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Εξελίξεις κατά τη διάρκεια του έτους 2016 

 
Το 2015 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η χρονιά που άλλαξε την Ευρώπη, με περίπου 
ένα εκατομμύριο αφίξεις προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στις χώρες της 
Μεσογείου, εκ των οποίων 870.000 να προέρχεται από τις τουρκικές ακτές στα ελληνικά 
νησιά, με περισσότερους από 3.500 νεκρούς και αγνοούμενους στα νερά της Μεσογείου 
και του Αιγαίου. Εικόνα που συνέχιζε να εμφανίζεται και στο 2016, έως το Μάρτιο, χρονικό 
σημείο όπου «σφραγίζει» η λεγόμενη «Βαλκανική οδός» και όπου αρχίζει η εφαρμογή της 
Κοινής Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας, οπότε και οι ροές αρχίζουν σταδιακά να μειώνονται, 
σηματοδοτώντας τη δεύτερη φάση της εξέλιξης του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα. 
Μέσα στο 2016 καταγράφηκαν 176.906 αφίξεις, σηματοδοτώντας μια σημαντική μείωση 
των ροών, κατά 79%, σε σύγκριση με εκείνες του 2015, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε 
πολιτικούς παράγοντες. Στις 19 Νοεμβρίου του 2015, οι αρχές της πΓΔΜ ανακοίνωσαν ότι 
μόνο οι Σύριοι, οι Αφγανοί και οι Ιρακινοί επιτρέπεται να διασχίζουν τα σύνορα της, τα 
οποία οριστικά σφραγίστηκαν πλήρως για όλους, ανεξαιρέτως εθνικότητας, στις 9 Μαρτίου 
του 2016. Επιπλέον, η συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας της 18ης Μαρτίου μετέβαλε σε 
μεταγενέστερο στάδιο τις μεταναστευτικές ροές, μέσω της Ανατολικής Μεσογείου και της 
διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων. Στην Ελλάδα, σημειώθηκε σημαντική πτώση των 
αφίξεων μετά το Μάρτιο (οπότε και καταγράφονται 27.123 αφίξεις, σε σύγκριση με τις 
3.934 αφίξεις που αναφέρθηκαν τον Απρίλιο). 
 
Το κλείσιμο των συνόρων άφησε από τον περασμένο Μάρτιο χιλιάδες ανθρώπους 
καθηλωμένους σε μη επαρκείς συνθήκες διαβίωσης. Πλέον, ο συνολικός αριθμός των 
προσφύγων που βρίσκονται ανά την ελληνική επικράτεια ανέρχεται σε περίπου 60.000. Η 
Ελλάδα δεν είναι πλέον χώρα διέλευσης (transit), ενώ η νέα πραγματικότητα που 
διαμορφώθηκε υποχρέωσε τη χώρα να προετοιμάσει τις δομές για την προστασία των 
προσφυγικών πληθυσμών που είτε θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα -έως 
την ολοκλήρωση εξέτασης του αιτήματός τους- είτε και μόνιμα και θα πρέπει, άρα, να 
ενταχθούν ομαλά στην ελληνική κοινωνία. Μέχρι το Μάιο του 2016, δεκατρείς με 
δεκατέσσερις χιλιάδες πρόσφυγες «στοιβάζονταν» στον αυτοσχέδιο καταυλισμό της 
Ειδομένης, όπου, μετά το κλείσιμο των συνόρων, το κλίμα υπήρξε εκρηκτικό. Η 
περιγραφόμενη κατάσταση άρχισε να αποκλιμακώνεται από τη στιγμή που με τη 
συνδρομή της κοινωνίας των πολιτών, δημιουργήθηκαν οι δομές που επρόκειτο να 
φιλοξενήσουν τον εγκλωβισμένο πληθυσμό. Ο μεγαλύτερος αριθμός των προσφύγων από 
την Ειδομένη μεταφέρθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, η 
δημιουργία υποδομών στην περιοχή της Ηπείρου, όπου και μεταφέρθηκε ένας σημαντικός 
αριθμός προσφύγων από τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά, βοήθησε στην αποσυμφόρηση 
των κέντρων διαμονής των ως άνω περιοχών. 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Κοινή Δήλωση Τουρκίας και ΕΕ υπήρξε το καθοριστικό γεγονός 
εντός του 2016 για το προσφυγικό ζήτημα. Σύμφωνα με αυτή, οι περιπτώσεις ατόμων που 
υποβάλλουν αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα που όμως έχουν φτάσει από την Τουρκία όπου 
θα μπορούσαν να αιτηθούν διεθνούς προστασίας (η Τουρκία έχει χαρακτηριστεί ως 
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«ασφαλής τρίτη χώρα» ή «πρώτη χώρα ασύλου», με βάση τα κριτήρια της ΕΕ στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα μη ανανέωσης και η δυνατότητα να ζητούν και να 
λαμβάνουν προστασία) θεωρούνται απαράδεκτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι 
επιλέξιμες για την επιστροφή τους στην Τουρκία. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές αμφιβολίες 
για το αν η Τουρκία πληροί πραγματικά τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ασφαλής χώρα, 
όπως έχει συμφωνηθεί.  
 
Επιπλέον, η έναρξη της συμφωνίας οδήγησε σε σημαντική αύξηση των ατόμων που 
επιθυμούσαν να υποβάλουν αίτηση ασύλου φτάνοντας στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, στο τρίτο 
τρίμηνο του 2016, η Ελλάδα είχε τον μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων ασύλου ανά κάτοικο 
μετά τη Γερμανία. Ο αντίκτυπος της δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας δημιούργησε μια de facto 
διαφοροποίηση στις διαδικασίες ασύλου που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα. Οι αιτούντες 
άσυλο που φτάνουν στην Ελλάδα μετά τις 20 Μαρτίου 2016, υπόκεινται σε μια ταχεία 
διαδικασία στα σύνορα και αποκλείονται, στην πράξη, από τη μετεγκατάσταση. Έτσι, η 
Ελλάδα δημιούργησε δύο χωριστές γεωγραφικές περιοχές που αντιστοιχούν σε δύο 
διαφορετικές διαδικασίες ασύλου: μετέφερε όλους τους πρόσφυγες που έφτασαν στα 
ελληνικά νησιά από την Τουρκία πριν τις 20 Μαρτίου στην ηπειρωτική χώρα και σε 
εκείνους που έφθασαν μετά την ημερομηνία αυτή, επέβαλε ένα «γεωγραφικό περιορισμό», 
υποχρεώνοντάς τους να παραμείνουν στο εκάστοτε νησί μέχρι την εξέταση των αιτήσεών 
τους. Οι τελευταίοι επιτρέπεται να μετακινούνται στην ηπειρωτική χώρα, μόνον εάν η 
αίτησή τους για άσυλο είναι θετική ή αν αρθούν οι γεωγραφικοί περιορισμοί για 
συγκεκριμένους λόγους που προβλέπονται στη νομοθεσία (ευάλωτα άτομα). Όσον αφορά 
στην ηπειρωτική χώρα, τέθηκε σε εφαρμογή μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου. Συγκεκριμένα, από τις 8 Ιουνίου 
2016 έως τις 31 Ιουλίου 2016, δημιουργήθηκαν προσωρινά πολυάριθμα κέντρα προ - 
καταχώρησης σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια από την Υπηρεσία Ασύλου, με τη 
βοήθεια της EASO και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες, προκειμένου να προ - καταχωρίσουν αιτήματα ασύλου ατόμων που 
διαμένουν στα κέντρα υποδοχής. Ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας, καταχωρήθηκαν 
27.592 αιτήσεις ασύλου. Μέχρι το τέλος του 2016, 12.905 από αυτές τις αιτήσεις 
καταχωρήθηκαν πλήρως. 
 
Παρά τις ως άνω προσπάθειες, μέσα στο 2016, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι 
παραμένουν στην Ελλάδα. Το ζητούμενο πλέον για τον πληθυσμό αυτό που παύει να είναι 
απλώς «περαστικός» από τη χώρα, είναι η γρήγορη και η αποτελεσματική πρόσβαση των 
ανθρώπων που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα στις διαθέσιμες νόμιμες οδούς, με κύριο 
ζητούμενο κάποιου είδους προοπτική, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να 
συνεχίσουν τη ζωή τους, είτε στην Ελλάδα (εφόσον αναγνωριστούν ως πρόσφυγες από τις 
ελληνικές αρχές), είτε σε κάποια άλλη χώρα (μέσω της μετεγκατάστασης ή της 
επανένωσης με μέλος της οικογένειάς τους που βρίσκεται αλλού). 
 
Οι προκλήσεις που παραμένουν αναφορικά με την προσφυγική κρίση και επιδεινώνουν έτι 
περεταίρω την κατάσταση των ανθρώπων που έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα και έχουν 
βιώσει ανείπωτες καταστάσεις, δεν είναι λίγες: προβληματικές συνθήκες διαβίωσης στους 
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χώρους παραμονής, πολλά θέματα ασφαλείας σε αρκετούς χώρους φιλοξενίας, 
καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτημάτων ασύλου, αργοί ρυθμοί μετεγκατάστασης 
και οικογενειακής επανένωσης, περιορισμένες ευκαιρίες ένταξης για όσους εν τέλει θα 
μείνουν στην Ελλάδα ως αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. 
 
Το ΕΣΠ, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 
προσφυγικός πληθυσμός, συνέβαλε τα μέγιστα στην εξυπηρέτησή του, παρέχοντας 
υψηλού επιπέδου νομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας χιλιάδες υποθέσεις 
ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας. 
 

Παρουσία του ΕΣΠ και Αποστολές στην Ηπειρωτική Ελλάδα και τα Νησιά 
 
* Μόνιμη παρουσία: καθημερινή παρουσία στην εκάστοτε τοποθεσία 
* Τακτική αποστολή: παρουσία ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. σε 
εβδομαδιαία βάση)   
 
Αθήνα 
Κεντρικά Γραφεία Σολωμού 25 
Διαπολιτισμικό Κέντρο «Πυξίδα» Σολωμού 20 
Free Legal Aid & Αρχείο Καποδιστρίου 2 
Μόνιμη παρουσία (κινητές 
μονάδες) 

Ελληνικό Ι & ΙΙ 

Μόνιμη παρουσία (κινητές 
μονάδες) 

Λαύριο & Ραφήνα 

Τακτική αποστολή Άγιος Ανδρέας (Marathon Beach Hotel) 
Τακτική αποστολή Ελευσίνα 
Τακτική αποστολή Πειραιάς 
  
Θεσσαλονίκη 
Γραφείο Κασσάνδρου 37Α 
Μόνιμη παρουσία Ειδομένη 
Μόνιμη παρουσία (κινητές 
μονάδες) 

Softex 

Μόνιμη παρουσία (κινητές 
μονάδες) 

Φράκαπορτ 

Τακτική αποστολή (κινητές 
μονάδες) 

Βαγιοχώρι 

Τακτική αποστολή (κινητές 
μονάδες) 

Πέτρα Ολύμπου 

Τακτική αποστολή (κινητές 
μονάδες) 

Κτήμα «Ηρακλής» 

Τακτική αποστολή (κινητές 
μονάδες) 

Χέρσο 
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Ιωάννινα 
Γραφείο 28ης Οκτωβρίου 17Β 
Τακτική αποστολή (κινητές 
μονάδες) 

Δολιανά, 

Τακτική αποστολή (κινητές 
μονάδες) 

Φιλιππιάδα 

Τακτική αποστολή (κινητές 
μονάδες) 

Φανερωμένη 

Τακτική αποστολή (κινητές 
μονάδες) 

Τσεπέλοβο 

Τακτική αποστολή (κινητές 
μονάδες) 

Κατσικάς & Ξενοδοχείο Αμφιθέα 

Τακτική αποστολή (κινητές 
μονάδες) 

Κόνιτσα & Ξενοδοχείο Konitsa Mountain 

  
Λέσβος 
Γραφείο Ερμού 111 (Μυτιλήνη) 
Τακτική αποστολή Μόρια 
Τακτική αποστολή Καρά Τεπέ 
  
Ρόδος 
Γραφείο Εθνάρχου Μακαρίου 37 
  
Κως 
Μόνιμη παρουσία  
  
Σάμος 
Μόνιμη παρουσία  
  
Λέρος 
Μόνιμη παρουσία  
  
Έβρος 
Μόνιμη παρουσία  

 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΣΠ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 
Το έτος 2016 το πεδίο του προσφυγικού δικαίου άλλαξε άρδην κατόπιν της κοινής 
Δήλωσης αρχηγών κρατών της ΕΕ- Τουρκίας και της εν συνεχεία έκδοσης του νόμου 
4375/2016, ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις με σκοπό την υλοποίηση της ανωτέρω 
Δήλωσης.  
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Στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου (για την ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2013/32 σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου) η νομική υπηρεσία κατέθεσε σχόλια 
και προέβη σε δράσεις (συνέντευξη τύπου και δελτία τύπου) από κοινού με άλλες 
οργανώσεις σχετικά με την θεώρηση της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας για τους 
πρόσφυγες. Επίσης κατέθεσε σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2013/33 σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής αιτούντων άσυλο. 
Σημαντικές ενέργειες της νομικής υπηρεσίας καταγράφονται επίσης η ανάληψη 
υποθέσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου με επιτυχή αποτελέσματα στο 
πρώτο στάδιο εφαρμογής.   
 
Κατόπιν δε σχετικής τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην 
συγκρότηση των επιτροπών προσφυγών, ενέργεια  επικρίθηκε μεταξύ άλλων και από την 
Εθνική  Επιτροπή  Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η νομική υπηρεσία προσέβαλε ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας την τροποποίηση αυτή. Στην παρούσα φάση εκκρεμεί 
απόφαση της Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστηρίου. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους η νομική υπηρεσία υπέβαλε προσφυγές καθώς και  
παρατηρήσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε υπόθεση Φαρμακονησίου, Μανωλάδας, υποθέσεις για συνθήκες 
κράτησης καθώς και για άλλες παραβιάσεις της ΕΣΔΑ. 
 
Επίσης η νομική υπηρεσία κατέθεσε παρατηρήσεις προς την Επιτροπή Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την υπόθεση MSS κατά Ελλάδας και Βελγίου, συνέταξε 
εκθέσεις για την κατάσταση στο προσφυγικό πεδίο (ενδεικτικά AIDA). 
 
Παράλληλα η νομική υπηρεσία παρείχε υπηρεσίες νομικής συνδρομής σε χιλιάδες 
αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες τόσο εντός όσο και εκτός πλαισίου υλοποίησης 
προγραμμάτων, διοργάνωσε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες (ενδεικτικά: ως προς την 
εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων κράτησης, ως προς την αποκατάσταση θυμάτων 
βασανιστηρίων κ.λ.π.), εκπροσώπησε τον φορέα σε ανάλογες εκδηλώσεις άλλων φορέων 
και οργανώσεων. Συμμετείχε σε συντονιστικά όργανα για τη διαχείριση της προσφυγικής 
κρίσης (π.χ. NGO Advocacy group κ.α.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gcr1@gcr.gr
http://www.facebook.com/gcr.gr
https://twitter.com/#!/GCRefugees


 
Έκθεση Πεπραγμένων ΕΣΠ 2016 

Σελίδα 6 από 10 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΗΕ (ECOSOC) – 

ΣΟΛΩΜΟΥ 25 - ΕΞΑΡΧΕΙΑ, 106 82 ΑΘΗΝΑ 

TEL: + 30 (210) 38 00 990          FAX: (210) 38 03 774     EMAIL: gcr1@gcr.gr         
 

Like us! http://www.facebook.com/gcr.gr Follow us! https://twitter.com/#!/GCRefugees  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΣΠ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:gcr1@gcr.gr
http://www.facebook.com/gcr.gr
https://twitter.com/#!/GCRefugees


 
Έκθεση Πεπραγμένων ΕΣΠ 2016 

Σελίδα 7 από 10 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΗΕ (ECOSOC) – 

ΣΟΛΩΜΟΥ 25 - ΕΞΑΡΧΕΙΑ, 106 82 ΑΘΗΝΑ 

TEL: + 30 (210) 38 00 990          FAX: (210) 38 03 774     EMAIL: gcr1@gcr.gr         
 

Like us! http://www.facebook.com/gcr.gr Follow us! https://twitter.com/#!/GCRefugees  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:gcr1@gcr.gr
http://www.facebook.com/gcr.gr
https://twitter.com/#!/GCRefugees


 
Έκθεση Πεπραγμένων ΕΣΠ 2016 

Σελίδα 8 από 10 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΗΕ (ECOSOC) – 

ΣΟΛΩΜΟΥ 25 - ΕΞΑΡΧΕΙΑ, 106 82 ΑΘΗΝΑ 

TEL: + 30 (210) 38 00 990          FAX: (210) 38 03 774     EMAIL: gcr1@gcr.gr         
 

Like us! http://www.facebook.com/gcr.gr Follow us! https://twitter.com/#!/GCRefugees  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:gcr1@gcr.gr
http://www.facebook.com/gcr.gr
https://twitter.com/#!/GCRefugees


 
Έκθεση Πεπραγμένων ΕΣΠ 2016 

Σελίδα 9 από 10 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΗΕ (ECOSOC) – 

ΣΟΛΩΜΟΥ 25 - ΕΞΑΡΧΕΙΑ, 106 82 ΑΘΗΝΑ 

TEL: + 30 (210) 38 00 990          FAX: (210) 38 03 774     EMAIL: gcr1@gcr.gr         
 

Like us! http://www.facebook.com/gcr.gr Follow us! https://twitter.com/#!/GCRefugees  

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:gcr1@gcr.gr
http://www.facebook.com/gcr.gr
https://twitter.com/#!/GCRefugees


 
Έκθεση Πεπραγμένων ΕΣΠ 2016 

Σελίδα 10 από 10 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΗΕ (ECOSOC) – 

ΣΟΛΩΜΟΥ 25 - ΕΞΑΡΧΕΙΑ, 106 82 ΑΘΗΝΑ 

TEL: + 30 (210) 38 00 990          FAX: (210) 38 03 774     EMAIL: gcr1@gcr.gr         
 

Like us! http://www.facebook.com/gcr.gr Follow us! https://twitter.com/#!/GCRefugees  

 
 

 
 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Το ΕΣΠ ευχαριστεί όλους όσους συνεργάστηκαν στενά στην υλοποίηση προγραμμάτων 
στήριξης προσφύγων και αιτούντων άσυλο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται όλες οι 
εταιρείες που προέβησαν σε δωρεές σε είδος ή σε χρηματικά ποσά υπέρ των σκοπών του 
ΕΣΠ. Επίσης, το ΕΣΠ ευχαριστεί και τους ατομικούς υποστηρικτές του, ειδικότερα την 
κυρία Καίτη Κυριακοπούλου, που επί σειρά ετών προσφέρει αμέριστη και έμπρακτη 
στήριξη στο ΕΣΠ. 
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