόσφυγες ανέφεραν πως κατά τον ερχοµό τους στην Ελλάδα 

αντιµετώπισαν δυσκολίες στην καθηµερινότητά τους, διότι δεν γνώριζαν την ελληνική 

γλώσσα.  

Ο Χ. (Συν.4) µας περιγράφει: ‘Όταν ήρθα στην Ελλάδα δεν µου άρεσε 

καθόλου. Ήταν δύσκολος ο πρώτος καιρός γιατί δεν ήξερα τη γλώσσα. ∆εν 

µπορούσα να µιλήσω µε κανέναν.’ Ο Ζ. (Συν. 8) αναφέρει πως τον πρώτο καιρό που 

βρισκόταν στη χώρα µας δεν είχε χρήµατα και έµενε στο δρόµο ‘Έψαχνα δουλειά 

αλλά κανένας δεν µε έπαιρνε στη δουλειά του γιατί δεν ήξερα τη γλώσσα και δεν 

µπορούσα καθόλου να συνεννοηθώ.’ O Aµπ. (Συν. 3). Όπως αναφέρει όταν ήρθε στην 

Ελλάδα ήταν όλα δύσκολα. ‘∆εν είχαµε ούτε νερό, ούτε φαγητό, τίποτα. Σκέφτηκα 

να δουλέψω αλλά δεν µπορούσα γιατί δεν ήξερα την γλώσσα.’  

Μονάχα ένα από τα 10 παιδιά δεν αντιµετώπισε σηµαντικό πρόβληµα µε την 

γλώσσα, διότι γνώριζε αγγλικά και έτσι µπορούσε να συνεννοηθεί µε τους Έλληνας 
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στην αγγλική γλώσσα. Όπως διηγείται και ο ίδιος ο Αl. (Συν. ) ‘Όταν ήρθα στην 

Ελλάδα η γλώσσα µε δυσκόλεψε λίγο. Γνώριζα αγγλικά και έτσι όποτε χρειαζόταν 

να µιλήσω µε κάποιον το έκανα στα αγγλικά.’ 

1 στα 10 παιδιά αναφέρει πως η κράτηση του σε φυλακή από τις ελληνικές αρχές 

ήταν το πιο δύσκολη στιγµή που αντιµετώπισε µετά τον ερχοµό του στην Ελλάδα. Ο 

Αζ. (Συν. 2) µας διηγείται χαρακτηριστικά: ‘Η µεγαλύτερη δυσκολία που 

αντιµετώπισα στην Ελλάδα ήταν πως µε έβαλαν στην φυλακή…αυτό ήταν! ∆εν 

είχα χρήµατα αλλά και πάλι µπορούσα να ζήσω, αλλά αυτό που µε έβαλαν στην 

φυλακή για 3 µήνες µαζί µε άλλα 120 άτοµα πιο µεγάλα σε ηλικία από εµένα ήταν 

δύσκολο’ 

5 από τους 10 ερωτηθέντες ανέφεραν πως µια σηµαντική δυσκολία µετά τον 

ερχοµό τους στην Ελλάδα ήταν η έλλειψη των χαρτιών που θα πιστοποιούσαν πως 

βρίσκονται νόµιµα στην Ελλάδα.. Ο Εν (Συν. 1) αναφέρει πως τα χαρτιά ήταν ένα 

σηµαντικό πρόβληµα για αυτόν. ‘Πολλές φορές µε είχαν σταµατήσει στο δρόµο και 

µε ρωτούσαν αν έχω χαρτιά.’  

Και τα 10 παιδιά που πήραν µέρος στην έρευνα πήραν τη ροζ κάρτα λίγες ηµέρες 

µετά που επισκέφθηκαν το Εθνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες.  

O Μο. (Συν.7) περιγράφει: ‘Από την Μυτιλήνη βγάλαµε εισιτήριο για το πλοίο 

και ήρθαµε στην Αθήνα, εκεί µέναµε σε ένα ξενοδοχείο που µένουν Αφγανοί. Εκεί 

µου µίλησαν για το GCR (Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες). Πήγα εκεί 

και τους είπα πως είµαι Αφγανός και δεν έχω λεφτά, δεν καταλαβαίνω ελληνικά 

και δεν µπορώ να πληρώσω το µέρος που έµενα και τότε µε έστειλαν στο Λαύριο’.  

Ο Χ. (Συν.4) στην αφήγηση του ανέφερε ‘Όταν φτάσαµε στην Αθήνα πήγαµε µαζί µε 

τα άλλα παιδιά σε ένα ξενοδοχείο που µένουν Αφγανοί. Έµενα εκεί για 1 εβδοµάδα 

σε ένα σπίτι και έδινα 5 € το βράδυ. Εκεί τα µεγαλύτερα παιδιά µου µίλησαν για το 

GCR. Πήγα εκεί και µετά από 2 ηµέρες µε έστειλαν εδώ’  

Μέχρι εκείνη τη στιγµή ζούσαν παράνοµοι στη χώρα µας µε το φόβο µήπως τους 

πιάσει η αστυνοµία και τους στείλει πίσω στη χώρα τους. Όσον αφορά στην παροχή 

πολιτικού ασύλου από την πολιτεία προς τους ανήλικους πρόσφυγες τα βήµατα που 

έχουν γίνει είναι πάρα πολύ µικρά, µονάχα 1 από τους 10 πρόσφυγες που συµµετείχαν 

στην έρευνα έχει πάρει πολιτικό άσυλο. Όπως αναφέρει ο Ρα. (Συν10) ‘Είµαστε εδώ 

τόσα χρόνια και δεν έχουµε πάρει ακόµη το άσυλο. Αν ήµασταν σε άλλη χώρα  της 

Ευρώπης τα πράγµατα θα ήταν διαφορετικά. Εκεί θα είχαµε περισσότερα 

δικαιώµατα. Από τα 160 παιδιά που έχουν φιλοξενηθεί στο Κέντρο Φιλοξενίας 
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µονάχα 4-5 έχουν πάρει άσυλο. Κάποια από αυτά βρίσκονται πολλά χρόνια στην 

Ελλάδα, όπως ο Ασ. και κάποια αλλά βρίσκονταν εδώ λίγους µήνες… Είναι θέµα 

τύχης.’  

 

7.2.4. Η ζωή στο Κέντρο Φιλοξενίας - Ανάγκες και προβλήµατα 

Σύµφωνα όµως µε τα λεγόµενα των προσφύγων που πήραν µέρος στη έρευνά 

µας, πέρα από την ευγνωµοσύνη που νοιώθουν για την παροχή στέγης, φαγητού, νερού, 

και της στοιχειώδους µόρφωσης υπάρχει και ένα κοινό αίσθηµα που αφορά στην 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. Και οι 10 πρόσφυγες µας ανέφεραν 

πως δεν υπάρχουν δραστηριότητες για να περάσουν τον ελεύθερο τους χρόνο µε 

αποτέλεσµα να µένουν κλεισµένοι στα δωµάτιά τους και να αισθάνονται αποκοµµένοι 

από την υπόλοιπη τοπική κοινωνία.  

Ο Ασ. (Συν. 9) αναφέρει πως στο Κέντρο Φιλοξενίας περνούσε ωραία αλλά δεν 

είχε πράγµατα να κάνει στον ελεύθερό του χρόνο. ΄∆εν πήγαινα στο σχολείο διότι δεν 

µου άρεσαν τα γράµµατα και έτσι δεν είχα τίποτα να κάνω ολόκληρη την ηµέρα. 

Όµως οι άνθρωποι εκεί ήταν πολύ καλοί.  

Ο Μ. (Συν. 7) µας διηγήθηκε: ‘Είναι καλά εδώ στο Κέντρο. Μου αρέσει αλλά 

δεν θα ήθελα να µείνω εδώ για πάντα γιατί δεν έχει τίποτα για να κάνουµε. Θα 

ήθελα να υπήρχαν υπολογιστές εδώ για να µαθαίναµε κάτι παραπάνω.’ 

Παρόµοια ήταν και η αναφορά που έκανε ο Εν. (Συν. 1): ‘Μου αρέσει πολύ 

εδώ, πάω στο σχολείο αλλά κάνω µόνο αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο για να κάνουµε. 

∆εν υπάρχουν δραστηριότητες για να κάνουµε’.   

Ο Ζ. (Συν. 8) περιγράφει την παραµονή του στο Κέντρο λέγοντας: ‘∆εν µου 

αρέσει καθόλου εδώ, θέλω να φύγω και να γυρίσω πίσω στην Αθήνα. Εδώ δεν 

υπάρχει τίποτα να κάνουµε. Εάν θέλουµε να κάνουµε κάτι για να περάσουµε καλά 

θα πρέπει να πάµε στο Ηράκλειο. Στην αρχή που ήρθαµε στο Κέντρο µας είχαν πει 

πως θα κάναµε εκδροµές έξω από τα Ανώγεια 1 φορά το µήνα αλλά δυστυχώς δεν 

πάµε πουθενά Τώρα δεν κάνουµε τίποτα, µόνο σχολείο’. 

 

7.2.5. Η ζωή στα Ανώγεια - Ανάγκες και προβλήµατα 

10 από τα 10 παιδιά δήλωσαν πως η ζωή στα Ανώγεια είναι πολύ καλή, αλλά δεν 

υπάρχουν δραστηριότητες για να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. 
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5 από τα 10 παιδιά ανέφεραν πως έχουν πολύ καλή σχέση µε τους κατοίκους της 

περιοχής, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά δεν βγαίνουν στο χωριό, µε αποτέλεσµα να µην 

έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αναπτύξουν σχέσεις µε τους χωριανούς.  

Ο Αl. (Συν. 6) διηγείται: ‘Είναι καλά στα Ανώγεια. Μου αρέσει εδώ γιατί 

δουλεύω. Μοιράζω τις εφηµερίδες στα σπίτια του χωριού κάθε πρωί. Είναι ωραία 

δουλειά. Είµαι πολύ λίγο καιρό εδώ αλλά τα πάω καλά µε τους κατοίκους του 

χωριού.’  

Ο Ζ. (Συν. 8) αναφέρει τους λόγους που δεν περνάει καλά στα Ανώγεια: ‘Εδώ 

δεν υπάρχει τίποτα να κάνουµε. Μόνο το σχολείο υπάρχει. Είµαστε µόνοι µας εδώ. 

∆εν έχουµε κανένα να µιλάµε. ∆εν κάνουµε παρέα µε κανέναν από εδώ.’ 

Τα 2 µεγαλύτερα παιδιά που πήραν µέρος στην έρευνα και δεν διαµένουν πλέον 

στα Ανώγεια περιέγραψαν τα Ανώγεια και τους κατοίκους της περιοχής σαν την 

οικογένειά τους. Πιο συγκεκριµένα ο Ασ., ο οποίος έχει τις καλύτερες αναµνήσεις από 

τον καιρό που πέρασε εκεί. Ακόµη και τώρα, όπως µας ανέφερε, πηγαίνει κάθε σαβ/κο 

στο χωριό και συναντιέται µε ανθρώπους µε τους οποίους έχει αναπτύξει στενούς 

δεσµούς (Συν. 9): ‘Τα Ανώγεια είναι το σπίτι µου. Έτσι νοιώθω. Εκεί νοιώθω πως 

έχω γεννηθεί. Το αγαπάω πολύ το χωριό και τους χωριανούς. Είσαι µε όλους σαν 

οικογένεια. Σε ξέρουν όλοι και σου µιλάνε όλοι. Εδώ στο Ηράκλειο και να πεθάνεις 

µπορεί να µην το καταλάβει ο γείτονας σου. Βέβαια στο Ηράκλειο µπορείς να 

κάνεις πολλά πράγµατα που δεν µπορείς να κάνεις στα Ανώγεια. Μπορείς να 

κάνεις ότι θέλεις, ενώ στο χωριό κάνεις τα ίδια και τα ίδια.’  

 

7.2.6. Σχέδια για το µέλλον 

9 από τα 10 παιδιά που πήραν µέρος στη συγκεκριµένη έρευνα εξέφρασαν την 

επιθυµία να µείνουν στην Ελλάδα και µετά που θα φύγουν από το Κέντρο Φιλοξενίας 

Ανήλικων Προσφύγων. Το µοναδικό παιδί που ανέφερε πως δεν έχει φτάσει ακόµη 

στον τελικό του προορισµό και θα ήθελε να φύγει από την Ελλάδα µετά την 

αποχώρησή του από το Κέντρο Φιλοξενίας ήταν ο Αµπ (Συν. 5). Ανέφερε πως αυτήν τη 

χρονική περίοδο δεν θα ήθελε να φύγει από την Ελλάδα, ούτε να γυρίσει στο 

Αφγανιστάν, αλλά ‘…σε µερικά χρόνια θα ήθελα να πάω στην Ιταλία. Εδώ δεν 

έχουµε ούτε χαρτιά. Εκεί ίσως είναι καλύτερα τα πράγµατα.’  

Τα σχέδια για το µέλλον των παιδιών που συµµετείχαν στην έρευνα σχετίζονται 

µε την εύρεση εργασίας για την εξασφάλιση της διαβίωσής τους και ταυτόχρονα 

ελπίζουν να πάρουν άσυλο από την ελληνική κυβέρνηση και να αποκτήσουν 
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δικαιώµατα, έτσι ώστε να ζήσουν στη χώρα µας χωρίς να αισθάνονται αβεβαιότητα για 

το µέλλον τους. 

Όσον αφορά στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των ανήλικων προσφύγων, 3 

από τα 8 παιδιά που διαµένουν στο Κέντρο Φιλοξενίας έχουν ήδη αποφασίσει τι 

επάγγελµα θα ήθελαν να ακολουθήσουν, ενώ τα υπόλοιπα 6 παιδιά αναφέρουν πως θα 

ήθελαν να βρουν µια οποιαδήποτε δουλειά για να βγάζουν τα «προς το ζην».  

Ο Αζ. (Συν. 2) εκφράζει την ανησυχία του για το µέλλον του, λέγοντας: 

‘…Στενοχωριέµαι όταν σκέφτοµαι το µέλλον µου. Τι δουλειά θα κάνω; Θέλω πολύ 

να πάω στο σχολείο αλλά όταν σκέφτοµαι πως δεν θα έχω ποτέ χαρτιά εδώ, νοµίζω 

πως δεν έχει νόηµα.’  

4 από τους 8 ανήλικους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στα Ανώγεια έχουν ως 

άµεση προτεραιότητά τους να τελειώσουν το σχολείο και µετά να φύγουν από το 

Κέντρο για να αναζητήσουν την τύχη τους σε µια µεγαλούπολη που θα τους προσφέρει 

περισσότερες ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους.  

Ο Μ. (Συν. 7) αναφέρει: ‘Θέλω να τελειώσω το σχολείο και µετά θα ήθελα να 

πάω στο Ηράκλειο σε µια σχολή κοµµωτικής. Μου αρέσει πολύ η κοµµωτική… θα 

ήθελα να τελειώσω µια σχολή και µετά να έχω µια καλή δουλειά σε ένα 

κοµµωτήριο. Να έχω µια δουλειά και τα δικά µου λεφτά. Ακόµη θα ήθελα να έχω 

µια ταυτότητα και να µην νοιώθω κανένα φόβο, να µπορώ να κυκλοφορώ 

ελεύθερος.’ 

Ο Ασ. (Συν. 9) και ο Ρο. (Συν. 10) που ζουν στο Ηράκλειο, έχουν µια σταθερή 

δουλειά και ένα καλό µισθό και κάνουν όνειρα για το µέλλον τους: ‘Έχω µάθει πολύ 

καλά τη δουλειά και στο µέλλον θέλω να ανοίξω το δικό µου µαγαζί. Αυτός είναι ο 

στόχος µου. Θέλω να αποκτήσω πιο καλή οικονοµική κατάσταση.’  
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7.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

7.3.1. Οι λόγοι που ώθησαν τους ανήλικους πρόσφυγες να εγκαταλείψουν την 

πατρίδα τους. 

Μέσα από τις συνεντεύξεις των συµµετεχόντων στην έρευνα παρατηρείται ότι 

οι λόγοι που ώθησαν τους ανήλικους πρόσφυγες να φύγουν από το Αφγανιστάν ήταν ο 

φόβος του πολέµου και όλων των επιπτώσεων που αυτός επιφέρει: θάνατος των 

οικογενειών τους ή συγγενικών τους προσώπων, ο φόβος για την ίδια τους τη ζωή, 

αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το µέλλον, δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, άσχηµες 

οικονοµικές συνθήκες κλπ.  

∆ιαπιστώνεται ότι τα αίτια της µετακίνησής τους είναι κοινά για όλα τα παιδιά, 

ανεξαρτήτου της χρονικής περιόδου που αποφάσισαν να φύγουν από την πατρίδα τους. 

Από τα παραπάνω συµπεραίνεται πως οι συνθήκες που επικρατούν ακόµη και τώρα στο 

Αφγανιστάν είναι οι ίδιες µε αυτές που υπήρχαν στο παρελθόν µε αποτέλεσµα οι 

ανήλικοι Αφγανοί και πολλοί κάτοικοι της περιοχής να έχουν ως µόνη λύση για την 

επιβίωσή τους και την εξασφάλιση µιας ασφαλούς ζωής την προσφυγιά, 

εγκαταλείποντας την πατρίδα τους και τις οικογένειες τους. Άλλωστε πολλοί από 

αυτούς αφενός δεν γνωρίζουν όχι µόνο πού βρίσκονται οι οικογένειές τους αλλά και αν 

ζουν και αφετέρου δεν ξέρουν εάν θα επιστρέψουν ποτέ πίσω ή αν θα συναντηθούν 

ποτέ ξανά µε τα αγαπηµένα τους πρόσωπα.  

Oι πόλεµοι που έγιναν στη χώρα τους απέβησαν καταστροφικοί: εκατοµµύρια 

είναι τα θύµατα, οι πρόσφυγες και οι εκτοπισµένοι. Ο παρόν πληθυσµός 

χαρακτηρίζεται συχνά από άτοµα που έχουν κάποια αναπηρία, ενώ οι υποδοµές της 

χώρας είτε έχουν υποστεί σοβαρές ζηµίες είτε έχουν καταστραφεί. Στο Αφγανιστάν 

σήµερα παρουσιάζεται αύξηση των τροµοκρατικών επιθέσεων και των βιαιοτήτων -µε 

αποτέλεσµα να απειλείται η ασφάλεια του πληθυσµού. Παρά τις προσπάθειες της 

διεθνούς κοινότητας και τη µερικώς επιτυχηµένη αναδόµηση της χώρας, οι 

περισσότεροι από τους µισούς κατοίκους του Αφγανιστάν ζουν κάτω από τα όρια της 

φτώχειας, ενώ η οικονοµία της χώρας είναι µία από τις ασθενέστερες του κόσµου (µε 

ποσοστό ανεργίας ύψους 40%)34. 

 

 

                                                 
34 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-32911-189-
07-28-901-20080627STO32898-2008-07-07-2008/default_el.htm 
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7.3.2. Το ταξίδι προς την Ελλάδα-διαδροµή 

Μέσα από τις συνεντεύξεις των ανήλικων προσφύγων περιγράφονται οι µεγάλες 

δυσκολίες που αντιµετώπισαν όταν αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους 

και να αναζητήσουν ένα καλύτερο µέλλον. Οι ανήλικοι πρόσφυγες που πήραν µέρος 

στην έρευνα έχουν διανύσει ένα επικίνδυνο ταξίδι µέχρι να φθάσουν στην Ελλάδα και 

να ζητήσουν προστασία από τις ελληνικές αρχές. Χωρίς χαρτιά, µε λιγοστό φαγητό και 

νερό ακολουθούσαν τα µονοπάτια που τους έδειχναν οι έµποροι ανθρώπων.  

Οι περισσότεροι ξεκίνησαν από το Αφγανιστάν και πήγαν στο Πακιστάν ή το 

Ιράν για να δουλέψουν και να µαζέψουν χρήµατα για να πληρώσουν για το ταξίδι που 

θα τους εξασφάλιζε µια καλύτερη ζωή. Από εκεί µεταφέρονταν µέσα από πολλές 

δυσκολίες και µε κίνδυνο της ζωής τους στην Τουρκία και, σύµφωνα µε τις µαρτυρίες 

των ανήλικων, ο µόνος τρόπος για να περάσουν στην Ελλάδα ήταν η αγορά µιας 

βάρκας για να φτάσουν στο πιο κοντινό νησί, που συνήθως ήταν η Μυτιλήνη. Το µέσο 

µεταφοράς των ανήλικων προσφύγων που πήραν µέρος στην έρευνα ήταν το ίδιο για 

όλους, ταξίδεψαν σε οµάδες 3 - 5 ατόµων µέσα σε πλαστικές βάρκες. Το ταξίδι 

πραγµατοποιήθηκε νύκτα χωρίς προµήθειες, νερό και σωσίβια. Πολλές ήταν οι 

περιπτώσεις που από τις άσχηµες καιρικές συνθήκες χάθηκαν πολλοί σύντροφοί τους. 

Το µοναδικό που διέφερε ήταν ο προορισµός. 8 από τους 10 ερωτηθέντες οδηγήθηκαν 

στη Μυτιλήνη και οι υπόλοιποι 2 έφτασαν στη Σάµο.  

 

7.3.3. ∆υσκολίες που αντιµετώπισαν στην Ελλάδα 

Από τις µαρτυρίες των Αφγανών προσφύγων που έλαβαν µέρος στην έρευνα 

διαφαίνεται πως άστεγοι και χωρίς κανένα υποστηρικτικό περιβάλλον, ταλαιπωρηµένοι 

και εξουθενωµένοι από τις µεγάλες δυσκολίες που αντιµετώπισαν στο ταξίδι τους προς 

την Ελλάδα, µόλις φτάσουν στη χώρα µας αντί να υπάρξει ενδιαφέρον για την 

περίθαλψη και βοήθειά τους από το ελληνικό κράτος, αντιµετωπίζονται σαν 

λαθροµετανάστες και κρατούνται από τις αστυνοµικές αρχές. 

Αυτό είναι ένα γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε την προσβλέπουσα 

νοµοθεσία η οποία αναφέρεται στη σωστή λειτουργία των συνοριακών και άλλων 

αστυνοµικών αρχών, προκειµένου να αποφευχθούν παράνοµες προσαγωγές, 

φυλακίσεις και επαναπροωθήσεις αλλοδαπών – αιτούντων άσυλο35.  

                                                 
35 Σχετικά βλ. σελ 19-20 
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Όπως οι ίδιοι οι ανήλικοι πρόσφυγες αναφέρουν µε τον ερχοµό τους στην 

Ελλάδα οι δυσκολίες και τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν ήταν πολλά. Τα πιο 

σηµαντικά όµως συνδέονται µε τα προβλήµατα συνεννόησης µε ότι αυτό συνεπάγεται 

µε τους Έλληνες, λόγω άγνοιας της ελληνικής γλώσσας. Τέλος βρίσκονται αντιµέτωποι 

µε την αναλγησία του κράτους, καθώς όχι µόνο δεν υπάρχει η απαραίτητη προστασία 

τους ως ανήλικοι αλλά και δεν τους παρέχονται τα χαρτιά που χρειάζονται ώστε να 

νοιώσουν ασφαλείς στην χώρα µας, µην έχοντας το φόβο της απέλασης και την 

αβεβαιότητα για το µέλλον τους. 

Είναι γενικά αποδεκτό από όλους τους διεθνείς φορείς ότι οι αρµόδιες αρχές θα 

πρέπει να έχουν ως απώτερο στόχο την προστασία της παιδικής ηλικίας. Oι ανήλικοι 

αιτούντες άσυλο αποτελούν µια ιδιαίτερα ευαίσθητη οµάδα αλλοδαπών που αναζητούν 

προστασία στην ελληνική επικράτεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις που 

διερευνήθηκαν οι ανήλικοι µετέβηκαν στην Αθήνα, όπου απευθυνόµενοι στο Ελληνικό 

Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες κατάφεραν να πάρουν την ροζ κάρτα, ως ανήλικοι 

ασυνόδευτοι.. Κάτι το όποιο υποστηρίζεται και από την νοµοθεσία για την προστασία 

των ανήλικων ασυνόδευτων προσφύγων στην Ελλάδα36. 

 

7.3.4. Η ζωή στο Κέντρο Φιλοξενίας - Ανάγκες και προβλήµατα 

Όπως έχουµε προαναφέρει όλοι οι πρόσφυγες που πήραν µέρος στην έρευνα 

φιλοξενούνται ή είχαν φιλοξενηθεί στο παρελθόν στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανήλικων 

Προσφύγων του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας του ∆ήµου Ανωγείων. Η παραποµπή 

τους στο Κέντρο έγινε και στις 10 περιπτώσεις που ερευνήσαµε από το Εθνικό 

Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες. Βασικός στόχος των προγραµµάτων που παρέχει το 

Κέντρο είναι η διευκόλυνση της προσαρµογής των προσφύγων σε όλους τους τοµείς 

της κοινωνικοοικονοµικής ζωής, µέσω της παροχής υπηρεσιών από το Κέντρο. Ακόµη, 

επιδιώκεται η συµµετοχή τους στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή, η ενίσχυση της 

αυτονοµίας τους, η ισότητα στην πρόσβαση στους δηµόσιους φορείς και παράλληλη 

διατήρηση των στοιχείων καταγωγής τους και της πολιτισµικής τους ταυτότητας. 

Μέσα από τις συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από τα παιδιά διαπιστώθηκε 

πως πέρα από τις βασικές ανάγκες των παιδιών που καλύπτονται από το Κέντρο δεν 

τους προσφέρεται δηµιουργική απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου τους 

χρόνου µε δραστηριότητες που θα µπορούσαν να τους βοηθήσουν να ενσωµατωθούν 

                                                 
36 Σχετικά βλ. σελ 36-37 
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στην τοπική κοινωνία. Αυτό συµβαίνει λόγω της έλλειψης οικονοµικών πόρων του 

προγράµµατος, µε αποτέλεσµα να υπάρχει µείωση προσωπικού και έλλειψη 

εξοπλισµού.  

Σύµφωνα µε τα λεγόµενα των παιδιών που βρίσκονται περισσότερο καιρό στα 

Ανώγεια και τα 2 παιδιά που έχουν φύγει από το Κέντρο και τώρα ζουν στο Ηράκλειο 

περιγράφεται πως παλιότερα υπήρχαν περισσότερες δραστηριότητες στο Κέντρο και 

υπήρχε περισσότερο προσωπικό που ασχολείτο µε την ένταξη των παιδιών στην τοπική 

κοινωνία µέσα από οµάδες, δραστηριότητες, εκδροµές, διοργάνωση εκδηλώσεων. κ.τ.λ. 

 

7.3.5. Η ζωή στα Ανώγεια - Ανάγκες και προβλήµατα 

Όλοι οι ανήλικοι πρόσφυγες που πήραν µέρος στην έρευνα εξέφρασαν την 

επιθυµία να φύγουν από τα Ανώγεια, γιατί όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι ανήλικοι 

πρόσφυγες η ζωή εκεί δεν τους προσφέρει ευκαιρίες στον επαγγελµατικό αλλά και στο 

προσωπικό τοµέα. Οι σχέσεις των περισσότερων παιδιών µε τους κατοίκους της 

τοπικής κοινωνίας είναι καλές, ειδικά εκείνων που έχουν περάσει το αρχικό στάδιο 

προσαρµογής. Όµως η καθηµερινότητα των παιδιών χαρακτηρίζεται από στασιµότητα 

και χωρίς δραστηριότητες για να περάσουν τον ελεύθερό τους χρόνο, µε αποτέλεσµα 

όταν επιθυµούν να διασκεδάσουν να κατευθύνονται στο Ηράκλειο.  

Όλοι σχεδόν εξέφρασαν την επιθυµία να φύγουν κάποια στιγµή από τα Ανώγεια 

και να κατευθυνθούν σε κάποια µεγαλούπολη (Ηράκλειο, Αθήνα κ.τ.λ.), όπου θεωρούν 

ότι θα τους προσφερθούν ευκαιρίες σε διάφορα επίπεδα της ζωής τους, διότι γνωρίζουν 

πως εάν µείνουν στο χωριό δεν θα µπορέσουν να αποκατασταθούν επαγγελµατικά. 

Από την άλλη πλευρά βέβαια η περιοχή που βρίσκεται το Κέντρο Φιλοξενίας 

βοηθάει στο να λειτουργήσει θετικά η ένταξη των ανήλικων στην Ελλάδα. ∆ιότι µε το 

να βρίσκονται σε ένα µέρος όπου οι κοινωνικοί δεσµοί και οι σχέσεις µε τους 

ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας αναπτύσσονται εύκολα και µε µεγάλη συχνότητα, 

τους βοηθά να αισθανθούν ασφάλεια και να αποκτήσουν ξανά εµπιστοσύνη στους 

ανθρώπους. Σε αντίθεση µε µια µεγαλούπολη, όπου η αποξένωση, η δυσκολία εύρεσης 

εργασίας, η δυσπιστία και η προκατάληψη απέναντι στο ξένο στοιχείο, µπορούν 

εύκολα να λειτουργήσουν αρνητικά για τους ανήλικους που βρίσκονται σε µια άγνωστη 

για αυτούς χώρα, χωρίς κανένα στην ουσία υποστηρικτικό σύστηµα.  
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7.3.6. Σχέδια για το µέλλον 

Επίσης, ένα ζήτηµα που προβληµατίζει τους πρόσφυγες, σχετικά µε το παρόν 

και το µέλλον τους, είναι το πολιτικό άσυλο. Είναι γνωστό και από τη βιβλιογραφία 

πως οι περιπτώσεις προσφύγων που δίνεται άσυλο από το ελληνικό κράτος είναι 

ελάχιστες (γίνεται αναφορά στο θεωρητικό µέρος της εργασίας37) κάτι που γίνεται 

σαφές και µέσα από τις συνεντεύξεις των παιδιών.  

Από τα λεγόµενα των παιδιών που πήραν µέρος στην έρευνα γίνεται αντιληπτό 

πως τα σχέδιά τους σχετίζονται άµεσα µε την επαγγελµατική τους αποκατάσταση και 

την παροχή πολιτικού ασύλου από το ελληνικό κράτος. Αυτό όµως είναι κάτι που 

προκαλεί ανησυχία αλλά και αβεβαιότητα στην ζωή των προσφύγων, διότι είναι όπως 

είναι γνωστό στην ελληνική πραγµατικότητα τα ποσοστά ασύλου που δίνονται στους 

πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα είναι µηδαµινά κάτι το οποίο φαίνεται και από 

την βιβλιογραφία38.  

Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά στην περίπτωση των προσφύγων που 

φιλοξενήθηκαν στο Κέντρο Φιλοξενίας ανήλικων προσφύγων στη χώρα µας δεν τους 

έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, εκτός 4 µεµονωµένων περιπτώσεων σε σύνολο 160 

παιδιών που φιλοξενήθηκαν από την αρχή της λειτουργίας του Κέντρου έως τον 

Οκτώβριο του 2008. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να νοιώθουν ανασφάλεια και 

αβεβαιότητα για το µέλλον τους.  

Το κράτος λοιπόν θα πρέπει να φροντίσει να υπάρξει ριζική αναµόρφωση της 

πολιτικής του στα θέµατα ασύλου. Ακόµη και στα σύνορα της χώρας µας εκεί όπου το 

µεγαλύτερο ποσοστό των προσφύγων γίνεται αντιληπτό και συλλαµβάνεται θα έπρεπε 

να υπάρχει κάποιος διαχωρισµός ανάµεσα στους πρόσφυγες και στους οικονοµικούς 

µετανάστες, ενήλικους και ανήλικους, έτσι ώστε να µην συλλαµβάνονται οι ανήλικοι 

πρόσφυγες µόλις εισέρχονται στην Ελλάδα, αλλά να υποβάλλουν αίτηµα ασύλου και να 

προστατεύονται από το ελληνικό κράτος. 

 

                                                 
37 Βλ. σελ 35 
38 Βλ. σελ. 36. 
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7.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε µια προσπάθεια να διερευνηθεί η ζωή των 

ανήλικων προσφύγων που βρίσκονται στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανήλικων Προσφύγων, 

πριν τη µετακίνησή τους, τα αίτια που τους ώθησαν να φύγουν από τον τόπο 

καταγωγής τους και τις εµπειρίες από το ταξίδι τους προς την Ελλάδα. Συλλέγησαν 

πληροφορίες για τη ζωή τους στο Κέντρο Φιλοξενίας στα Ανώγεια, τις ανάγκες, τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν αλλά και τα σχέδιά τους για το µέλλον. 

Όπως αναφέρεται και στο θεωρητικό µέρος της εργασίας, οι περισσότεροι 

ανήλικοι πολιτικοί πρόσφυγες αποτελούνται από αγόρια, διότι αφενός κινδυνεύει 

άµεσα η ζωή τους καθώς αναγκάζονται να στρατολογηθούν παράνοµα από τους 

Ταλιµπάν στον εµφύλιο πόλεµο που ισχύει στη χώρα τους και αφετέρου ένα τόσο 

δύσκολο ταξίδι µε τόσες κακουχίες είναι πολύ δύσκολο να το αντέξει ένα κορίτσι. Το 

Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας φιλοξενεί µόνο ανήλικα αγόρια και από την ερευνητική 

διαδικασία προέκυψαν µια σειρά συµπερασµάτων και διαπιστώσεων σε σχέση µε την 

έρευνά µας. 

Από τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µελέτης διαπιστώνεται πως σε γενικές 

γραµµές οι απαντήσεις των ανήλικων παιδιών δεν διαφέρουν αρκετά. Έχουν αρκετά 

κοινά σηµεία αναφοράς και παρόµοιες εµπειρίες ζωής, µε πρώτη το λόγο που τους 

ώθησε να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και δεν ήταν άλλος από τον φόβο που 

ένιωθαν για τις ζωές τους και την ελπίδα να βρουν ένα καλύτερο µέλλον. Παράλληλα 

αναφέρεται ο τρόπος µετακίνησης των ανήλικων παιδιών από κυκλώµατα διακίνησης 

ανήλικων προσφύγων που εκµεταλλεύονται την ανάγκη των παιδιών να φύγουν από τη 

χώρα τους. 

Πολλοί από αυτούς πέφτουν θύµατα απάνθρωπης εκµετάλλευσης από 

εγκληµατικά δίκτυα διακινητών που εµπορεύονται την ανθρώπινη ζωή (trafficking). 

Είτε µε απαγωγές, είτε µε απατηλά µέσα, εξαπατούν απεγνωσµένους ανθρώπους που το 

όνειρο τους να απελευθερωθούν από την ανέχεια µετατρέπεται στον χειρότερο 

εφιάλτη
39. 

Το ταξίδι των ανήλικων προσφύγων είναι γεµάτο δυσκολίες. Εκτός του ότι 

νοιώθουν έντονα το αίσθηµα της πείνας και της δίψας, κυρίως βιώνουν συναισθήµατα 

φόβου και αβεβαιότητας για κάθε είδους εκµετάλλευση, κακοποίηση, θάνατο. Πολλές 

                                                 
39 www.mfa.gr/ www.mfa.gr /el-GR/Policy/Multilateral+Diplomacy/...Issues/HumanTraffic/ 
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είναι οι φορές άλλωστε που κάποιους από αυτούς τους συνέλαβαν στα σύνορα και τους 

απέλασαν µε αποτέλεσµα να χρειαστεί να κάνουν το ταξίδι από την αρχή. Στη 

χειρότερη περίπτωση υπάρχει έντονος ο κίνδυνος να χάσουν την ίδια τους τη ζωή. 

Πολλά είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µε τον ερχοµό τους στην 

Ελλάδα. Τα πιο σηµαντικά όµως είναι η κράτηση και η άµεση απέλασή τους από τις 

αστυνοµικές αρχές, η δυσκολία να βρουν µια κατοικία και µια εργασία για να 

µπορέσουν να επιβιώσουν, η καθυστέρηση έκδοσης της ροζ κάρτας και η δυσκολία που 

έχουν να συνεννοηθούν µε τους Έλληνες, λόγω της γλώσσας και της προκατάληψης 

απέναντί τους. Φυσικά, όπως προκύπτει και από τη βιβλιογραφία, κύρια επιδίωξη των 

ανηλίκων προσφύγων είναι η ανάγκη να πάρουν κάποια στιγµή άσυλο και να βρουν µια 

δουλειά για να εξασφαλίσουν κατά κάποιο τρόπο την επιβίωσή τους µε νόµιµο τρόπο. 

Η εύρεση εργασίας είναι πολλές φορές δύσκολη για τους ανήλικους πρόσφυγες, ειδικά 

τον πρώτο καιρό παραµονής τους στην Ελλάδα και αυτό οφείλεται όπως υποστηρίζουν 

στη γλώσσα. 

Όσον αφορά στο Κέντρο Φιλοξενίας η άποψη των παιδιών ταυτίζεται. Το 

Κέντρο τους παρέχει στέγη, τροφή, ρούχα και τους δίνει την δυνατότητα να έρθουν σε 

µια πρώτη επαφή µε την ελληνική γλώσσα και για αυτά νιώθουν τυχεροί και 

ευγνώµονες. Όµως εκτός από τα µαθήµατα ελληνικών που τους παρέχονται από το 

Κέντρο, θα ήθελαν να υπάρχουν περισσότερες δραστηριότητες για τον ελεύθερό τους 

χρόνο (ο οποίος είναι πολύς), αλλά και προγράµµατα που θα τους βοηθούν στην 

επιµόρφωση και ψυχαγωγία τους (π.χ. εκµάθηση υπολογιστών). 

Οι σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι ανήλικοι πρόσφυγες µε τους κατοίκους της 

περιοχής, διαφοροποιούνται ανάλογα µε το χρόνο παραµονής τους στην περιοχή. Τα 

παιδιά που βρίσκονται περισσότερο καιρό στα Ανώγεια έχουν πολύ καλή σχέση µε 

τους κατοίκους της περιοχής, ενώ στα παιδιά που ο χρόνος παραµονής τους είναι 

µικρότερος παρατηρείται µια επιφυλακτικότητα και αυτό ίσως να οφείλεται στο 

γεγονός ότι παλιότερα υπήρχαν περισσότερες δραστηριότητες – εκδηλώσεις 

κοινωνικής ένταξης που έκαναν οι ανήλικοι φιλοξενούµενοι σε συνεργασία µε το 

προσωπικό του Κέντρου, έτσι ώστε να γνωριστούν µε τους κατοίκους της περιοχής. 

Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει µία έρευνα στους κατοίκους των Ανωγείων σχετικά 

µε τις αντιλήψεις τους και τη στάση τους απέναντι στους ανήλικους πρόσφυγες.  

Όλα τα παιδιά του δείγµατος εξέφρασαν την επιθυµία να φύγουν από τα 

Ανώγεια. Όπως υποστηρίζουν είναι πολύ όµορφο και ήσυχο χωριό, αλλά δεν µπορεί να 

τους προσφέρει ούτε επαγγελµατική αποκατάσταση αλλά ούτε αξιοποίηση του 
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ελεύθερου χρόνου. Για να µπορέσουν να πετύχουν κάτι στη ζωή τους θα πρέπει να 

φύγουν από το χωριό και αναζητήσουν την τύχη τους σε κάποια µεγαλύτερη πόλη, 

όπως το Ηράκλειο ή η Αθήνα. Παρόλο που αποτελεί ένα ασφαλές πρώτο σταθµό για 

την προσαρµογή των παιδιών σε µία καινούρια χώρα, δεν καλύπτει στη συνέχεια όλες 

τις ανάγκες τους 

Τέλος όσον αφορά στις προσδοκίες και τα σχέδια των ανήλικων προσφύγων για 

το µέλλον και εδώ υπάρχει ταύτιση απόψεων µεταξύ των παιδιών. Σχεδόν όλοι οι 

ερωτηθέντες ανέφεραν πως στο µέλλον θα ήθελαν να φύγουν από το χωριό αλλά όχι 

από την Ελλάδα (πλην µια εξαίρεσης) και να βρουν µια δουλειά για να µπορέσουν να 

επιβιώσουν και να βοηθήσουν τις οικογένειές τους, όσοι γνωρίζουν που βρίσκονται και 

έχουν επικοινωνία µαζί τους.  

Η πλειοψηφία των ανήλικων προς το παρόν δεν θέλουν να επιστρέψουν µόνιµα 

στην πατρίδα τους, καθώς αισθάνονται ότι ακόµα κινδυνεύει άµεσα η ζωή τους. 

Αντίθετα θέλουν να συνεχίσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα.  

Άλλο διαπιστωµένο κοινό πρόβληµα αποτελεί η πολυετής αναµονή στη 

διαδικασία ασύλου που δηµιουργεί στους ανήλικους υπέρµετρο άγχος, νευρικότητα και 

αίσθηµα µαταίωσης και τους αφαιρει το κίνητρο για την όποια προσπάθεια ένταξης στην 

ελληνική κοινωνία και τη συµµετοχή στις δραστηριότητες του Κέντρου, να βρουν µια 

δουλειά και να εξασφαλίσουν κατά κάποιο τρόπο την επιβίωσή τους.  

Την αποτυχία της Ελλάδας να προσφέρει άσυλο στη συντριπτική πλειονότητα 

των ανθρώπων που το ζήτησαν, καθώς και πληθώρα παραβάσεων κατά των δικαιωµάτων 

µεταναστών και προσφύγων, διαπιστώνει για τη χώρα µας η ετήσια έκθεση της ∆ιεθνούς 

Αµνηστίας. Αστυνοµικές αυθαιρεσίες, θάνατοι κρατουµένων και κακές συνθήκες 

κράτησης στις φυλακές, καθώς και εµπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκµετάλλευση 

βρίσκονται ανάµεσα στις επισηµάνσεις της ∆ιεθνούς Αµνηστίας. Η Οργάνωση 

καταλογίζει στις ελληνικές Αρχές την πρακτική να κακοµεταχειρίζονται τους 

λαθροµετανάστες και να τους αρνούνται την πρόσβαση στις νόµιµες διαδικασίες αίτησης 

ασύλου.  

Ιδιαίτερα επικριτική είναι η φετινή έκθεση απέναντι στις λιµενικές αρχές. 

Σηµειώνει ότι οι άνδρες της Ακτοφυλακής εµποδίζουν συστηµατικά ανθρώπους που 

προσπαθούν να προσεγγίσουν τη χώρα από τη θάλασσα ενώ όσους προς στιγµήν τα 

καταφέρνουν τους επαναπροωθούν πίσω στη χώρα τους µαζικά και χωρίς προηγουµένως 
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να εξετάσουν ατοµικά την κάθε περίπτωση, χωρίς επιπλέον να τους παράσχουν νοµική 

βοήθεια ή την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου40. 

Το νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην 

Ελλάδα όσο και, κυρίως, ο τρόπος εφαρµογής του πλαισίου αυτού παρουσιάζουν 

σοβαρές αδυναµίες. Οι αδυναµίες αυτές συνδέονται µε τον σχετικά πρόσφατο χαρακτήρα 

του θεσµού του ασύλου στη χώρα µας, την ανυπαρξία µιας σύγχρονης, προβλεπτικής και 

µακρόπνοης µεταναστευτικής πολιτικής, την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής και 

ειδικευµένου προσωπικού, τη γραφειοκρατική και διεκπεραιωτική αντιµετώπιση του 

ασύλου από τις αστυνοµικές υπηρεσίες, τη συγκέντρωση της διαδικασίας λήψεως 

αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο και την επιβάρυνση της διαδικασίας άσυλο από 

προφανώς αβάσιµες ή καταχρηστικές αιτήσεις. 

 
 
 

                                                 
40  http://www.e-tipos.com /newsitem?id=38000 
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7.5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Καταρχήν προτείνεται να εξασφαλίζεται το δικαίωµα πρόσβασης στο άσυλο 

προς τους ανήλικους στα σηµεία εισόδου, µε τη στελέχωση των αρµοδίων υπηρεσιών 

µε εξειδικευµένο προσωπικό και να απαγορεύεται ρητά η απέλαση των ανηλίκων από 

τη χώρα µας. 

Κρίνεται επιτακτικό να αλλάξει η πολιτική που ακολουθούν οι αρχές του 

κράτους όσον αφορά στις συνθήκες υποδοχής των ανηλίκων. Η κράτηση των ανηλίκων 

ως αποτέλεσµα διοικητικών αποφάσεων δεν δικαιολογείται. ∆εδοµένου ότι το ελληνικό 

κράτος δεν µπορεί ή δεν θέλει να εφαρµόσει πολιτικές ασφαλούς επαναπατρισµού (και 

στις περισσότερες περιπτώσεις κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο), προτείνεται η θέσπιση ενός 

ειδικού καθεστώτος προσωρινής προστασίας των ανηλίκων αυτών τουλάχιστον έως την 

ενηλικίωσή τους41. 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οφείλει να δώσει έµφαση 

όχι µόνο στην κάλυψη των βασικών αναγκών των ανηλίκων αλλά και των ουσιαστικών 

τους αναγκών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Προτείνεται να θεσπίσει ένα 

κανονισµό µε ορισµένες ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας και υπηρεσιών των 

κέντρων και να προβαίνει, συστηµατικά και µόνιµα, σε αξιολόγησή τους.  

Απαιτείται ειδική εκπαίδευση και συνεχής και µόνιµη ενηµέρωση τόσο των 

κέντρων όσο και των εµπλεκόµενων τοπικών κρατικών υπηρεσιών (υγείας, 

εκπαίδευσης κ.α.) σχετικά µε τα δικαιώµατα των ανηλίκων αυτών. Ακόµη προτείνεται 

η σύσταση ενός σώµατος διερµηνέων τους οποίους θα µπορούν να καλέσουν, 

οποτεδήποτε απαιτείται, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες για τη σωστή και πλήρη 

επικοινωνία µε τους ανηλίκους, καθώς και η πρόβλεψη σχετικής δαπάνης στο κρατικό 

προϋπολογισµό χωρίς να επιβαρύνονται οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες. 

Σε ότι αφορά τη διαδικασία καθορισµού του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 

των ανηλίκων, απαιτείται η κατά προτεραιότητα (εντός εξαµήνου ή το αργότερο µέσα 

σε ένα χρόνο) ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτηµάτων ασύλου που υποβάλλονται 

από ανηλίκους. 

Η πρόσβαση των ανήλικων προσφύγων σε αγαθά και υπηρεσίες υγείας και 

κοινωνικής προστασίας, καθώς και στέγασης, χωρίς διακρίσεις, αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για τη βιώσιµη ένταξή τους. Θα πρέπει να υπάρχει εγρήγορση από το 

Κράτος για την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών 

                                                 
41 ∆ηµητροπούλου Γ. - Παπαγεωργίου Ι, 2008. 
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ένταξης, για τον αντίκτυπο που αυτές έχουν στις τοπικές κοινωνίες υποδοχής αλλά και 

για το βαθµό αξιοποίησης των εθνικών και των κοινοτικών πόρων που επενδύονται 

Καθοριστικός θα πρέπει να είναι και ο ρόλος των ΜΚΟ και του εθελοντισµού 

στην προώθηση της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών σε θέµατα ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων (π.χ. εξάλειψης διακρίσεων, ρατσισµού, ξενοφοβίας, εξασφάλιση 

ισότητας, σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της αξίας του ανθρώπου, 

δικαιωµάτων των παιδιών) που διευκολύνει την υλοποίηση των δηµόσιων ενταξιακών 

πολιτικών και τη βιωσιµότητά τους.   

Ακόµη για µια αξιοπρεπή και φιλόξενη διαβίωση των ανήλικων προσφύγων 

στην Ελλάδα συνίσταται η σωστή λειτουργία Υπηρεσιών και Προγραµµάτων για 

κοινωνική πρόνοια, ασφάλεια και περίθαλψη 

Παράλληλα το τοπικό έργο προνοίας και αλληλεγγύης προς τις ευπαθείς αυτές 

οµάδες παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο και µπορεί να εµπλουτίζεται µε υλική βοήθεια, 

συµπαράσταση, σίτιση και εξυπηρέτηση.  

Οι προαναφερόµενες εξυπηρετήσεις µπορούν να ενταχθούν στις αρµοδιότητες 

µιας Τοπικής ∆ηµοτικής ή µιας Ενοριακής Συµβουλευτικής Υπηρεσίας για 

∆ιαπολιτισµικές Οµάδες ή ακόµη ενός Σταθµού του Εθνικού Συµβουλίου Προσφύγων, 

ο οποίος µπορεί να αναλάβει µε συνέπεια και υπευθυνότητα και πιο προωθηµένες 

υπηρεσίες, όπως να τους στηρίζει συναισθηµατικά, να παρεµβαίνει σε οικογενειακές 

κρίσεις, να προωθεί τους νέους σε προγράµµατα κατάρτισης, τους οικογενειάρχες σε 

επαγγελµατική απασχόληση. Φυσικά µια τέτοια Υπηρεσία χρειάζεται εξειδικευµένους 

εθελοντές και τη συνεργασία µε επαγγελµατία κοινοτικό κοινωνικό λειτουργό, ο 

οποίος θα αναλαµβάνει και την εκπαίδευση – εποπτεία των εθελοντών42.  

Η παρουσία κοινωνικών λειτουργών σε θέµατα που αφορούν στην υποδοχή, 

στην ένταξη και την ενσωµάτωση των ανήλικων προσφύγων κρίνεται επιτακτική. Θα 

πρέπει να υπάρχει συντονισµένη συνεργασία κοινωνικών λειτουργών µε τις αρµόδιες 

αρχές και µε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και µε εθελοντές πολίτες έτσι ώστε να 

προετοιµαστεί η κοινωνία για την σωστή υποδοχή, φιλοξενία, ηθική στήριξη, 

ανεκτικότητα και αµοιβαίο σεβασµό στους ανήλικους πρόσφυγες.  

Τέλος, κρίσιµο είναι να ληφθούν µέτρα που να ενθαρρύνουν την ενεργή 

κοινωνική και πολιτική συµµετοχή των ίδιων των προσφύγων, κυρίως σε τοπικό 

επίπεδο. Η ενίσχυση της συµµετοχής τους στα κοινά, η ενθάρρυνση του διαλόγου 

                                                 
42 Ηµερίδα ΤΕΙ-ΕΣΠ, 15-4-08 
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µεταξύ των προσφύγων, της κυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών και 

γενικότερα η συµµετοχή των προσφύγων στη δηµοκρατική διαδικασία και η προώθηση 

της ενεργούς άσκησης της ιδιότητας του πολίτη θα ευνοήσει οπωσδήποτε την ένταξή 

τους στην ελληνική κοινωνία43. 

 

 

                                                 
43 Ηµερίδα ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΕΙ-ΕΣΠ, 15-4-08 
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