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(ΠΕ) τα οποία, θα πρέπει να αναπτυχθούν από την ερευνητική ομάδα, με την καταγραφή και ανάλυση της σχετικής
βιβλιογραφίας και των δεδομένων που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα θέματα της μελέτης. Επίσης, θα επιβλέπει τη σύνταξη
του κύριου έργου της μελέτης. Σύνταξε και επεξεργάστηκε τη μελέτη στα ελληνικά, την μετέφρασε στα αγγλικά, διοργάνωσε
και διεξήγαγε τις συνεντεύξεις και ανέλυσε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν.
Κύριοι Επιβλέποντες Έρευνας και συν‐Συντονιστές των Πακέτων Εργασίας (ΠΕ)
Γεώργιος Κουλιεράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, με αντικείμενο «Ψυχολογία της υγείας στο πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας και των
υπηρεσιών υγείας», Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικκής (ΠΑΔΑ).
Κύριος Επιβλέπων Έρευνας και συν‐Συντονιστής των Πακέτων Εργασίας (ΠΕ) που θα αναπτύξει η ερευνητική ομάδα. Ως κύριο
μέλος της ερευνητικής ομάδας θα προχωρήσει στον συντονισμό της καταγραφής και επεξεργασία της σχετικής βιβλιογραφίας
και των στοιχειών που αφορούν στις ειδικότερες θεματικές της μελέτης. Θα επιβλέψει τη συγγραφή επίσης το κύριο έργο της
μελέτης.
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Κύριος Ερευνητής. Επεξεργασία της μελέτης στα ελληνικά, μετάφρασηστην Αγγλικά, ανάλυση δεδομένων, επιμέλεια των
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Κύρια Ερευνήτρια. Επεξεργασία της μελέτης στα ελληνικά, μετάφρασηστην Αγγλικά, ανάλυση δεδομένων, επιμέλεια των
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Andrea de Maio, Διδάκτωρ Νομικής, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ρώμης Σαπιέντσα (Ιταλία). Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικής
Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ).
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Φωτεινή‐Μαρία Μηνέ, Διεθνολόγος, ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά (Ελλάδα) και MSc in Sociology of European Law, Lund University
(Σουηδία).
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά για τα χρήσιμα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους τα Μέλη της Ομάδας
Παραλαβής και Αξιολόγησης της Μελέτης (ΟΠΑΜ) του Εθνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ):
Δέσποινα Διαμαντίδου, Προϊσταμένη, Τμήμα Αδειών Διαμονής, Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Φίλιππος Ρούτσης, Εισηγητής, Τμήμα Αδειών Διαμονής, Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής.
Νικολίτσα Νίκα, Εισηγήτρια, Τμήμα Αδειών Διαμονής, Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής.
Θεόδωρος Μίγδος, Εισηγητής, Τμήμα Αδειών Διαμονής,Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής.
Ηλέκτρα Χρηστέα, Εισηγήτρια, Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας, Υπηρεσίας Ασύλου, Υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής.
Εδουάρδο Αλβέρτο Χωλ, Προϊστάμενος, Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας, Υπηρεσία Ασύλου, Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Οι συγγραφείς επιθυμούν να ευχαριστήσουν θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους:
Αθηνά Μπαλοπούλου, Εισηγήτρια, Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πολιτικών Μετανάστευσης, Γενική Γραμματεία
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Συντονίστρια του Εθνικού Σημείου Επαφής του Ευρωοπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ),
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Σάββας Παπαδόπουλος, Υπαστυνόμος Α’, Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Διεύθυνση Διαχείρισης Μετανάστευση,
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Έρικα Πραδάν, Εισηγήτρια, Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας Διεύθυνση Ιθαγένειας, Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας, Υπουργείο
Εσωτερικών (ΥΠΕΣ).
Μαρία Φλώρα Σωφρονίου, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Αρχή Προσφυγών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Μαρία Φωκιανού, Διεθύντρια, Αρχή Προσφυγών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Eικόνα εξωφύλλου: Θεόδωρος Φούσκας – προσωπική συλλογή: «Hotspot ‘Βιάλ’, Χίος», Δεκέμβριος 2018.
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Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα Κράτη‐Μέλη αντικειμενικών, αξιόπιστων, συγκρίσιμων,
επικαιροποιημένων και ενημερωμένων δεδομένων για τη μετανάστευση και το άσυλο, ώστε να στηριχτεί η χάραξη της πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση των οικείων εθνικών πολιτικών στους τομείς αυτούς. Ακολούθως, το Συμβούλιο της ΕΕ,
το 2008, με την υπ’ αριθ. 381/2008/ΕΚ Απόφαση, ίδρυσε το ΕΔΜ, ως μόνιμη πλέον δομή, η οποία θα λειτουργεί στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη συμμετοχή των Κρατών‐Μελών με σκοπό την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΜΝ και τις εργασίες του, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα
www.emn.europa.eu
ή στον ελληνικό ιστότοπο
http://emn.immigration.gov.gr
Στοιχεία επικοινωνίας με το Ελληνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης:
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πολιτικών Μετανάστευσης
Ευαγγελιστρίας 2
105 63 Αθήνα
Τηλ. 213 136 1278
Email: emn@immigration.gov.gr

© 2019, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.
Αυτή η μελέτη πραγματοποιήθηκε με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης. Τα περιεχόμενα της έρευνας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του
συγγραφέα. Σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν μπορούν να θεωρηθούν
υπεύθυνα για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται από τρίτους.
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Συντομογραφίες
ΔΕΕ
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΔΜ
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης
ΕΕ
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΚΕΣΑ
Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου
ΠΔ
Προεδρικό Διάταγμα
ΠΤΧ
Πολίτης Τρίτης Χώρας
ΦΕΚ
Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ 2019
Συγκριτική επισκόπηση των εθνικών καθεστώτων προστασίας
στην Ε.Ε. και τη Νορβηγία
Εθνική συνεισφορά από την Ελλάδα1
Αποποίηση ευθύνης: Οι ακόλουθες πληροφορίες έχουν παρασχεθεί κατά κύριο λόγο με σκοπό να συνεισφέρουν σε μια
συγκεφαλαιωτική έκθεση για αυτή τη μελέτη ΕΔΜ. Το ΕΣΕ του ΕΔΜ έχει παράσχει πληροφορίες, οι οποίες, εξ όσων γνωρίζει, είναι
ενημερωμένες, αντικειμενικές και αξιόπιστες στο πλαίσιο και τα όρια αυτής της μελέτης. Συνεπώς, οι πληροφορίες αυτές δεν
μπορούν να παρέχουν πλήρη περιγραφή και δεν μπορούν να αντιπροσωπεύουν το σύνολο της επίσημης πολιτικής του κράτους
μέλους του ΕΣΕ του ΕΔΜ.

Top‐line “Factsheet”
Το Top – linefactsheet θα χρησιμεύσει ως επισκόπηση της Εθνικής Συνεισφοράς που εισάγει τη Μελέτη και θα βασίζει τα βασικά
δεδομένα και τα στοιχεία από όλες τις ενότητες, με ιδιαίτερη έμφαση σε στοιχεία που θα έχουν σχέση με τους (εθνικούς)
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Προσθέστε τυχόν καινοτόμες ή οπτικές παρουσιάσεις που μπορούν να μεταφέρουν στην έκθεση
σύνθεσης τα πιθανά ενημερωτικά και οπτικά στοιχεία.
Παρακαλείσθε να δώσετε μια συνοπτική περίληψη των βασικών πορισμάτων των τμημάτων 1‐3:.
Η Εθνική Έκθεση για την Ελλάδα διεξήχθει στο πλαίσιο της μελέτης 2019:1 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
(ΕΔΜ). Σκοπός της είναι να εξετάσει τα χορηγούμενα καθεστώτα, τα οποία καλύπτουν την ανάγκη προστασίας, εκτός της
διεθνούς όπως εναρμονίζεται με τις Οδηγίες για τις Απαιτήσεις2 και την Προσωρινή Προστασία3. Σκοπός της παρούσας μελέτης
είναι να αναλύσει τις διάφορες πρακτικές που αφορούν τη χορήγηση εθνικών καθεστώτων προστασίας, δηλαδή: κάθε άλλο
καθεστώς προστασίας που χορηγείται σε υπήκοο τρίτης χώρας βάσει εθνικών διατάξεων που δεν εμπίπτουν στη διεθνή
προστασία, όπως ορίζεται στην ΕΕ (π.χ. πρόσφυγες, θυγατρικές και προσωρινές προστασίες). Στόχος της είναι να αποσαφηνίσει
ποιες συγκεκριμένες καταστάσεις περιλαμβάνονται στην αποστολή της παρούσας μελέτης και εκείνες που δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της. Η μελέτη καλύπτει τα καθεστώτα που είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη και τη Νορβηγία έως τα τέλη του
2018 (όσον αφορά τα δεδομένα) και τις προγραμματισμένες ή πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές το 2019.
Η Ενότητα 1 προσφέρει μια επισκόπηση και αποτύπωση των εθνικών καθεστώτων προστασίας, των τύπων μη
εναρμονισμένων καθεστώτων προστασίας που υπάρχουν επί του παρόντος και των τύπων καθεστώτων προστασίας που
διατίθενται σήμερα για τα άτομα που έχουν μετεγκατασταθεί και επανεγκατασταθεί, τα άτομα που γίνονται δεκτά μέσω
ιδιωτικής/κοινοτικής χορηγίας ή άλλα είδη ειδικών προγραμμάτων.
Η Ενότητα 2 εξετάζει το σκεπτικό, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της προστασίας των εθνικών καθεστώτων προστασίας,
τη λογική του καθεστώτος εθνικής προστασίας και τη διαδικασία καθορισμού και το περιεχόμενο της προστασίας των εθνικών
καθεστώτων.
Η Ενότητα 3 διερευνά τις εθνικές συζητήσεις και τις προκλήσεις όσον αφορά τα εθνικά καθεστώτα προστασίας. Επιπλέον,
αναλύει βασικές πρακτικές ή επιχειρησιακές προκλήσεις, μέτρα αντιμετώπισης των προαναφερόμενων προκλήσεων, νέα
καθεστώτα προστασίας, τον τερματισμό τους ή σημαντική αλλαγή τους.
Τέλος, η Ενότητα 4 σε σχέση με τους στόχους της παρούσας μελέτης, αντλεί συμπεράσματα από τις προηγούμενες Ενότητες
1‐3 με βάση τα ευρύματα που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της Εθνικής Συνεισφοράς του 2019.

1

Αντικαταστήστε το επισημασμένο κείμενο με το όνομα του Κράτους Μέλους σας.
Οδηγία 2011/95 /ΕΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τα πρότυπα αναγνώρισης υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ενιαίου
καθεστώτος για τους πρόσφυγες ή τα πρόσωπα που μπορούν να τύχουν επικουρικής προστασίας και για το περιεχόμενο της προστασίας χορηγείται.
Η Ιρλανδία δεν συμμετείχε στην οδηγία 2004/83/ΕΚ και δεν δεσμεύεται από την αναδιατυπωμένη οδηγία 2011/95/ΕΕ. Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχε στην οδηγία
2004/83/ΕΚ και δεν δεσμεύεται από την αναδιατυπωμένη οδηγία 2011/95/ΕΕ.
3 Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, για τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής
εκτοπισθέντων και για μέτρα που προωθούν την εξισορρόπηση των προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών για την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών
αυτών.
2
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Ενότητα 1: Επισκόπηση και χαρτογράφηση των τύπων εθνικών καθεστώτων προστασίας
Ε1. Πέρα από τα εναρμονισμένα καθεστώτα προστασίας της ΕΕ, υπάρχουν άλλα καθεστώτα προστασίας που ισχύουν σήμερα στα
κράτη μέλη σας; Ναι Όχι;
Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι οποιαδήποτε εξέλιξη στον τύπο των καθεστώτων που ήταν διαθέσιμα κατά τα προηγούμενα έτη
αλλά δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμα, πρέπει να αναπτυχθούν στο ερώτημα 8.
Η διαδικασία εναρμόνισης προς τη δημιοιργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) πραγματοποείται στην
Ελλάδα σε διάφορα στάδια μεταφοράς των οδηγιών στην εθνική μας νομοθεσία, όμως η υλοποίηση ενός εθνικού
εναρμονισμένου συστήματος ασύλου, έχει την εκκίνηση της εφαρμογής του, με τη δημιουργία της Υπηρεσίας Ασύλου με το Ν.
3907 το 20114.
Σε θεσμικό επίπεδο, οι κυριότεροι νόμοι, τα ΠΔ και οι υπουργικές αποφάσεις που εντάσσουν το πλαίσιο χορήγησης
διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τα όσα ισχύουν και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, περιλαμβάνουν:
4375/2016 (ΦΕΚ Α 51/3‐4‐16)5, «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».
4540/2018 (ΦΕΚ Α 91/22‐05‐2018)6 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των
αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις – Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α” 80)
για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης – Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις».
4554/2018 (ΦΕΚ Α 130/18‐07‐2018)7 «Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ‐ Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
‐ Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων ‐ Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».
Ε2. Εάν όχι στην Ε1, παρακαλώ επεξεργαστείτε.
Σημειώστε την ερώτηση 12 (π.χ. σε περίπτωση που οι καταστάσεις που αναφέρθηκαν στη μελέτη του 2010 δεν υπάρχουν πλέον,
σημειώστε την απάντησή σας εκεί).
Σημείωση‐ οι περισσότερες διατάξεις έχουν τροποποιηθεί ή/και καταργηθεί (βλ. Ε12). Το Προεδικό Διάταγμα (ΠΔ)
114/2010 κατήργησε τα εξής: ΠΔ 61/99, ΠΔ 220/07, ΠΔ 90/08, ΠΔ 81/09.
Ε3. Αν ναι στο Ε1, συμπληρώστε τον Πίνακα 1 με τον τύπο των μη εναρμονισμένων καθεστώτων προστασίας που είναι επί του
παρόντος διαθέσιμα.
Παρακαλείσθε να αναφέρετε στον πίνακα 1 τον τύπο των μη εναρμονισμένων καθεστώτων προστασίας που είναι επί του παρόντος
διαθέσιμα
• Μην συμπεριλάβετε οποιοδήποτε καθεστώς μη προστασίας: παρακαλούμε ανατρέξτε στο πεδίο της μελέτης όπως ορίζεται
στην εισαγωγή του προτύπου.
• Ο τύπος των καθεστώτων που παρατίθενται στον Πίνακα 1 δεν είναι εξαντλητικός και προορίζεται να αποτελέσει οδηγό.
• Τα εθνικά καθεστώτα προστασίας μπορούν να περιλαμβάνουν π.χ. εκείνα που εκδίδονται βάσει των άρθρων 3 του ΕΣΔΑ
και της αρχής της μη επαναπροώθησης, των ιατρικών λόγων, των λόγων της κλιματικής αλλαγής και άλλων μέτρων που
χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της νόμιμης εισδοχής και της έκδοσης αδειών διαμονής σε άτομα που έχουν ανάγκη
προστασίας.
Εάν μια ομάδα καθεστώτων (π.χ. για λόγους ιατρικής, κλιματικής αλλαγής και μη επαναπροώθησης) εμπίπτει σε ένα γενικότερο
ανθρωπιστικό καθεστώς, συμπληρώστε την παρακάτω σειρά σχετικά με το ανθρωπιστικό καθεστώς και συμπεριλάβετε
πληροφορίες σχετικά με το ποιος δικαιούται τέτοιο καθεστώς στον πίνακα 3. Ωστόσο, εάν υπάρχουν διαφορές ως προς το
περιεχόμενο της προστασίας, παρακαλείσθε να τις αναφέρετε στον Πίνακα 4.

4 Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου ‐ Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (2010). Οι πρακτικές στην Ελλάδα σχετικά µε τη χορήγηση µη εναρµονισµένων
στην ΕΕ καθεστώτων προστασίας. Σεπτέµβριος 2009. Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική ∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης/Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ). https://ec.europa.eu/home‐affairs/sites/homeaffairs/files/what‐we‐do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn‐
studies/non‐eu‐harmonised‐protection‐status/11b._greece_national_report_non‐eu_harmonised_forms_of_protection_final_version_4dec09_gr_el.pdf
Βλ.
και
Φούσκας, Θ., Χατζόπουλος, Β., Χτούρης, Σ., Γρηγορίου, Π., Καραμπελίας, Γ., de Maio, A. και Μηνέ, Φ. (2018). Οι προσεγγίσεις των κρατών μελών για τους ασυνόδευτους
ανηλίκους μετά τον καθορισμό τους. Μελέτη ΕΔΜ 4/2017. Αθήνα: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ)/Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής/Ευρωπαϊκή
Επιτροπή/Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ) http://emn.immigration.gov.gr/el/meletes/send/26‐2017/51‐4i‐meleti‐gia‐to‐2017‐oi‐proseggiseis‐ton‐kraton‐
melon‐gia‐tous‐asynodeftous‐anilikous‐meta‐ton‐kathorismo‐tous Χατζόπουλος, Β., Φούσκας, Θ., Γρηγορίου, Π., Καραμπελίας, Γ., Καζανάς, Κ., Μηνέ, Φ. De Maio, A.,
Novak, C. and Πεχλίδη, Γ. (2017). Αλλαγή στη ροή των αιτούντων άσυλο: 2014‐2016 Οι εμπειρίες των κρατών μελών. Μελέτη ΕΔΜ 3/2017. Αθήνα: Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Δημοσίου
Δικαίου
(ΕΟΔΔ)/Υπουργείο
Μεταναστευτικής
Πολιτικής/Ευρωπαϊκή
Επιτροπή/Ευρωπαϊκό
Δίκτυο
Μετανάστευσης
(ΕΔΜ)
http://emn.immigration.gov.gr/el/meletes/send/26‐2017/49‐3i‐meleti‐2017‐allagi‐sti‐roi‐ton‐aitoynton‐asylo‐2014‐2016‐oi‐empeiries‐ton‐kraton‐melon
European
Migration Network (EMN) (2108). EMN Ad‐Hoc Query on Issuing a residence permit to rejected asylum seekers without a valid travel document Requested by FI EMN NCP
on
31st
October
2018.
Brussels:
European
Migration
Network
(EMN)
https://ec.europa.eu/home‐
affairs/sites/homeaffairs/files/2018.1344_fi_issuing_a_residence_permit_to_rejected_asylum_seekers_without_a_valid_travel_document_.pdf
5 http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2016/06/N.4375.pdf
6 http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2018/05/ΝΟΜΟΣ‐4540‐22.05.2018.pdf
7 http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2018/08/ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ‐XLcompressed.pdf
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Πίνακας 1: Τύπος μη εναρμονισμένων καθεστώ(τος)των προστασίας που είναι επί του παρόντος διαθέσιμ(ο)α
Τύπος
μη
εναρμονισμένων Ναι
Όχι
Σχόλια
καθεστώτων
Συνταγματικό άσυλο
Σημειώστε την ενότητα 3 στο
πρότυπο για πλαίσιο, εάν το
καθεστώς που παρέχεται εμπίπτει σε
«καθεστώς προστασίας της ΕΕ»,
παρακαλείσθε να το σημειώσετε
στην απάντησή σας στη στήλη
«σχόλια».
Συλλογική προστασία
Σημειώστε την ενότητα 3. αν το
καθεστώς που παρέχεται εμπίπτει σε
«καθεστώς προστασίας της ΕΕ» (π.χ.
οδηγία
για
την
προσωρινή
προστασία) παρακαλούμε να το
σημειώσετε στην απάντησή σας στη
στήλη «σχόλια».

Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001,
σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής
προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και
μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών
όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της
υποδοχής αυτών των ατόμων. Ενσωµάτωση Ελληνικό Δίκαιο με το
Ενσωµάτωση Ελληνικό Δίκαιο Π.Δ. 80/20068 και συλλογική
προστασία με το Άρθρο 60 παρ. 4 του Ν.4375/2016 «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»9 για την
περίπτωση αφίξεων που αφορούν μεγάλο αριθμό πολιτών τρίτων
χωρών ή ανιθαγενών.
Άλλες εθνικές (συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών) καταστάσεων που βασίζονται σε:
Ιατρικούς λόγους
Δείτε την ενότητα 3 της εισαγωγής
στο πρότυπο της μελέτης

Είναι η μορφή προστασίας που δίνεται από την Αρχή
Προσφυγών σε κάποιες περιπτώσεις, απορριπτικής απόφασης α
βαθμού (Άρθρο 28 του ΠΔ 114/2010 Παραμονή για ανθρωπιστικούς
λόγους)10: «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε
αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή
δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη
χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L
326/13.12.2005)» και Άρθρο 22 του Ν.4375/201611: «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

8

https://www.synigoros.gr/resources/docs/02‐pd80.pdf
http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2016/06/N.4375.pdf
10 https://www.synigoros.gr/resources/10‐8879_1_pd114.pdf
11 http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2016/06/N.4375.pdf
9
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Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης χορηγείται άδεια διαμονής για λόγους
ανθρωπιστικής φύσεως σε πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται
στην Ελλάδα και παρακολουθούν εγκεκριμένο κατά νόμο
θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης όπως τούτο
αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του διευθυντή του
προγράμματος. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι
ετήσια, παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας−παροχής
υπηρεσιών ή έργου και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι
δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. Μετά την
επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, μπορεί να ανανεωθεί για
έναν από τους λόγους του Ν. 4251/2014.
Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
του τόπου διαμονής του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας
χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στις
παρακάτω κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών: α. Ενήλικοι, μη ίκανοι
να επιμεληθούν των υποθέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας και η
διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι διετής και μπορεί να
ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες
προϋποθέσεις.
Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
του τόπου διαμονής του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας
χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε
πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας. Η συνδρομή σοβαρών
προβλημάτων υγείας, καθώς και η διάρκεια της θεραπείας
διαπιστώνονται με πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό. Σε περίπτωση
κατά την οποία το πρόβλημα υγείας αναφέρεται σε λοιμώδες
νόσημα, για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται
σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας ότι δεν συντρέχει κίνδυνος
για τη δημόσια υγεία. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας
διαμονής για πρόσωπα που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα
υγείας είναι η κατοχή από τον αιτούντα ισχυρής άδειας διαμονής. Η
διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι διετής και μπορεί να
ανανεώνεται μέχρι δύο έτη κάθε φορά εφόσον πληρούνται οι ίδιες
προϋποθέσεις, διαφορετικά μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους
λόγους του παρόντος Κώδικα Μετανάστευσης (Ν. 4251/2014).
Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
του τόπου διαμονής του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας
χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε θύματα
εργατικών ατυχημάτων και λοιπών ατυχημάτων που καλύπτονται
από την ελληνική νομοθεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η
θεραπεία ή συνταξιοδοτούνται για την ίδια αιτία.
Διαθέσιμα καθεστώτα για λόγους
κλιματικής αλλαγής και φυσικές
καταστροφές
Διαθέσιμα καθεστώτα για το τοπικό
προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων
των αντίστοιχων κρατών μελών (π.χ.
διερμηνείς στο Αφγανιστάν ή στο
Ιράκ)
Ειδικά καθεστώτα διαθέσιμα για τους
ασυνόδευτους ανηλίκους/ τους
ανηλίκους που ενηλικιώνονται
* Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην
πρόσφατη μελέτη του EMN σχετικά
με τα ΑΑ και να συνοψίσετε, όπου
χρειάζεται

Δύνανται να χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς
λόγους στους αιτούντες, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων
ανηλίκων, των οποίων η αίτηση για διεθνή προστασία απορρίφθηκε.
Ειδικότερα, κατά το άρθρο 28 παρα. 1.β. Π.Δ. 114/2010 όπως
τροποποιήθηκε, οι Επιτροπές Προσφυγών, εφόσον απορρίπτουν την
προσφυγή και κρίνουν ότι συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις
προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς
λόγους σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
30651/2014 από 3‐6‐2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1453),
παραπέμπουν την υπόθεση στην προβλεπόμενη από την ως άνω
Κοινή Υπουργική Απόφαση αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά με τη
χορήγηση της εν λόγω άδειας. Στην περίπτωση αυτή οι Επιτροπές
Προσφυγών χορηγούν σχετική βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο.
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Ειδικά καθεστώτα διαθέσιμα για
παιδιά
* Παρακαλούμε συμπεριλάβετε μόνο
εάν το καθεστώς είναι διαφορετικό
από το καθεστώς προστασίας που
παρέχεται
σε
ενήλικες/ασυνόδευτους ανήλικους
για τους προαναφερθέντες λόγους

Άλλοι λόγοι (εθνική προστασία)
Προσδιορίστε και προσθέστε όσες
σειρές χρειάζεστε.
Σημειώστε ότι η μελέτη καλύπτει
μόνο τα εθνικά καθεστώτα που
χορηγούνται σε πρόσωπα με βάση
λόγους προστασίας ‐ τα οποία θα
μπορούσαν να εφαρμοστούν σε
άτομα που δεν μπορούν να
επιστραφούν βάσει της αρχής της μη
επαναπροώθησης.
Ωστόσο,
τα
νομικά καθεστώτα που χορηγούνται
λόγω πρακτικών προκλήσεων για την
απομάκρυνση ενός υπηκόου τρίτης
χώρας δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της μελέτης (βλέπε
Ενότητα 3 στην εισαγωγή).
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Κατά την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου, για την έγκριση
παραμονής ενός αιτούντα για ανθρωπιστικούς λόγους, λαμβάνονται
υπόψη ιδίως η αντικειμενική αδυναμία απομάκρυνσης ή
επιστροφής του στη χώρα καταγωγής ή συνήθους διαμονής του για
λόγους ανωτέρας βίας, όπως σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή
μέλους της οικογενείας του, διεθνής αποκλεισμός της χώρας του,
εμφύλιες συρράξεις συνοδευόμενες από μαζικές παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή η συνδρομή στο πρόσωπο του
ενδιαφερομένου της ρήτρας μη επαναπροώθησης του άρθρου 3 της
Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και
των θεμελιωδών ελευθεριών η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Ν.Δ. 53/1974 (Α` 256) ή του άρθρου 3 της Σύμβασης της Ν.
Υόρκης της 10ης Δεκεμβρίου 1984 κατά των βασανιστηρίων και
άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης,
η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1782/1988 (Α 116).
Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
του τόπου διαμονής του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας
χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε
ανηλίκους που αποδεδειγμένα χρήζουν προστατευτικών μέτρων και
φιλοξενούνται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς
σκοπού, εφόσον η επιστροφή τους σε ασφαλές περιβάλλον είναι
αδύνατη.
Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
του τόπου διαμονής του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας
χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε
ανηλίκους η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί με απόφαση
ελληνικού δικαστηρίου ή αλλοδαπού δικαστηρίου, που
αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές, σε οικογένειες Ελλήνων ή
οικογένειες πολιτών τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα ή
για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των
ελληνικών αρχών .
Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
του τόπου διαμονής του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας
χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε
ανηλίκους που φιλοξενούνται σε οικοτροφεία, που λειτουργούν υπό
την εποπτεία των αρμόδιων Υπουργείων. Η διάρκεια της αρχικής
άδειας διαμονής είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά
μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης χορηγείται άδεια διαμονής για λόγους
ανθρωπιστικής φύσεως σε πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται
στην Ελλάδα και εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω
κατηγορίες:
Σε θύματα εμπορίας ανθρώπων που δεν υπάγονται στις
διατάξεις των άρθρων 49‐5312 του Ν. 4251/2014 (περί εισδοχής
πολιτών τρίτων χωρών – θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή
παράνομης διακίνησης μεταναστών κατά την οδηγία 2004/81/ΕΚ.
Σε θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών πράξεων οι
οποίες προβλέπονται στα άρθρα 81Α, 187, 187Α, 309 και 310
Ποινικού Κώδικα και στα άρθρα 1 και 2 του Ν. 927/1979 (Α΄ 139)
όπως ισχύει ή τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος και τελούνται
σε βάρος της ζωής, της υγείας, της σωματικής ακεραιότητας, της
περιουσίας, της ιδιοκτησίας και της προσωπικής και γενετήσιας
ελευθερίας εφόσον έχει διαταχθεί για αυτές προκαταρκτική εξέταση
ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και μέχρι να τεθεί η υπόθεση στο
αρχείο ή να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Η συνδρομή
των ως άνω προϋποθέσεων διαπιστώνεται με πράξη του αρμόδιου
Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Η πράξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

http://immigration.gov.gr/anthropistikoi‐logoi
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Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα υποβάλλονται σε θεραπευτική
αγωγή η άδεια διαμονής εξακολουθεί να χορηγείται για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η θεραπεία τους.
Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια, παρέχει
δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας − παροχής υπηρεσιών ή έργου και
μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον
πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.
Σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κατά τα οριζόμενα στο Ν.
3500/2006 (ΦΕΚ Α΄ 232). Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής
είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη
εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. Ισόχρονη άδεια
διαμονής χορηγείται και στα ανήλικα τέκνα των θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας ή στον ενήλικα που ασκεί την επιμέλεια των
ανηλίκων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον αυτός δεν είναι
το ίδιο πρόσωπο με τον φερόμενο δράστη του εγκλήματος. Στους
ενηλίκους που κατέχουν άδεια διαμονής κατά την παρούσα
περίπτωση, παρέχεται το δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας−παροχής
υπηρεσιών ή έργου.
Σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν είτε με
ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας είτε ως ανήλικοι,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 του Ν. 4052/2012.
Σε πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριμένο κατά νόμο
θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης, όπως τούτο
αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του διευθυντή του
προγράμματος.
Σε πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η υπόθεση έχει
παραπεμφθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης από τις αρμόδιες Αρχές Απόφασης του Άρθρου 2
περίπτωση 19 του Προεδρικού Διατάγματος 113/2013 (Α΄ 146) και
τις Επιτροπές Προσφυγών των Άρθρων 26 και 32 του Προεδρικού
Διατάγματος 114/2010 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
Σε γονείς ανήλικων ημεδαπών. Η διάρκεια της άδειας
διαμονής είναι ετήσια και παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας
− παροχής υπηρεσιών ή έργου και μπορεί να ανανεωθεί για έναν
από τους λόγους του Ν. 4251/2014. Για τη διακρίβωση της
συγγενικής σχέσης το αρμόδιο όργανο διενεργεί οποιαδήποτε
έρευνα κρίνεται αναγκαία.
Προβλέπεται η Οδηγία 2011/95 EU με ενσωμάτωση στο
ελληνικό δίκαιο ΦΕΚ 226/Α/21‐10‐2013 Προεδρικό Διάταγμα
141/201313: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις
απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή
των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο
καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται
επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης
προστασίας (αναδιατύπωση)».

13http://asylo.gov.gr/wp‐content/uploads/2014/06/PD_141_2013.pdf
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Ε4. Εάν ναι, στο Ε1, συμπληρώστε στον Πίνακα 2 με τον τύπο των καθεστώτων που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα για τα άτομα
που έχουν μετεγκατασταθεί και επανεγκατασταθεί, τα άτομα που εισέρχονται μέσω ιδιωτικής/κοινοτικής χορηγίας ή άλλων ειδικών
προγραμμάτων
Εάν υπάρχουν διαθέσιμα καθεστώτα και μη εναρμονισμένα καθεστώτα προστασίας, συμπληρώστε επίσης τον Πίνακα 3 και τον
Πίνακα 4 στην Ενότητα 2.
Πίνακας 2: Τύπος καθεστώτων προστασίας που διατίθενται σήμερα για τα άτομα που μετεγκαθίστανται και επανεγκαθίστανται,
πρόσωπα που εισέρχονται μέσω ιδιωτικής / κοινοτικής χορηγίας ή άλλων ειδικών προγραμμάτων
Ναι
Τύπος καθεστώτος προστασίας

Εναρμονισμένο
καθεστώς
προστασίας
της ΕΕ

Μη‐
Εναρμονισμένο
καθεστώς
προστασίας
της ΕΕ

Όχι

Σχόλια

Διαθέσιμο(α) καθεστώς (α) για επανεγκατεστημένα άτομα
* Σημειώστε: Μελέτη του ΕΔΜ για τα
προγράμματα επανένταξης και ανθρωπιστικής
εισδοχής
Διαθέσιμο(α) καθεστώς (α) για μετεγκατεστημένα άτομα

Δεν έχουν εφαρμογή στη
Ελλάδα.

* Σημειώστε τα προγράμματα μετεγκατάστασης
της ΕΕ (εισαγωγή του προτύπου)
Καθεστώς (α) στη διάθεση των δικαιούχων κοινοτικών / ιδιωτικών προγραμμάτων χορηγίας
* Σημειώστε: Μελέτη του ΕΔΜ για τα
προγράμματα επανένταξης και ανθρωπιστικής
εισδοχής
Καθεστώτα διαθέσιμα στους δικαιούχους άλλων ειδικών προγραμμάτων

Δεν έχουν εφαρμογή στη
Ελλάδα.

Π.χ. ειδικά προγράμματα που αποσκοπούν να
βοηθήσουν άτομα που χρήζουν προστασίας να
εισέλθουν και να διαμείνουν στην ΕΕ (π.χ. στο
πλαίσιο προγραμμάτων ανθρωπιστικής εισδοχής,
μέλη της οικογένειας υπηκόων τρίτων χωρών που
διαμένουν ήδη νόμιμα στα κράτη μέλη)

Δεν έχουν εφαρμογή στη
Ελλάδα.

Δεν έχουν εφαρμογή στη
Ελλάδα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Ενότητα 2: Σκεπτικό, διαδικασία και περιεχόμενο της προστασίας των εθνικών καθεστώτων προστασίας
Ε5. Εάν ναι, στο Ε1 και όπως αναφέρεται στους Πίνακες 1 και 2 τα είδη μη εναρμονισμένων καθεστώτων προστασίας, παρακαλείσθε
να επεξεργαστείτε το σκεπτικό για την έγκριση του καθεστώτος και της διαδικασίας καθορισμού για κάθε μη εναρμονισμένο
καθεστώς προστασίας;
Ανατρέξτε στον σχετικό νόμο ή πολιτική σε όλη τη μελέτη.
Προσθέστε όσα περισσότερα πεδία χρειάζεται, συμπληρώνοντας έναν πίνακα ανά καθεστώς, αναφέροντας σαφώς σε ποιον τύπο
μη εναρμονισμένης κατηγορίας ανήκει.
Πίνακας 3: Σκεπτικό για την κατάσταση του καθεστώτος εθνικής προστασίας και τη διαδικασία προσδιορισμού
Τύπος κατηγορίας στην οποία ανήκει το καθεστώς εθνικής προστασίας (όπως αναφέρεται στον Πίνακα 1 ή στον Πίνακα2):
Ανθρωπιστικό Καθεστώς
Καθεστώς Α [ανατρέξτε στο πλήρες όνομα που χρησιμοποιείται στην εθνική νομοθεσία] Ανθρωπιστικό
Πλαίσιο
Γιατί εγκρίθηκε το καθεστώς;
* παρακαλείσθε περιγράψτε εν συντομία το
πλαίσιο της πολιτικής που οδήγησε στην
υιοθέτηση αυτού του καθεστώτος

Βάσει του Άρθρου 28 του ΠΔ 114/2010, οι αρμόδιες αρχές απόφασης
δύνανται να χορηγήσουν σε αιτούντα, του οποίου την αίτηση για διεθνή
προστασία απορρίπτουν, καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Σε ποιο έτος καθορίστηκε αυτό το καθεστώς;

Το Προεδρικό Διάταγμα 114 του 2010.

Το καθεστώς αυτό καθορίστηκε σε:
α) Μόνιμη βάση;
β) Προσωρινή (ή ad‐hoc) βάση;
Εάν είναι προσωρινή/ad‐hoc, πότε/θα πάψει
να υφίσταται;

Βάσει του ‘Αρθρου 28 του ΠΔ 114/2010, o αιτών στον οποίο χορηγείται
καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους εφοδιάζεται από την κατά
τόπο αρμόδια αρχή εξέτασης, ατελώς, με ειδική άδεια διαμονής διάρκειας έως
δύο (2) ετών. Παρόμοια άδεια χορηγείται και στα μέλη της οικογενείας του.

Νόμιμη βάση
Το καθεστώς έχει καθοριστεί σε:
α) Νομοθεσία;
β) Διοικητική απόφαση/κανονισμός/εγκύκλιος;
γ) Άλλο (π.χ. νομολογία, καθοδήγηση για τη
δημόσια πολιτική που αφορά στην εφαρμογή
οποιασδήποτε
διάταξης
στην
πράξη);
Παρακαλείσθε να αναλύσετε

β) Διοικητική απόφαση/κανονισμός/εγκύκλιος.

Εκλεξιμότητα
Ποιος δικαιούται να λάβει αυτό το καθεστώς;

Βάσει του Άρθρου 28 του ΠΔ 114/2010, περί παραμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους, «1.α. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύναται να χορηγεί
καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντα, του οποίου η
αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας, υποβληθείσα πριν από την 7η
Ιουνίου 2013, έχει απορριφθεί σε α΄ βαθμό κατά τα οριζόμενα στο πρώτο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 34 του ΠΔ 113/2013. β. Οι Επιτροπές
Προσφυγών, εφόσον απορρίπτουν την προσφυγή και κρίνουν ότι συντρέχουν
μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ του Άρθρου 1 της υπ’
αριθμ. 30651/2014 από 3‐6‐2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1453),
παραπέμπουν την υπόθεση στην προβλεπόμενη από την ως άνω κοινή
υπουργική απόφαση αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση της εν
λόγω άδειας. Στην περίπτωση αυτή οι Επιτροπές Προσφυγών χορηγούν
σχετική βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο».
*** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 παρ.1 ΠΔ
167/2014, ΦΕΚ Α 252/1.12.2014. Βλ. και μεταβατικές διατάξεις Άρθρου 7 του
αυτού ΠΔ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Τύπος κατηγορίας στην οποία ανήκει το καθεστώς εθνικής προστασίας (όπως αναφέρεται στον Πίνακα 1 ή στον Πίνακα2):
Ανθρωπιστικό Καθεστώς
Καθεστώς Α [ανατρέξτε στο πλήρες όνομα που χρησιμοποιείται στην εθνική νομοθεσία] Ανθρωπιστικό
2. Για την έγκριση παραμονής ενός αιτούντα για ανθρωπιστικούς
λόγους, λαμβάνονται υπόψη ιδίως η αντικειμενική αδυναμία απομάκρυνσης
ή επιστροφής του στη χώρα καταγωγής ή συνήθους διαμονής του για λόγους
ανωτέρας βίας, όπως σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογενείας
του, διεθνής αποκλεισμός της χώρας του, εμφύλιες συρράξεις συνοδευόμενες
από μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή η συνδρομή στο
πρόσωπο του ενδιαφερομένου της ρήτρας μη επαναπροώθησης του άρθρου
3 της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των
Θεμελιωδών Ελευθεριών η οποία κυρώθηκε με το Άρθρο 1 του Νομικού
Διατάγματος 53/1974 (Α 256) ή του άρθρου 3 της Σύμβασης της Ν. Υόρκης της
10ης Δεκεμβρίου 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής,
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, η οποία κυρώθηκε με το
Ν.1782/1988 (Α 116).
4. Ο αιτών στον οποίο χορηγείται καθεστώς παραμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους εφοδιάζεται από την κατά τόπο αρμόδια αρχή
εξέτασης, ατελώς, με ειδική άδεια διαμονής διάρκειας έως δύο (2) ετών.
Παρόμοια άδεια χορηγείται και στα μέλη της οικογενείας του.
5 «Ο κάτοχος άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, του
οποίου η αίτηση για διεθνή προστασία είχε απορριφθεί από τις αρμόδιες
αρχές του παρόντος, οφείλει να αναχωρήσει χωρίς άλλη ειδοποίηση μέχρι την
ημερομηνία λήξης της ισχύος της, εκτός και αν τριάντα (30) τουλάχιστον
ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας αυτής υποβάλει στο Γενικό
Γραμματέα Δημόσιας Τάξης αίτηση για παράταση της ισχύος της. Ο τελευταίος
αποφαίνεται οριστικώς περί της ανανέωσης ή μη της εν λόγω άδειας».
*** Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 παρ.3 ΠΔ
167/2014, ΦΕΚ Α 252/1.12.2014. Bλ. και μεταβατικές διατάξεις άρθρου 7 του
αυτού ΠΔ.
6. Τα δικαιώματα των αιτούντων, στους οποίους έχει χορηγηθεί
καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, εξομοιώνονται με αυτά
των δικαιούχων επικουρικής προστασίας. Τα δικαιώματα αυτά διατηρούνται
και μετά τη λήξη ισχύος της σχετικής άδειας διαμονής εφόσον έχει υποβληθεί
αίτηση παράτασης μέχρι την λήψη απόφασης επ’ αυτής
Επίσης, βάσει του Άρθρου 22 του Ν.4375/2016, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ΠΔ. 114/2010, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης χορηγεί καθεστώς
παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνούς προστασίας,
που είναι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος σε ισχύ, των οποίων η αίτηση είχε
υποβληθεί έως και πέντε (5) έτη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και η
εξέτασή της εκκρεμεί σε β’ βαθμό, εκτός εάν συντρέχει κίνδυνος για την εθνική
ασφάλεια ή για την κοινωνία της χώρας, ιδίως λόγω τελεσίδικης καταδίκης του
αιτούντος για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος.
Determination procedure
Προβλέπεται διαδικασία υποβολής αιτήσεων
σε:
α) Νομοθεσία;
β) Διοικητική απόφαση/κανονισμός/εγκύκλιος;
γ) Άλλο (π.χ. νομολογία);

α) Νομοθεσία

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
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Τύπος κατηγορίας στην οποία ανήκει το καθεστώς εθνικής προστασίας (όπως αναφέρεται στον Πίνακα 1 ή στον Πίνακα2):
Ανθρωπιστικό Καθεστώς
Καθεστώς Α [ανατρέξτε στο πλήρες όνομα που χρησιμοποιείται στην εθνική νομοθεσία] Ανθρωπιστικό
Πότε είναι δυνατή η εφαρμογή του καθεστώτος
εθνικής προστασίας:
α) Αμέσως, στο πλαίσιο μιας ενιαίας
διαδικασίας που εξετάζει την ανάγκη διεθνούς
προστασίας;
β) Αμέσως, στο πλαίσιο ξεχωριστής
διαδικασίας;
γ) Μετά την εξάντληση της διαδικασίας ασύλου
στο εσωτερικό της χώρας;
δ) Άλλο (παρακαλείσθε να εξηγήσετε).

Eίναι δυνατή η εφαρμογή του καθεστώτος εθνικής προστασίας αμέσως,
στο πλαίσιο μιας ενιαίας διαδικασίας που εξετάζει την ανάγκη διεθνούς
προστασίας; αμέσως, στο πλαίσιο ξεχωριστής διαδικασίας, μετά την
εξάντληση της διαδικασίας ασύλου στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή σε όλες
τις αναφερόμενες επιπτώσεις και βάσει του Άρθρου 22 του Ν. 4375/201614
«Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή
προστασία», και του Άρθρου 67 του Ν. 4375/201615 «Παραμονή για
ανθρωπιστικούς λόγους».
Βάσει του Άρθρου 28 του ΠΔ 114/201016 ‐ ΦΕΚ 195 Α, «Παραμονή για
ανθρωπιστικούς λόγους», τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, στους
οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους,
εξομοιώνονται με αυτά των δικαιούχων επικουρικής προστασίας. Τα
δικαιώματα αυτά διατηρούνται και μετά τη λήξη ισχύος της σχετικής άδειας
διαμονής εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση παράτασης μέχρι την λήψη
απόφασης επ’ αυτής. Εντούτους, έχει τροποποιηθεί με το Άρθρο 5 του ΠΔ
167/201417 (ΦΕΚ 252 Α), επομένως: 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του ΠΔ
114/2010 (ΦΕΚ 195 Α) «Παραμονή για ανθρωπιστικούς λόγους»
αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύναται να χορηγεί καθεστώς παραμονής
για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντα, του οποίου η αίτηση για παροχή
διεθνούς προστασίας, υποβληθείσα πριν από την 7η Ιουνίου 2013, έχει
απορριφθεί σε α΄ βαθμό κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 34 του π.δ. 113/2013.
β. Οι Επιτροπές Προσφυγών, εφόσον απορρίπτουν την προσφυγή και
κρίνουν ότι συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις χορήγησης
άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με την περίπτωση στ΄
του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 30651/2014 από 3‐6‐2014 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄ 1453), παραπέμπουν την υπόθεση στην προβλεπόμενη από την
ως άνω κοινή υπουργική απόφαση αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά με τη
χορήγηση της εν λόγω άδειας. Στην περίπτωση αυτή οι Επιτροπές Προσφυγών
χορηγούν σχετική βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο».

Πού γίνεται η αίτηση:
α) Στην επικράτεια του κράτους σας;
β) Σε τρίτη χώρα;
γ) Και οι δύο περιπτώσεις είναι δυνατές.

α) Στην επικράτεια του κράτους.

Περιγράψτε συνοπτικά τη διαδικασία με βάση:
−
Τις Αρχές που εμπλέκονται στην εξέταση
της αίτησης και, κατά περίπτωση, στην
έκδοση άδειας διαμονής παρακαλείσθε
να διευκρινίσετε αν πρόκειται για τις ίδιες
αρχές με εκείνες που είναι υπεύθυνες για
την
εξέταση
αιτήσεων
διεθνούς
προστασίας.
−
Υπάρχοντα
χρονοδιαγράμματα
και
κοινοποίηση της απόφασης (πρώτου
βαθμού), ενημέρωση του δικαιούχου

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης χορηγείται άδεια διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής
φύσεως σε πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα και εμπίπτουν
σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:
Σε θύματα εμπορίας ανθρώπων που δεν υπάγονται στις διατάξεις των
άρθρων 49‐53 του Ν. 4251/2014 (περί εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών –
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών κατά την
οδηγία 2004/81/ΕΚ.
Σε θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών πράξεων οι οποίες
προβλέπονται στα άρθρα 81Α, 187, 187Α, 309 και 310 Ποινικού Κώδικα και
στα άρθρα 1 και 2 του Ν. 927/1979 (Α΄ 139) όπως ισχύει ή τιμωρούνται σε
βαθμό κακουργήματος και τελούνται σε βάρος της ζωής, της υγείας, της
σωματικής ακεραιότητας, της περιουσίας, της ιδιοκτησίας και της προσωπικής
και γενετήσιας ελευθερίας εφόσον έχει διαταχθεί για αυτές προκαταρκτική
εξέταση ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και μέχρι να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο
ή να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

14

https://www.synigoros.gr/resources/docs/n‐4375‐2016.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/docs/n‐4375‐2016.pdf
16 https://www.synigoros.gr/resources/docs/pd‐114‐2010.pdf
17 https://www.synigoros.gr/resources/docs/pd‐114‐2010.pdf
15
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Τύπος κατηγορίας στην οποία ανήκει το καθεστώς εθνικής προστασίας (όπως αναφέρεται στον Πίνακα 1 ή στον Πίνακα2):
Ανθρωπιστικό Καθεστώς
Καθεστώς Α [ανατρέξτε στο πλήρες όνομα που χρησιμοποιείται στην εθνική νομοθεσία] Ανθρωπιστικό
Η συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων διαπιστώνεται με πράξη του
αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Η πράξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα
υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή η άδεια διαμονής εξακολουθεί να
χορηγείται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θεραπεία τους.
Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια, παρέχει δικαίωμα
εξαρτημένης εργασίας − παροχής υπηρεσιών ή έργου και μπορεί να
ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες
προϋποθέσεις.
Σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 3500/2006
(ΦΕΚ Α΄ 232). Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια και μπορεί
να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες
προϋποθέσεις. Ισόχρονη άδεια διαμονής χορηγείται και στα ανήλικα τέκνα
των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας ή στον ενήλικα που ασκεί την επιμέλεια
των ανηλίκων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον αυτός δεν είναι το
ίδιο πρόσωπο με τον φερόμενο δράστη του εγκλήματος. Στους ενηλίκους που
κατέχουν άδεια διαμονής κατά την παρούσα περίπτωση, παρέχεται το
δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας−παροχής υπηρεσιών ή έργου.
Σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν είτε με ιδιαίτερα
καταχρηστικούς όρους εργασίας είτε ως ανήλικοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 89 του Ν. 4052/2012.
Σε πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό
πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης, όπως τούτο αποδεικνύεται με έγγραφη
βεβαίωση του διευθυντή του προγράμματος.
Σε πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τις αρμόδιες
Αρχές Απόφασης του Άρθρου 2 περίπτωση 19 του Προεδρικού Διατάγματος
113/2013 (Α΄ 146) και τις Επιτροπές Προσφυγών των Άρθρων 26 και 32 του
Προεδρικού Διατάγματος 114/2010 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
Σε γονείς ανήλικων ημεδαπών. Η διάρκεια της άδειας διαμονής είναι
ετήσια και παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας − παροχής υπηρεσιών ή
έργου και μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του Ν. 4251/2014.
Για τη διακρίβωση της συγγενικής σχέσης το αρμόδιο όργανο διενεργεί
οποιαδήποτε έρευνα κρίνεται αναγκαία.
Διαδικασίες προσφυγής
Υπάρχει προσφυγή σε περίπτωση αρνητικής
απόφασης; Ναι/όχι

Ναι

Εάν ναι, είναι ένα σύστημα δύο επιπέδων
προσφυγής ή ενός επιπέδου;

Eνός (1) επιπέδου, μετά την Αρχή Προσφυγών.

Αν ναι, είναι:
‐
Μια διοικητική προσφυγή;
‐
Μια δικαστική προσφυγή;
‐Δικαστικός έλεγχος;
‐ Άλλο; (Παρακαλώ εξηγήστε)

Δικαστική προσφυγή. Βάσει του Άρθρου 29 του ΠΔ 114/2010 οι
αιτούντες διεθνή προστασία έχουν δικαίωμα άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως
ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15
του Ν .3068/2002 (Α΄ 274), όπως ισχύει, κατά των αποφάσεων που
λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Για τη δυνατότητα
αυτή καθώς και για το αρμόδιο δικαστήριο γίνεται ρητή αναφορά επί του
σώματος της απόφασης.
Επίσης, βάσει του Άρθρου 22 του Ν.4375/2016, στις περιπτώσεις της
παραγράφου 1 του παρόντος, οι εκκρεμείς προσφυγές δεν εξετάζονται κατά
τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 114/2010 και η διοικητική διαδικασία καταργείται,
εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στις αρμόδιες αρχές παραλαβής, του
άρθρου 2 παρ. ιδ΄ του Π.Δ. 114/2010, αίτηση ενώπιον των Επιτροπών
Προσφυγών, περί εξέτασης της προσφυγής του ως προς τις προϋποθέσεις
χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εντός δύο (2) μηνών από την
επίδοση της απόφασης περί χορήγησης καθεστώτος παραμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους.
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Τύπος κατηγορίας στην οποία ανήκει το καθεστώς εθνικής προστασίας (όπως αναφέρεται στον Πίνακα 1 ή στον Πίνακα2):
Ανθρωπιστικό Καθεστώς
Καθεστώς Α [ανατρέξτε στο πλήρες όνομα που χρησιμοποιείται στην εθνική νομοθεσία] Ανθρωπιστικό
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,
για εξέταση της προσφυγής, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης
καθεστώτος διεθνούς προστασίας ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών,
χορηγείται στον αιτούντα δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού και η
διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2010.
Η προσφυγή έχει αυτόματο ανασταλτικό
αποτέλεσμα; Ναι/όχι
Εάν όχι, μπορεί να ζητηθεί και ποια είναι η
διαδικασία στην περίπτωση αυτή;

Ναι

Συμμετέχουν οι αρχές οι ίδιες με εκείνες στις
διαδικασίες προσφυγής κατά αρνητικής
απόφασης
στη
διαδικασία
διεθνούς
προστασίας;

Όχι

Εάν η απόφαση επί της προσφυγής είναι
αρνητική, θα έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση
απόφασης επιστροφής; Ναι/Όχι

Ναι. Βάσει του Άρθρου 28 του ΠΔ 114/2010, ο κάτοχος της άδειας αυτής
οφείλει να αναχωρήσει χωρίς άλλη ειδοποίηση μέχρι την ημερομηνία λήξης
της ισχύος της, εκτός και αν τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκπνοή
της προθεσμίας υποβάλει στην αρχή απόφασης που εξέδωσε την αρχική
απόφαση αίτηση για παράταση της ισχύος της. Η εν λόγω αρχή αποφαίνεται
οριστικά περί της ανανέωσης ή μη της εν λόγω άδειας.
Εντούτοις, βάσει του Άρθρου 64 του Ν.4375/2016, οι αιτούντες διεθνή
προστασία έχουν δικαίωμα άσκησης αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του
αρμόδιου δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 15 παρ. 3 του
Ν. 3068/2002 (Α 274), όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 49 του Ν. 3900/2010
(Α 13) και ισχύει, κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος Μέρους. Για τη δυνατότητα αυτή, για την προθεσμία,
καθώς και για το αρμόδιο δικαστήριο γίνεται ρητή αναφορά επί του σώματος
της απόφασης.
Επιπλέον, βάσει του Άρθρου 67 του Ν.4375/2016, στην περίπτωση που
αίτηση διεθνούς προστασίας αλλοδαπού ή ανιθαγενή έχει απορριφθεί
τελεσίδικα και οι αρμόδιες Αρχές Απόφασης του παρόντος Μέρους
πιθανολογούν ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης
άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, παραπέμπουν την υπόθεση στις
αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 19Α (στ) του N. 4251/2014 (Α΄ 80) όπως
ισχύει, οι οποίες αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση της εν λόγω άδειας.
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες Αρχές Απόφασης χορηγούν σχετική
βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο.

Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής,
παρακαλείστε να εξηγήσετε τι συμβαίνει.

‐

Αλλαγή καθεστώτος
Σε περίπτωση που ο αιτών αποτύχει στην
προσφυγή ή το καθεστώς του/της τερματιστεί
ή δεν ανανεωθεί, μπορεί να ζητήσει:
α)
Διεθνές
καθεστώς
προστασίας;
(διευκρινίστε ποιο)
β) Άλλα καθεστώτα νόμιμης μετανάστευσης;
(διευκρινίστε ποια)

‐
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Τύπος κατηγορίας στην οποία ανήκει το καθεστώς εθνικής προστασίας (όπως αναφέρεται στον Πίνακα 1 ή στον Πίνακα2):
Ανθρωπιστικό Καθεστώς
Καθεστώς Α [ανατρέξτε στο πλήρες όνομα που χρησιμοποιείται στην εθνική νομοθεσία] Ανθρωπιστικό
Σχετική νομολογία
Υπάρχει σχετική νομολογία (από τα ανώτατα
δικαστήρια και τις τελικές αποφάσεις) που
οδήγησε σε συστημικές αλλαγές στη
διαδικασία (ή/και με σημαντικές συνέπειες
στην πολιτική) σχετικά με αυτό το καθεστώς
εθνικής προστασίας; Ναι/Όχι
Εάν ναι, παρακαλείσθε να αναφέρετε εν
συντομία τις παραπομπές στη νομολογία και
να περιγράψετε εν συντομία τις αλλαγές που
επιφέρει αυτή η νομολογία.
Στις παραπομπές στη νομολογία παρακαλείσθε
να αναφέρετε: το όνομα του δικαστηρίου, την
ημερομηνία
απόφασης,
τον
τίτλο/τα
συμβαλλόμενα μέρη, κατά περίπτωση, τον
αριθμό της υπόθεσης (ή την αναφορά, το
σύμβολο του εγγράφου), τη σύνδεση με την
πλήρη έκδοση της υπόθεσης

18

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ):
“Chowdury and Others v. Greece”18 (Αρ. Αίτησης 21884/15), 30 Μαρτίου 2017.
Η εν λόγω απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου επηρέασε την εθνική πολιτική και τη νομοθετική πρωτοβουλία
ιδίως σε σχέση με τις άδειες παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών θύματα και
ουσιώδης μάρτυρες εγκληματικών πράξεων (Άρθρο 19Α παρ. 1β N.
4251/2014, όπως τροποποιήθηκε) και τις άδεις διαμονής σε πολίτες τρίτων
χωρών και ανηλίκους θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης
μεταναστών (Άρθρα 49‐56 Ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε).
Ειδικότερα, με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής
χορηγείται άδεια διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε πολίτες
τρίτων χωρών, θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών πράξεων, οι
οποίες προβλέπονται στα άρθρα 81Α (Ρατσιστικό έγκλημα), 187 (Εγκληματική
Οργάνωση), 187Α (Τρομοκρατικές Πράξεις), 309 (Επικίνδυνη Σωματική Βλάβη)
και 310 (Βαριά Σωματική Βλάβη) του Ποινικού Κώδικα και στα Άρθρα 1 και 2
του Ν. 927/1979 (Α 139), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του N.
4285/2014 και της παρ. 1 του Άρθρου 16 του N. 3304/2005, κατά πολίτη τρίτης
χώρας ή τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος και τελούνται σε βάρος της
ζωής, της υγείας, της σωματικής ακεραιότητας, της περιουσίας, της
ιδιοκτησίας και της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας εφόσον έχει
διαταχθεί για αυτές προκαταρκτική εξέταση ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και
μέχρι να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική
απόφαση.
Επιπλέον, δίδεται άδεια παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και
ανηλίκους θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης
μεταναστών, εφόσον συνεργάζονται με τις διωκτικές αρχές (άρθρα 49 ‐ 56 Ν.
4251/2014, όπως τροποποιήθηκε). Πιο συγκεκριμένα, σε πολίτες τρίτων
χωρών που έχουν χαρακτηριστεί θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης
διακίνησης μεταναστών, εφόσον δεν υπάγονται στη διάταξη του Άρθρου 1
παρ. 2 του Προεδρικού Διατάγματος 233/2003, παρέχεται με Πράξη της
αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής προθεσμία περίσκεψης τριών μηνών, ώστε να
διαφύγουν από την επιρροή των δραστών των σε βάρος τους εγκλημάτων και
να αποκατασταθούν ψυχικά για να μπορέσουν να λάβουν συνειδητά
ανεπηρέαστη απόφαση σχετικά με τη συνεργασία τους με τις διωκτικές Αρχές.
Ειδικά για τους ανηλίκους ‐ θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης
διακίνησης μεταναστών, η ίδια προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για δύο
ακόμη μήνες με απόφαση της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής και με κριτήριο
την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του ανηλίκου..

https://hudoc.echr.coe.int/eng‐press#{%22itemid%22:[%22003‐5671464‐7189869%22]}
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Ε6. Εάν ναι, στο Ε1 και όπως αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 τα είδη μη εναρμονισμένων καθεστώτων προστασίας,
συμπληρώστε επίσης τον Πίνακα 4 για κάθε καθεστώς. Προσθέστε όσα περισσότερα πεδία χρειάζεται, συμπληρώνοντας έναν
πίνακα ανά κατάσταση, αναφέροντας σαφώς το όνομα/τίτλο του καθεστώτος που χρησιμοποιείται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 4: Περιεχόμενο της προστασίας των εθνικών καθεστώτων
Καθεστώς [A] Ανθρωπιστικό Καθεστώς
Ναι
Όχι
Εισάγετε το όνομα που χρησιμοποιείται στον Πίνακα 3

Άλλο

Λεπτομέρειες

Άδεια διαμονής
Απαιτείται η έκδοση άδειας διαμονής;
Ισχύς της πρώτης άδειας διαμονής (ή αρχικής
διάρκειας) (σε έτη)

Τρία (3) έτη.

Δυνατότητες ανανέωσης / επέκτασης;
‐

‐

‐

Χρονικό διάστημα που απαιτείται για να δικαιούται ‐
άδεια μόνιμης διαμονής (σε έτη)20

‐

‐

Ισχύς της άδειας διαμονής μετά την ανανέωση; (σε
έτη)

Η άδεια διαμονής που χορηγείται στις
περιπτώσεις της όπου με απόφαση του
Υπουργού
Εσωτερικών
και
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης χορηγείται άδεια διαμονής για
λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε πολίτες
τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα και
εμπίπτουν σε κάποια από τις παραπάνω
κατηγορίες (βλ. Πίνακα 1) μπορεί να ανανεωθεί
για έναν από τους λόγους του Ν. 4251/2014,
εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους
χορηγήθηκαν. Ο Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να ορίζει
κατηγορίες περιπτώσεων στις οποίες η
δυνατότητα ανανέωσης, θα γίνεται κατόπιν
γνώμης των Επιτροπών της παραγράφου 1 του
άρθρου 134 του Ν. 4251/2014, εφόσον
εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους
χορηγήθηκαν.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 47
του Άρθρου 8 του Ν. 4332/201519, προβλέφθηκε
ότι και οι άδειες διαμονής που είχαν χορηγηθεί
ή ανανεωθεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του
άρθρου 28 του Π.Δ. 114/2010, ανανεώνονται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19Α του Ν.
4251/2014. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις
άδειες διαμονής, που χορηγούνται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 22 του Ν.
4375/2016, οι οποίες, επιπρόσθετα με βάση την
ειδική πρόβλεψη της παραγράφου 2 του ίδιου
άρθρου, μπορούν να ανανεωθούν απευθείας,
για κάποιον από τους λόγους του Ν. 4251/2014.

Αυτή η χρονική περίοδος διαφέρει από τον γενικό
κανόνα για την υποβολή αίτησης για άδεια μόνιμης
διαμονής;
Ταξιδιωτικό έγγραφο
Εκδίδεται ταξιδιωτικό έγγραφο;
Εάνναι, τί είδους ταξιδιωτικό έγγραφο;

‐

‐

‐

Laissez‐passez‐Geneva Travel Document

Ισχύς (σε χρόνια)

‐

‐

‐

Πέντε (5) έτη.

19

https://www.ypes.gr/UserFiles/24e0c302‐6021‐4a6b‐b7e4‐8259e281e5f3/metan‐n4332‐2015.pdf
Βλέπε τον ορισμό της μόνιμης διαμονής που χρησιμοποιείται στην οδηγία για τη μακροχρόνιαδιαμονή, δηλαδή τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν διαμείνει και
συνεχώς στην επικράτειά τους για πέντε έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για άδεια μόνιμης διαμονής.
20
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Καθεστώς [A] Ανθρωπιστικό Καθεστώς
Ναι
Εισάγετε το όνομα που χρησιμοποιείται στον Πίνακα 3

Όχι

Άλλο

Λεπτομέρειες

Στέγαση
Πρόσβαση σε στέγαση (στην ίδια βάση με τους
άλλους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων
χωρών);

Aφού
αναγνωριστεί‐χορηγηθει
διεθνούς προστασίας.

Πρόσβαση σε ειδικά σχέδια/προγράμματα για τη
στήριξη της πρόσβασης στη στέγαση;

‐

καθεστώς

Μηχανισμός διασποράς;21
Οικογενειακή επανένωση
Αφού αναγνωριστεί.

Δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση;
Επιλέξιμα μέλη της οικογένειας, για παράδειγμα:
-

εταίρος σε νόμιμο γάμο ή σε ανάλογη σχέση

‐

-

άγαμος σύντροφος (π.χ.
σύμπραξη,
συγκατοίκηση,
μακροχρόνια σχέση)

‐

-

ανήλικος σύντροφος

‐

-

ανήλικο
παιδί
(δικαιούχος
ή/και
σύντροφος/παιδί ανάδοχης οικογένειας ή
υιοθετημένο

‐

-

εξαρτώμενα από ενήλικες παιδιά (δικαιούχο
και/ή σύντροφο ή υιοθετημένο τέκνο)

‐

-

αδελφοί ή αδελφές

‐

-

εξαρτώμενοι γονείς

‐

-

οι γονείς των ΑΑ

‐

καταχωρημένη
διαπιστευμένη

Ο ανάδοχος των υλικών απαιτήσεων πρέπει να
εγγυάται, για παράδειγμα:

‐

-

στέγαση

-

ασφάλεια υγείας

‐

-

επαρκή έσοδα/οικονομικά μέσα

‐

-

άλλα
(π.χ.
ποινικό
πιστοποιητικό)

μητρώο,

‐

ιατρικό

Τρεις (3) μήνες, εκτός εάν είναι γονείς.

Υπάρχει ισοδύναμη ή περίοδος χάριτος κατά την
οποία δεν απαιτούνται υλικές απαιτήσεις22;
Εάν ναι, παρακαλείσθε να αναφέρετε τη διάρκεια της
περιόδου χάριτος στη στήλη των σχολίων.
‐

‐

‐

Ίδια με εκείνη του αιτούντα οικογενειακής
επανένωσης.

Ποια είναι η ισχύς της άδειας διαμονής του μέλους της
οικογένειας;

21Στις πολιτικές ασύλου, ο «μηχανισμός διασποράς» αναφέρεται σε μια πολιτική που εφαρμόζουν οι εθνικές αρχές για τη «διανομή» αιτούντων άσυλο ή δικαιούχων
προστασίας σε όλη την επικράτεια του κράτους, προκειμένου να διασφαλιστεί ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ των τοπικών αρχών και να αποφευχθεί η «υπερβολική
επιβάρυνση» εγκαταστάσεων ή υποδομών στέγασης.
22Βλέπε άρθρο 12 της Οδηγίας για την οικογενειακή επανένωση: δεν πρέπει να πληρούνται οι υλικές απαιτήσεις ή μπορεί να υπόκεινται σε περίοδο χάριτος πριν από
την εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων (τουλάχιστον 3 μήνες).
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Καθεστώς [A] Ανθρωπιστικό Καθεστώς
Ναι
Εισάγετε το όνομα που χρησιμοποιείται στον Πίνακα 3

Όχι

Άλλο

Λεπτομέρειες

Αγορά εργασίας και προσόντα

Ειδικές προϋποθέσεις για την πρόσβαση (π.χ. κατοχή
άδειας εργασίας);

Τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί
καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς
λόγους κατά την έννοια της παραγράφου 3 του
άρθρου 68 του Ν. 4375/2016, έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία και την
παροχή υπηρεσιών ή έργου, με τους ίδιους
όρους που προβλέπονται για τους ημεδαπούς.
Δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη
εργασία ή την παροχή υπηρεσιών ή έργου,
έχουν και τα μέλη της οικογένειας κατόχων
άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, τα
οποία κατέχουν άδεια διαμονής σε ισχύ,
σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του Π.δ.
114/2010, το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.δ. 61/1999
(Α 63) ή το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 1975/1991 (Α
184), καθώς και οι αλλοδαποί, οι οποίοι
διαμένοντες νόμιμα στη χώρα, τέλεσαν γάμο με
πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς
παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους κατά
την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 68,
και για όσο χρόνο ο γάμος εξακολουθεί να
ισχύει. Η πρόσβαση στην απασχόληση γίνεται
με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους
ημεδαπούς.

Πρόσβαση σε διαδικασίες αναγνώρισης προσόντων;

Μέσω του Eυρωπαϊκού Διαβατηρίου
Προσόντων Προσφύγων (EQPR) το οποίο είναι
ένα έγγραφο που παρέχει αξιολόγηση των
τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τα
διαθέσιμα έγγραφα και μια δομημένη
συνέντευξη23.

Κοινωνική βοήθεια
Η κοινωνική βοήθεια περιορίζεται στα βασικά οφέλη;
* Παρακαλείστε να σημειώσετε τον ορισμό των
«βασικών οφελών» στην εισαγωγή
Φροντίδα υγείας

Πρόσβαση σε επείγουσα ιατρική περίθαλψη;

Σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι
αντικειμενικά
στερούμενοι
διαβατηρίου
αναγνωρίζεται δικαίωμα συναλλαγής με τις
δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής
ασφάλισης με μόνη την επίδειξη της άδειας
διαμονής τους, συμπεριλαμβανομένων των
νοσοκομείων, θεραπευτήριων και κλινικών όταν
πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών που
εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία, τοκετό και
για ανήλικα παιδιά, καθώς και των δομών
κοινωνικής μέριμνας που λειτουργούν στο
πλαίσιο των Ο.Τ.Α., κατά το αρ. 26 του Ν.
4251/2014.

23

See https://www.coe.int/en/web/education/recognition‐of‐refugees‐qualifications and https://www.esos.gr/arthra/58909/diexagogi‐kykloy‐axiologisis‐gia‐eyropaiko‐
diavatirio‐prosonton‐prosfygon‐eqpr
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Καθεστώς [A] Ανθρωπιστικό Καθεστώς
Ναι
Εισάγετε το όνομα που χρησιμοποιείται στον Πίνακα 3

Όχι

Άλλο

Λεπτομέρειες

Πρόσβαση στις συνήθεις υπηρεσίες;
Ειδική υποστήριξη σε άτομα με ειδικές ανάγκες (π.χ.
σε άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμούς
ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή
σεξουαλικής βίας);
Εκπαίδευση

Πρόσβαση στο γενικό σύστημα εκπαίδευσης (ίδιο με
τους πολίτες);

Τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί
καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς
λόγους, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους,
εφόσον κατέχουν την προβλεπόμενη από τις
οικείες διατάξεις άδεια διαμονής σε ισχύ,
εγγράφονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα για
ενήλικες που σχετίζονται με την απασχόληση
και την επαγγελματική κατάρτιση με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και για
τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω
δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να
προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
υποβάλλεται δήλωση του N. 1599/1986 (Α 75).
Ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών, που
διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, υπάγονται
στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι
ημεδαποί. Οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών,
που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισμούς,
πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή
εκπαιδευτικής κοινότητας, κατά την παρ. 7 του
αρ. 21 του Ν. 4251/2014.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων
σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στη χώρα
προέλευσης και οι προϋποθέσεις κατάταξης σε
βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος, καθώς και εγγραφής μαθητών, οι
οποίοι είναι πολίτες τρίτων χωρών, στα δημόσια
σχολεία.

Πρόσθετη υποστήριξη που παρέχεται (π.χ.
προπαρασκευαστικές τάξεις, πρόσθετες κατηγορίες
επίσημης γλώσσας, τάξεις αποκατάστασης, βοήθεια
διαπολιτισμικού βοηθού);
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Συγκριτική επισκόπηση των εθνικών καθεστώτων προστασίας στην Ε.Ε. και τη Νορβηγία
Καθεστώς [A] Ανθρωπιστικό Καθεστώς
Ναι
Εισάγετε το όνομα που χρησιμοποιείται στον Πίνακα 3

Όχι

Άλλο

Λεπτομέρειες

Ένταξη
Πρόσβαση σε «βασική» υποστήριξη (διαθέσιμη για
τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών);

‐

Πρόσβαση
σε
στοχοθετημένη
υποστήριξη
(συγκεκριμένα
για
τους
δικαιούχους
του
καθεστώτος);

‐

‐

Εάν ναι, πόσο διαρκεί η χορηγούμενη υποστήριξη;

‐

‐

‐

Λήξη της προστασίας
Υπάρχουν κάποιοι επίσημοι τρόποι με τους οποίους
προβλέπεται η παύση ή η άρνηση ανανέωσης του
καθεστώτος εθνικής προστασίας (π.χ. προβλέπεται
στην εθνική νομοθεσία);

Κατά το άρθρο 24 Ν. 4251/2014:
1. Η άδεια διαμονής δε χορηγείται ή
ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, εφόσον: α. Δεν
πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον, οι
προϋποθέσεις του Κώδικα αυτού. β.
«Αποδειχθεί από επίσημο έγγραφο αρμόδιας
ελληνικής αρχής ότι για την έκδοση της άδειας
διαμονής, χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή
παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή
παραποιημένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε με
οποιονδήποτε
τρόπο
απάτη
ή
ότι
χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα.» * Η
περ. β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 8
παρ. 32 Ν. 4332/2015, ΦΕΚ Α 76/9.7.2015. γ. Ο
αιτών δεν ανταποκριθεί εντός διαστήματος δύο
μηνών, σε έγγραφη κλήση για οποιοδήποτε
ζήτημα αφορά τη διαδικασία έκδοσης της
άδειας διαμονής. Αίτημα επανεξέτασης εκ
μέρους του αιτούντος μπορεί να υποβληθεί
εντός μηνός από την ειδοποίηση του για την
απόρριψη του αιτήματος του.
2. Εφόσον χορηγηθείσα άδεια διαμονής
ανακαλείται ή απορρίπτεται αίτημα χορήγησης
ή ανανέωσης άδειας διαμονής, οι αρμόδιες
κατά περίπτωση υπηρεσίες εκδίδουν απόφαση
επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις των
Άρθρων 16‐41 του N. 3907/2011.

Πώς μπορεί να τερματιστεί η εθνική προστασία;
-

Το άτομο δεν πληροί
προϋποθέσεις προστασίας

-

Η προστασία αποκτήθηκε δόλια

‐

-

Το καθεστώς τερματίστηκε

‐

-

Το καθεστώς
ανανεωθεί

-

Άλλο (εξηγήστε)

δεν

μπορεί

πλέον

πλέον

τις

να

‐

‐
‐

Απόκτηση υπηκοότητας
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Ελάχιστη νόμιμη διαμονή που απαιτείται για την
υποβολή αίτησης για πόκτηση ιθαγένειας μέσω
πολιτογράφησης
* Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι μια μελέτη του
ΕΔΜ του 2019 θα διερευνήσει σε βάθος το ζήτημα της
απόκτησης της ιθαγένειας στα κράτη μέλη

Ελάχιστη νόμιμη διαμονή που απαιτείται
κατά τη διαδικασία της πολιτογράφησης
αλλοδαπού:
Προκειμένου για αλλοδαπό να καταθέσει
αίτημα για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας
μέσω της διαδικασίας της πολιτογράφησης,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαμένει στην
Ελλάδα νόμιμα για επτά (7) συνεχή έτη πριν από
την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης
(άρθρο 5 παρ.1 εδ.δ’ του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
και να κατέχει έναν από τους κάτωθι
αποκλειστικά
απαριθμούμενους
τίτλους
νόμιμης διαμονής στη χώρα, όπως αυτοί
προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ.1 εδ.ε’:

άδεια επί μακρόν διαμένοντος

βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που
χορηγείται σε πολίτες κρατών ‐ μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής που
χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα
πολίτη ή πολίτη κράτους ‐ μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε γονείς ανηλίκου
ημεδαπού

δελτίο
αναγνωρισμένου
πολιτικού
πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής
προστασίας ή μέλους οικογένειας κατόχου
τέτοιου δελτίου

ταξιδιωτικά έγγραφα ή ειδικό δελτίο που
έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή,
σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς
Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του
καθεστώτος των ανιθαγενών

δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής ομογενούς
κάθε τύπου, εκτός από Ειδικό Δελτίο
Ταυτότητας Ομογενούς.
Στους παραπάνω οριστικούς τίτλους
νόμιμης διαμονής του άρθρο 5 παρ. 1 εδ. ε’ για
την πολιτογράφηση έχουν προστεθεί με σχετική
υπουργική
απόφαση
το
2018
(Φ.130181/6353/27.3.2018) και οι εξής
επιπλέον τίτλοι:

άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς

άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή
δεκαετούς διάρκειας

άδεια
διαμονής
για
επενδυτική
δραστηριότητα, καθώς και άδεια διαμονής
ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμη άδεια
διαμονής επενδυτή.
Με το άρθρο 31 παρ.3 του Ν. 4531/2018
το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση
επεκτάθηκε και σε όσους αλλοδαπούς
κατέχουν, κατά την υποβολή της αίτησης,
οποιονδήποτε άλλο οριστικό τίτλο νόμιμης
διαμονής, εκτός από τους αναφερόμενους στο
άρθρο 5 παρ.1 περ. ε’, όπως ισχύει, υπό την
προϋπόθεση να διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα
για δώδεκα (12) συνεχή έτη.

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

27
27

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ● ΜΕΛΕΤΗ 2019:1
Συγκριτική επισκόπηση των εθνικών καθεστώτων προστασίας στην Ε.Ε. και τη Νορβηγία
Καθεστώς [A] Ανθρωπιστικό Καθεστώς
Ναι
Εισάγετε το όνομα που χρησιμοποιείται στον Πίνακα 3

Όχι

Άλλο

Λεπτομέρειες
Για τους κατόχους ιθαγένειας κράτους‐
μέλους της ΕΕ, τους συζύγους Έλληνα ή
Ελληνίδας με τέκνο, όσους έχουν τη γονική
μέριμνα τέκνου Ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον
αυτή δεν αποκτήθηκε λόγω φοίτησης σε
ελληνικό σχολείο, τους αναγνωρισμένους
πολιτικούς πρόσφυγες και ανιθαγενείς αρκεί η
προηγούμενη νόμιμη διαμονή αυτών στην
Ελλάδα επί μία τουλάχιστον συνεχή 3ετία.
Για τους ομογενείς και για όσους έχουν
γεννηθεί και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα
δεν απαιτείται η χρονική προϋπόθεση της
επταετούς διαμονής.

Η κατάσταση προσφέρει περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες (σε σύγκριση με την προστασία των προσφύγων ή την
επικουρική προστασία)
Περιγράψτε τον βαθμό στον οποίο προσφέρει το
καθεστώς
α) περισσότερες

‐

β) τις ίδιες ή

Ναι, όπως με την επικουρική προστασία.

γ) λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες σε σύγκριση με την
προστασία του πρόσφυγα ή της επικουρικής
προστασίας;

‐

Σχετική νομολογία
Υπάρχει σχετική νομολογία (από τα ανώτατα
δικαστήρια και τις τελικές αποφάσεις) που οδήγησε
σε συστημικές αλλαγές στη διαδικασία (ή/και με
σημαντικές συνέπειες στην πολιτική) σχετικά με αυτό
το καθεστώς εθνικής προστασίας; Ναι/Όχι
Εάν ναι, παρακαλείσθε να αναφέρετε εν συντομία τις
παραπομπές στη νομολογία και να περιγράψετε εν
συντομία τις αλλαγές που επιφέρει αυτή η νομολογία.
Στις παραπομπές στη νομολογία παρακαλείσθε να
αναφέρετε: το όνομα του δικαστηρίου, την
ημερομηνία απόφασης, τον τίτλο/τα συμβαλλόμενα
μέρη, κατά περίπτωση, τον αριθμό της υπόθεσης (ή
την αναφορά, το σύμβολο του εγγράφου), τη σύνδεση
με την πλήρη έκδοση της υπόθεσης

‐

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
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Ενότητα 3. Εθνικές συζητήσεις και προκλήσεις όσον αφορά τα εθνικά καθεστώτα προστασίας
Ε7. Τα εθνικά καθεστώτα προστασίας αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στο Κράτος Μέλος σας (π.χ. πολιτική, ακαδημαϊκή και
κοινωνική συζήτηση); Ναι/Όχι
Περιγράψτε τις βασικές συζητήσεις σχετικά με τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις ή τα έγγραφα πολιτικής, τα μέσα ενημέρωσης, την
ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και τα σχόλια ή τη βιβλιογραφία από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Σημειώστε ότι τα μελλοντικά σχέδια ‐ αν υπάρχουν ‐ πρέπει να αναφέρονται στην ερώτηση 10:
H ακαδημαϊκή βιβλιογραφία περιλαμβάνει (ενδεικτικά):
Fotaki, M. (2019) A Crisis of Humanitarianism: Refugees at the Gates of Europe”, International Journal of Health Policy and
Management (IJHPM), 8(6), 321‐32424
Mascall, B. (2018) Challenges in transitioning recognised refugees away from humanitarian assistance in Greece. Refugee Law
Initiative Working Paper 28. London: University of London25
Pisarevskaya, A. (2018). Differences in Labour Market Integration of Humanitarian Migrants In European Countries. Nação e
Defesa, 2018(149), 1–2126
Παπαδημητροπούλου, A. (2016). «Δικαιώματα και υποχρεώσεις προσφύγων στην Ελλάδα», Επιθεώρηση Μεταναστευτικού
Δικαίου, 2‐3, 151‐15927.
Τερζίδης, Β. (2016). «Καθεστώς παραμονής αλλοδαπού για ανθρωπιστικούς λόγους: Διαδικαστικά ‐ ερμηνευτικά ζητήματα για
τη χορήγησή του», Επιθεώρηση Μεταναστευτικού Δικαίου, 2‐3, 160‐17028.
Ε8. Ποιες είναι οι βασικές πρακτικές ή λειτουργικές προκλήσεις στο Κράτος Μέλος σας όσον αφορά τα εθνικά καθεστώτα
προστασίας;
Εξετάστε ιδιαίτερα τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή και την υιοθέτηση αυτών των καθεστώτων στην πράξη, τις
προκλήσεις που παρατηρούνται για να εξασφαλιστεί η συνοχή με άλλα εναρμονισμένα καθεστώτα προστασίας της ΕΕ κ.λπ..
‐
Ε9. Το Κράτος (Μέλος) σας ενέκρινε μέτρα για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων προκλήσεων; Ναι/Όχι
Αν ναι, παρακαλείσθε να επεξεργαστείτε.
‐
Ε10. Το Κράτος Μέλος σας σχεδιάζει να εισαγάγει οποιαδήποτε νέα καθεστώτα προστασίας που έχουν ανακοινωθεί δημοσίως
(δηλαδή με τη μορφή εγγράφων επίσημης στρατηγικής, υφιστάμενου σχεδίου νομοθεσίας ή πρότασης); Ναι/Όχι
Εάν ναι, πότε και γιατί;.
Όχι
Ε11. Προτίθεται το Κράτος Μέλος σας να τερματίσει ή να τροποποιήσει σημαντικά οποιαδήποτε από τα διαθέσιμα σήμερα
καθεστώτα προστασίας; Ναι/Όχι
Εάν ναι, πότε και γιατί;
Όχι
Ε12. Εφόσον ισχύει, έχει διαπιστωθεί ότι κάποια από τα καθεστώτα που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της μελέτης του ΕΔΜ για το
201029 και στα πλαίσια της παρούσας μελέτης έπαυσε να υφίσταται ή έχει τροποποιηθεί σημαντικά από το 2010; Ναι/Όχι
Εναλλακτικά, εάν το κράτος μέλος σας δεν συμμετείχε στη μελέτη του ΕΔΜ για το 2010, έχουν σταματήσει να υφίστανται ή έχουν
τροποποιηθεί σημαντικά (όσον αφορά τους λόγους και το περιεχόμενο της προστασίας) οποιαδήποτε καθεστώτα που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας μελέτης και είναι διαθέσιμα τη στιγμή της μελέτης το 2010, από το 2010; Ναι/Όχι
Αν ναι, πώς, πότε και γιατί;.
Σημείωση‐ οι περισσότερες διατάξεις έχουν τροποποιηθεί ή/και καταργηθεί. Το Προεδικό Διάταγμα (ΠΔ) 114/2010
κατήργησε τα εξής: ΠΔ 61/99, ΠΔ 220/07, 90/08, 81/09.

24

https://www.ijhpm.com/article_3611_7002684312988eeff8539306a35f1017.pdf
https://sas‐space.sas.ac.uk/9174/1/RLI_Working_Paper_No.28.pdf
26 https://repub.eur.nl/pub/110574
27 http://www.nbonline.gr/journals/69/volumes/627/issues/1538/lemmas/4901986
28 http://www.nbonline.gr/journals/69/volumes/627/issues/1538/lemmas/4901988
29 «Οι διαφορετικές εθνικές πρακτικές όσον αφορά τη χορήγηση εναρμονισμένων καθεστώτων προστασίας εκτός της ΕΕ». Τα κράτη μέλη που συμμετείχαν στη μελέτη
του ΕΔΜ για το 2010 ήταν η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία,
η Ιταλία, , Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Η
Μελέτη
διατίθεται
στη
διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/home‐affairs/sites/homeaffairs/files/what‐we‐
do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn‐studies/non‐eu‐harmonised‐protection‐
status/0_emn_synthesis_report_noneuharmonised_finalversion_january2011_en.pdf
25
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Ενότητα 4: Συμπεράσματα
Ε13. Όσον αφορά τους στόχους αυτής της μελέτης, ποια συμπεράσματα θα αντλούσατε από τα συμπεράσματά σας κατά την
εκπόνηση της εθνικής σας συνεισφοράς; Συγκεκριμένα, ποια είναι η συνάφεια των πορισμάτων σας με τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής (σε εθνικό επίπεδο και/ή σε επίπεδο ΕΕ);
Η Εθνική Έκθεση για την Ελλάδα διεξήχθει στο πλαίσιο της μελέτης 2019:1 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
(ΕΔΜ). Σκοπός της είναι να εξετάσει τα χορηγούμενα καθεστώτα, τα οποία καλύπτουν την ανάγκη προστασίας, εκτός της
διεθνούς όπως εναρμονίζεται με τις Οδηγίες για τις Απαιτήσεις και την Προσωρινή Προστασία . Σκοπός της παρούσας μελέτης
είναι να αναλύσει τις διάφορες πρακτικές που αφορούν τη χορήγηση εθνικών καθεστώτων προστασίας, δηλαδή: κάθε άλλο
καθεστώς προστασίας που χορηγείται σε υπήκοο τρίτης χώρας βάσει εθνικών διατάξεων που δεν εμπίπτουν στη διεθνή
προστασία, όπως ορίζεται στην ΕΕ (π.χ. πρόσφυγες, θυγατρικές και προσωρινές προστασίες). Στόχος της είναι να αποσαφηνίσει
ποιες συγκεκριμένες καταστάσεις περιλαμβάνονται στην αποστολή της παρούσας μελέτης και εκείνες που δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της.
Η διαδικασία εναρμόνισης προς τη δημιοιργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) πραγματοποείται στην
Ελλάδα σε διάφορα στάδια μεταφοράς των οδηγιών στην εθνική μας νομοθεσία, όμως η υλοποίηση ενός εθνικού
εναρμονισμένου συστήματος ασύλου, έχει την εκκίνηση της εφαρμογής του, με τη δημιουργία της Υπηρεσίας Ασύλου με το Ν.
3907 το 2011.
Σε θεσμικό επίπεδο, οι κυριότεροι νόμοι, τα ΠΔ και οι υπουργικές αποφάσεις που εντάσσουν το πλαίσιο χορήγησης
διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τα όσα ισχύουν και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, περιλαμβάνουν:
4375/2016 (ΦΕΚ Α 51/3‐4‐16) , «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».
4540/2018 (ΦΕΚ Α 91/22‐05‐2018) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των
αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις – Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α” 80)
για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
μετάθεσης – Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις».
4554/2018 (ΦΕΚ Α 130/18‐07‐2018) «Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ‐ Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
‐ Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων ‐ Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».
Οι περισσότερες διατάξεις έχουν τροποποιηθεί ή/και καταργηθεί. (βλ. Ε12). Το Προεδικό Διάταγμα (ΠΔ) 114/2010
κατήργησε τα εξής: ΠΔ 61/99, ΠΔ 220/07, ΠΔ 90/08, ΠΔ 81/09.
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aitoynton‐asylo‐2014‐2016‐oi‐empeiries‐ton‐kraton‐melon
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Παράρτημα 1: Εθνικές στατιστικές
Σημειώστε το πεδίο των εθνικών στατιστικών:
Χρονικό πεδίο 2010‐2018 προς καταγραφή των αλλαγών από την προηγούμενη μελέτη.‐ Να ζητηθεί από τα κράτη μέλη
και τη Νορβηγία ο συνολικός αριθμός των εθνικών καθεστώτων προστασίας που χορηγούνται, εφόσον υπάρχουν.
Να ζητηθεί από τα κράτη μέλη και τη Νορβηγία να αναλυθούν τα παραπάνω δεδομένα ανά ατομικό καθεστώς, εφόσον
υπάρχουν.
Τα στοιχεία θα κατανεμηθούν κατά έτος και χώρα προέλευσης, φύλου και ηλικίας εάν είναι διαθέσιμα, αλλά αυτά δεν θα
έχουν διασταυρωμένο πίνακα.
Αυτά τα δεδομένα δεν θα είναι συγκρίσιμα.
Συμπληρώστε τους παρακάτω πίνακες με τις διαθέσιμες πληροφορίες:
Πίνακας A1.1: Αριθμός ατόμων που έχουν λάβει εθνικό καθεστώς προστασίας ανά εθνικότητα (2010‐2018).
Πίνακας A1.2: Αριθμός ατόμων που έχουν λάβει εθνικό καθεστώς προστασίας κατά ηλικία (2010‐2018).
Πίνακας A1.3: Αριθμός ατόμων που έχουν λάβει εθνικό καθεστώς προστασίας κατά φύλο (2010‐2018).
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Παράρτημα 2: Επισκόπηση καθεστώτων εναρμονισμένων με την ΕΕ και εφαρμογή από Κράτη‐Μέλη
Όλα τα κράτη‐μέλη εφάρμοσαν τις διατάξεις της αναδιατυπωμένης Οδηγίας σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση, με εξαίρεση την Ιρλανδία και το ΗΒ30, και της Οδηγίας για Προσωρινή
Προστασία. H Νορβηγία, ένα κράτος που δεν μετέχει σε αυτές τις Οδηγίες, έχει υιοθετήσει στην εθνική της νομοθεσία παρόμοιες προστατευτικές διατάξεις.
(Ο) Πίνακας A2.1 θα παρουσιάσει μια επισκόπηση του περιεχομένου της προστασίας υπό κάθε ένα από τα τρία εναρμονισμένα καθεστώτα. Μια πλέον λεπτομερής επισκόπηση της εφαρμογής αυτών
των μέτρων από τα κράτη‐μέλη θα συμπεριληφθεί στο Παράρτημα 2 της σύνθετης αναφοράς. Αυτό θα στηρίξει μια συγκριτική ανάλυση στη συνθετική αναφορά μεταξύ των ελάχιστων επιπέδων
προστασίας, όπως προβλέπονται στην νομοθεσία της ΕΕ και το περιεχόμενο προστασίας όπως προβλέπεται από καθεστώτα εθνικής προστασίας.
Αυτό το παράρτημα θα ετοιμαστεί από τον Πάροχο Υπηρεσίων EMN με την στήριξη του EASO.
Πίνακας A2.1 Περιεχόμενο προστασίας καθεστώτων εναρμονισμένων με την ΕΕ: Ελλάδα
Περιεχόμενο Προστασίας
Προστασία Προσφύγων
Άδεια Διαμονής
Άρθρο 24 αναδιατυπωμένης Οδηγίας σχετικά με
τις απαιτήσεις αναγνώρισης (ΟΑ)
Απαιτείται η έκδοση άδειας διαμονής;
Ναι
Όσο το δυνατόν συντομότερα αφού έχει
παραχωρηθεί καθεστώς πρόσφυγα υπό προστασία
Ισχύς της αρχικής άδειας διαμονής (ή αρχική Ελάχιστη 3 ετών
διάρκεια) (σε έτη)
Δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης;
Ναι
Απαιτούμενος χρόνος για να δικαιούται
Πέντε (5) έτη31
κάποιος μόνιμη άδεια διαμονής (σε έτη)
Διαφοροποιείται αυτή η χρονική διάρκεια Όχι
από τον γενικό κανόνα για να αιτηθεί κάποιος
μόνιμη άδεια διαμονής;
Ταξιδιωτικό Έγγραφο
Άρθρο 25(1) ΟΑ

Επικουρική Προστασία
Άρθρο 24 αναδιατυπωμένης Οδηγίας σχετικά
με τις απαιτήσεις αναγνώρισης (ΟΑ)
Ναι
Όσο το δυνατόν συντομότερα αφού έχει
απονεμηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας
Τρία (3) έτη

Προσωρινή Προστασία
Άρθρα 4 και 8 ΟΠΠ
Δεν έχουν εφαρμογή.

Δεν έχουν εφαρμογή.

Ναι, ίσης διάρκειας με την Προσφυγική
Προστασία‐τρία (3) έτη
Πέντε (5) έτη29

Δεν έχουν εφαρμογή.

Όχι

Δεν έχουν εφαρμογή.

Δεν έχουν εφαρμογή.

Άρθρο 25(2) ΟΑ

Καμία εναρμόνιση

Εκδίδεται ταξιδιωτικό έγγραφο;

Ναι

Ναι

‐

Αν ναι, τι έγγραφο έιναι; (πχ ταξιδιωτικό
έγγραφο Γενεύης ή εθνικό ταξιδιωτικό
έγγραφο)
Διάρκεια (σε έτη)

Ταξιδιωτικά έγγραφα σύμφωνα με το υπόδειγμα
που περιέχεται στο παράρτημα της Σύμβασης
Γενεύης
Πέντε (5) έτη

Xορηγούνται ίδια ταξιδιωτικά έγγραφα.

‐

Πέντε (5) έτη

‐

30

Η Ιρλανδία συμμετείχε στην οδηγία 2004/83 / ΕΚ, αλλά δεν δεσμεύεται από την αναδιατυπωμένη οδηγία 2011/95 / ΕΕ. Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχε στην οδηγία 2004/83 / ΕΚ και δεν δεσμεύεται από την αναδιατυπωμένη οδηγία 2011/95 / ΕΕ.
Άρθρο 89 (Ν. 4251/2014) Προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος 1. Στον πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα, νόμιμα και αδιάλειπτα, κατά τα πέντε (5) έτη αμέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής
αίτησης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, χορηγείται το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος.
Άρθρο 91 (Ν. 4251/2014) Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος: 1. Η άδεια διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος έχει διάρκεια ισχύος πέντε έτη, η οποία ανανεώνεται για πέντε έτη κάθε φορά, χωρίς την ανάγκη συνδρομής των
προϋποθέσεων του άρθρου 89. 2. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο επί μακρόν διαμένων υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη της, στην αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, η
οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

31
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Περιεχόμενο Προστασίας
Στέγαση

Προστασία Προσφύγων
Άρθρο 32 αναδιατυπωμένης ΟΑ

Πρόσβαση σε στέγαση (όπως άλλοι νομιμώς Ναι
διαμένοντες υπήκοοι τρίτων‐κρατών) ;
Πρόσβαση σε συγκεκριμένα
Ναι
σχέδια/προγράμματα για την στήριξη
πρόσβασης σε διαμονή;
Μηχανισμοί διασκορπισμού32;
Επιτρέπονται υπό τον όρο της μη διακριτικής
μεταχείρισης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας
(Άρθρο 32(2)) ΟΑ)
Οικογενειακή Μονάδα και Επανένωση
Άρθρο 2 και 23 της αναδιατυπωμένης ΟΑ
Δικαίωμα στην Οικογενειακή Επανένωση;
Ναι
Υποχρέωση Kρατών‐Mελών να διατηρήσουν την
οικογενειακή ενότητα33
Δικαιούχα Οικογενειακά Μέλη
Οικογενειακοί δεσμοί πρέπει να προϋπήρχαν στην
χώρα καταγωγής.
Σύζυγος, άγγαμος σύντροφος σε σταθερή ένωση,
ανήλικα άγγαμα τέκνα, πατέρας, μητρέρα ή άλλος
ενήλικος υπεύθυνος για τον πρόσφυγα
Δυνατότητα περιορισμού οικογενειακής
επανασύνδεσης στους στενούς συγγενείς, υπό τον
όρο ότι οι οικογενειακές σχέσεις προϋπήρχαν στην
χώρα καταγωγής και ότι εξαρτούνταν από τον
συντηρούντα.
Υλικές προϋποθέσεις που πρέπει να
Άρθρα 6‐9 Οδηγίας για Οικογενειακή
εγγυάται ο συντηρών
Επανασύνδεση: Κατάλυμα, ασφάλεια υγείας καί/ή
επαρκή οικονομική μέσα
‘Περίοδος Χάρης’;
Τρεις (3) μήνες, εκτός αν είναι γονείς, και χωρίς
Αν ναι, παρακαλώ υποδείξτε την χρονική
χρονικό περιορισμό για ανηλίκους.
διάρκεια αυτής της περιόδου
Ποια είναι η ισχύς της άδειας διαμονής του Ισόχρονη άδεια παραμονής‐στην επικουρική
μέλους οικογένειας;
προστασία δεν έχει εφαρμογή.

Επικουρική Προστασία
Άρθρο 32 αναδιατυπωμένης ΟΑ

Προσωρινή Προστασία
Άρθρο 13 ΟΠΠ

Ναι

Δεν έχουν εφαρμογή.

Ναι

Δεν έχουν εφαρμογή.

Επιτρέπονται υπό τον όρο της μη διακριτικής
μεταχείρισης των δικαιούχων διεθνούς
προστασίας (Άρθρο 32(2)) ΟΑ)
Άρθρα 2 και 23 αναδιατυπωμένης ΟΑ
Όχι
Στο καθεστώς επικουρικής προστασίας δεν
προβλέπεται οικογενειακή επανενωση.
Όχι

Δεν έχουν εφαρμογή.

Άρθρο 15 ΟΠΠ
Δεν έχουν εφαρμογή.

Δεν έχουν εφαρμογή.

Εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας Δεν έχουν εφαρμογή.
σχετικά με το δικαίωμα Οικογενειακής
Επανένωσης
Τρεις (3) μήνες, εκτός αν είναι γονείς, και χωρίς Δεν έχουν εφαρμογή.
χρονικό περιορισμό για ανηλίκους.
Ισόχρονη άδεια παραμονής‐στην επικουρική
προστασία δεν έχει εφαρμογή.

Δεν έχουν εφαρμογή.

32Σε πολιτικές ασύλου, ως ‘μηχανισμός διανομής΄νοείται η πολιτική που εφαρμόζεται από εθνικές αρχές για να ‘διανείμουν’ τους αιτούντες άσυλο ή τους δικαιούχους προστασία σε όλη την έκταση του Κράτους, ώστε να διασφαλιστεί μια ίση κατανομή
ανάμεσα σε τοπικές αρχές και να αποφευχθεί η ’υπερβολική επιβάρυνση’ των διαθέσιμων καταλυμάτων ή μονάδων στέγασης.
33Σύμφωνα με την αναδιατυπωμένη Οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση (Άρθρο 13(2)), η οικογενειακή ενότητα περιλαμβάνει την διασφάλιση ότι τα μέλη της οικογένειας που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας θα χαίρουν παρόλ’
αυτά των ιδίων δικαιωμάτων με το μέλος της οικογένειας που τελεί σε καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας
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Περιεχόμενο Προστασίας
Αγορά εργασίας και Προσόντα

Προστασία Προσφύγων
Άρθρα 26 και 28 αναδιατυπωμένης ΟΑ

Επικουρική Προστασία
Άρθρα 26 και 28 αναδιατυπωμένης ΟΑ

Προσωρινή Προστασία
Άρθρο 12 ΟΠΠ

Συγκεκριμένοι όροι για την πρόσβαση (π.χ.
κατοχή άδειας εργασίας);

Ναι, πιθανόν
(Άρθρο 26(1): η πρόσβαση μπορεί να υπόκειται σε
όρους γενικά εφαρμόσιμους στο επάγγελμα και την
δημόσια υπηρεσία)
Ναι
(ίδια μεταχείριση με πολίτες)
Άρθρο 29(1) αναδιατυπωμένης ΟΑ

Ναι, πιθανόν
(όπως και για τους πρόσφυγες)

Δεν έχουν εφαρμογή.

Ναι
(όπως και για τους πρόσφυγες)
Άρθρο 29(2) αναδιατυπωμένης ΟΑ

Δεν έχουν εφαρμογή.

Ναι

Ναι

Δεν έχουν εφαρμογή.

Άρθρο 30 αναδιατυπωμένης ΟΑ

Άρθρο 30 αναδιατυπωμένης ΟΑ

Άρθρο 13 ΟΠΠ

Πρόσβαση σε επείγουσα υγειονομική
περίθαλψη;
Πρόσβαση σε γενικές υπηρεσίες ;

Ναι

Ναι

Δεν έχουν εφαρμογή.

Ναι

Ναι

Δεν έχουν εφαρμογή.

Ειδική στηρίξη σε άτομα με ειδικές ανάγκες
(π.χ. άτομα που έχουν υποστεί
βασανιστήρια, βιασμό, ή άλλου έιδους
σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή
σεξουαλικής βίας);
Εκπαίδευση
Πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα
( ίδια με αυτήν των πολιτών);
Επιπλέον στήριξη παρέχεται (π.χ.
προπαρασκευαστικά μαθήματα, επιπλέον
μαθήματα επισήμου γλώσσας,
επανορθωτικά μαθήματα, βοήθεια
διαπολιτισμικού μεσολαβητή);

Ναι

Ναι

Δεν έχουν εφαρμογή.

Άρθρο27 αναδιατυπωμένης ΟΑ
Ναι

Άρθρο27 αναδιατυπωμένης ΟΑ
Ναι

Άρθρο 14 ΟΠΠ
Δεν έχουν εφαρμογή.

Ναι

Ναι

Δεν έχουν εφαρμογή.

Πρόσβαση σε διαδικασίες για την
αναγνώριση προσόντων;
Κοινωνική Πρόνοια
Κοινωνική πρόνοια περιρίζεται σε βασικά
επιδόματα;
Υγειονομική Περίθαλψη

Άρθρο 13 ΟΠΠ
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Περιεχόμενο Προστασίας
Ένταξη

Προστασία Προσφύγων
Άρθρο 34 αναδιατυπωμένης ΟΑ

Πρόσβαση σε ΄γενική΄στήριξη (διαθέσιμη για Ναι
νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων
Πρόσβαση σε προγράμματα ενσωμάτως που
κρατών);
θεωρούνται κατάλληλα ενόψει των ιδιαιτέρων
αναγκών των δικαιούχων διεθνούς προστασίας ή
δημιουργία προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν την
πρόσβαση σε τέτοια προγράμματα
Πρόσβαση σε στοχευμένη στήριξη (π.χ.
Ναι
συγκεκριμένα για τους δικαιούχους του
καθεστώτος);
Αν ναι, για πόσο χρόνο παρέχεται η στήριξη; Όσο προβλέπεται από τη διάρκεια των
προγραμμάτων.
Τέλος ή άρνηση ανανέωσης προστασίας
Άρθρα11, 12 και 14 αναδιατυπωμένης ΟΑ
Προβλέπονται επισήμως λόγοι λήξεως ή Ναι
άρνησης ανανέωσης προστασίας;

Επικουρική Προστασία
Άρθρο 34 αναδιατυπωμένης ΟΑ

Προσωρινή Προστασία
Καμία εναρμόνιση

Ναι
Ίδιες προβλέψεις με αυτές που αφορούν τους
πρόσφυγες.

Δεν έχουν εφαρμογή.

Ναι

Δεν έχουν εφαρμογή.

Όσο προβλέπεται από τη διάρκεια των
προγραμμάτων.
Άρθρα 16, 17 και 19 αναδιατυπωμένης ΟΑ

Δεν έχουν εφαρμογή.

Ναι

Δεν έχουν εφαρμογή.

Change of status
Δυνατότητα για αίτηση άλλου είδους
προστασίας;

34

Άρθρο 6 ΟΠΠ

Articles 3 and 17 TPD
Ναι, αίτηση για επικουρική

προστασία34

Ναι

Δεν έχουν εφαρμογή.

Βλέπε CJEU, συνενωθείσες υποθέσεις C‐175/08, C‐176/08, C‐178/08 και C‐179/08, Aydin Salahadin Abdulla, Kamil Hasan, Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi & Dier Jamal v Bundesrepublik Deutschland, 2 Μαρτίου 2010, ECLI:EU:C:2010:105, παρ. 76.
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