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HIAS Ελλάδος και Προστασία Προσφύγων 

Σύντομη περιγραφή του έργου της HIAS Ελλάδος 

Αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν πάνω από 65 εκατομμύρια εκτοπισμένοι και περισσότεροι από 22 εκατομμύρια 
πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο – περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην σύγχρονη ιστορία. Καθώς ο 
αριθμός των εκτοπισμένων που επέζησαν των διωγμών, του πολέμου και των συγκρούσεων αυξάνεται κάθε 
χρόνο, οι κυβερνήσεις διπλασίασαν τις προσπάθειές τους να καταργήσουν την «παράνομη μετανάστευση», 
χτίζοντας τείχη και σφραγίζοντας τα σύνορα. Οι πρόσφυγες αναγκάστηκαν να εντοπίσουν νέες, και συχνά 
επικίνδυνες διαδρομές για να βρουν ασφαλής πορεία προς την απόλαυση των βασικών δικαιωμάτων τους.  

Η μεταναστευτική διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου – από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου και προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – έχει γίνει ένα από τις πιο ευρέως διαδεδομένες 
διαδρομές για τους πρόσφυγες που διαφεύγουν από την βία στη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και πολλές 
άλλες χώρες σε όλη την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Κατά το αποκορύφωμα της Ευρωπαϊκής 
προσφυγικής κρίσης το 2015 και στις αρχές του 2016, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προς τους πρόσφυγες 
στην Ελλάδα αυξήθηκαν ραγδαία, σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως την πιο δαπανηρή ανθρωπιστική 
επιχείρηση στον κόσμο. 1 Παρά την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας, το 2017, περίπου 3000 
πρόσφυγες καταφτάνουν στην Ελλάδα κάθε χρόνο,2 και η χώρα φιλοξενεί περίπου 80.000 πρόσφυγες, εκ των 
οποίων περίπου 40% είναι κάτω των 18 ετών. 3  

Σε όλη την χώρα, οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν κυμαινόμενες διαδικασίες ασύλου, περιορισμούς 
κυκλοφορίας, περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, έλλειψη αστυνομικής προστασίας και ανεπαρκείς 
νομικές, ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες. Οι Σύροι στην Ελλάδα διατρέχουν επιπλέον, σοβαρό κίνδυνο 
επανεισδοχής ως αποτέλεσμα της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.4 Οι κρατικές υπηρεσίες δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν στα σπάνια κενά νομικής προστασίας που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, ιδίως στα νησιά του 
Βορειανατολικού Αιγαίου, αυξάνοντας τους κινδύνους παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας των ανθρώπων, και την εργασιακή και σεξουαλική εκμετάλλευση. Η 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, προέτρεψε την παγκόσμια δράση για την αντιμετώπιση του 
συνωστισμού και των επιδεινούμενων συνθηκών στα νησιά, τα οποία προκαλούν σοβαρή δυσφορία στον 
προσφυγικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα τις συχνές ταραχές, ιδιαίτερα στο ΚΥΤ Μόριας. 5 Η Human Rights Watch 
σημειώνει ότι, «παρά την σημαντική οικονομική και τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα, υπάρχουν σοβαρές 
ελλείψεις στην πρόσβαση στο άσυλο για όσους βρίσκονται στα νησιά». 6 

Λίγοι από τους πρόσφυγες στην Λέσβο και τα άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έχουν πρόσβαση στα πλήρης 
δικαιώματα και τις υπηρεσίες που χρειάζονται, ιδιαίτερα οι εξαιρετικά ευάλωτοι, όπως οι ασυνόδευτοι και 

1 https://www.newsdeeply.com/refugees/articles/2017/03/06/the-refugee-archipelago-the-inside-story-of-what-went-wrong-in-greece 
2 http://www.refworld.org/country,COI,UNHCR,,GRC,,59b2663c4,0.html 
3 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/58882 
4 https://www.hrw.org/news/2017/09/27/greece-highest-court-fails-asylum-seekers 
5 http://www.unhcr.org/en-us/news/briefing/2017/9/59b24a377/unhcr-urges-action-ease-conditions-greek-islands.html; https://www.voanews.com/a/greek-islands-refugee-
overcrowding/4021821.html 
6 https://www.bbc.com/news/world-europe-45271194 
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ηλικιωμένοι, επιζώντες βασανιστηρίων και θύματα έμφυλης βίας, άτομα με αναπηρία και πρόσφυγες ΛΟΑΤΚΙ. 
Λίγοι εξακολουθούν να  έχουν την ευκαιρία να ενδυναμωθούν – μέσω της παροχής νομικής ενημέρωσης για 
τα δικαιώματα τους – και να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά τους ώστε να χτίσουν τις απαραίτητες δεξιότητες 
για να υποστηρίξουν οι ίδιοι τα δικαιώματά τους κι να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία στην περίπτωση 
που τους χορηγηθεί το προσφυγικό καθεστώς.   
 
Η HIAS άνοιξε υποκατάστημα στην Λέσβο το 2016, για να παρέχει νομική υποστήριξη υποθέσεων και για την 
διαχείριση έκτακτων αναγκών. Από τότε, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα έμπειρων δικηγόρων και 
υποστηρικτικού προσωπικού, εκπροσωπώντας εκατοντάδες υποθέσεις αιτούντων άσυλο ενώπιων των 
ελληνικών αλλά και ευρωπαϊκών αρχών. Το 2017, Η HIAS Ελλάδος άνοιξε γραφείο στην Αθήνα, για την 
ανάπτυξη δράσεων επιρροής της χάραξης πολιτικής (advocacy).  
 
Η μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η HIAS Ελλάδος, περιλαμβάνει ένα συνδυασμό δράσεων προστασίας και 
ενδυνάμωσης αιτούντων άσυλο και πρόσφυγες, που βασίζεται στις δράσεις εξατομικευμένης νομικής 
εκπροσώπησης, παροχή ενημέρωσης και συμβουλευτικής όπως και δράσεις “liitgation” για την προστασία των 
προσφύγων, και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, συμπεριλαμβανομένων των επιζώντων βασανιστηρίων και 
έμφυλης βίας, των ΛΟΑΤΚΙ προσφύγων, άτομα με σοβαρές και χρόνιες ιατρικές παθήσεις και ηλικιωμένους και 
την διασφάλισης της πρόσβασης στα δικαιώματά τους. 
  
Το έργο της HIAS Ελλάδος το 2020 
 
Κατά το 2020, οι εργαζόμενοι της HIAS Ελλάδος παρείχαν νομική υποστήριξη σε 334 αιτούντες άσυλο και 
πρόσφυγες κατά τις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης, ασύλου αλλά και λοιπές διοικητικές διαδικασίες. 
Συγκεκριμένα, παρείχαμε τέσσερεις βασικούς άξονες υπηρεσιών: (1) Γραφείο υποδοχής νέων υποθέσεων 
αιτούντων άσυλο (2) Εξατομικευμένη νομική εκπροσώπηση πελατών, που συμπεριλαμβάνει: τη λήψη 
ιστορικού, τη σύνταξη προσφυγών / υπομνήμων, αλλά και εκπροσώπηση κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων 
ασύλου (3) Παροχή νομικής ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των προσφύγων (4) Λοιπές νομικές 
ενέργειες και παραπομπές  

 (1) Γραφείο υποδοχής νέων υποθέσεων αιτούντων άσυλο  

Η HIAS άνοιξε υποκατάστημα στην Λέσβο το 2016, για να παρέχει νομική υποστήριξη υποθέσεων και για την 
διαχείριση έκτακτων αναγκών. Από τότε, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα έμπειρων δικηγόρων και 
υποστηρικτικού προσωπικού, εκπροσωπώντας εκατοντάδες υποθέσεις αιτούντων άσυλο ενώπιων των 
ελληνικών αλλά και ευρωπαϊκών αρχών.  

Αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες μπορούν να ζητήσουν νομική βοήθεια από την HIAS είτε μέσω τηλεφώνων 
που διατίθενται σε Αραβικά, Αγγλικά, Φαρσί και Γαλλικά, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία μας Δευτέρα – 
Παρασκευή, 9πμ – 5μμ. Η HIAS δέχεται επίσης παραπομπές από άλλους οργανισμούς, όπως την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τους Ιατρούς Χωρίς Σύνορα, το IRC, το Δανέζικο Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες, την Αλληλεγγύη Λέσβο, την PRAKSIS, την Ηλιαχτίδα, κλπ. Πριν την ανάληψη υποθέσεων, η HIAS 
προβαίνει στην λήψη βασικών πληροφοριών σχετικά με την κάθε υπόθεση, και κάθε εβδομάδα 
πραγματοποιείται συνάντηση του προσωπικού για να αποφασίσεις ποιες υποθέσεις μπορούν να αναληφθούν, 
με βάση τον διαθέσιμο χρόνο των εργαζομένων και τον επείγοντα χαρακτήρα και την ευαλωτότητα της κάθε 
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υπόθεσης. Τα άτομα των οποίων την υπόθεση δεν μπορούμε να αναλάβουμε, ενημερώνονται σχετικά αμέσως 
για την απόφαση αυτή και παραπέμπονται σε άλλους οργανισμούς για την κάλυψη των αναγκών τους. Το 2020, 
803 αιτούντες άσυλο ήρθαν στο Γραφείο Υποδοχής της HIAS για την παροχή νομικής βοήθειας.  

(2) Εξατομικευμένα νομική εκπροσώπηση 

Έπειτα από την διαδικασία της πρώτης υποδοχής στο γραφείο μας, το επόμενο βήμα είναι η διαδικασία 
απόφασης ανάληψης υποθέσεων, η οποία προτεραιοποιεί τις πιο ευάλωτες υποθέσεις, όπως είναι οι 
ηλικιωμένοι, τα θύματα βασανιστηρίων ή έμφυλης βίας, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, οι μονογονεϊκές 
γυναίκες, τα ασυνόδευτα ανήλικα, άτομα με χρόνιες παθήσεις, άτομα με σοβαρά ψυχολογικά ή/και ψυχιατρικά 
προβλήματα, επιζώντες ναυαγίων, κτλ. Επιπλέον προτεραιοποιούνται υποθέσεις που έχουν ουσιαστική ανάγκη 
για νομική υποστήριξη λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσής τους. Ανάλογα με την υπόθεση, οι δικηγόροι 
αναλαμβάνουν να κάνουν νομική συμβουλευτική, ή προχωρούν στην πιο λεπτομερή λήψη ιστορικού και 
προετοιμασία για την συνέντευξη ασύλου τους ενώπιων των ελληνικών αρχών. Το 2020, η HIAS Ελλάδος 
παρείχε νομική συμβουλευτική σε 123 άτομα και εξατομικευμένη νομική υποστήριξη σε 219 άτομα. 

(3) Παροχή νομικής ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των προσφύγων 

Η HIAS Ελλάδος διοργανώνει ομαδικές συνεδρίες νομικής ενημέρωσης για την ενδυνάμωση των αιτούντων 
άσυλο, αλλά και τον εντοπισμό ιδιαίτερα ευάλωτων ανθρώπων που βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση.  Η 
νομική αυτή ενημέρωση εστιάζει στις νομικές διαδικασίες και των υπαρχόντων υπηρεσιών για την προστασία 
των προσφύγων, και στοχεύει επίσης στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Η ΗΙΑS Ελλάδος 
ξεκίνησε να διοργανώνει τις συνεδρίες αυτές στο γραφείο της στην Μυτιλήνη, και το 2020 συγκεκριμένα, 
παρείχε ενημέρωση σε 107 αιτούντες άσυλο. 

 (4) Λοιπές νομικές υπηρεσίες και Παραπομπές  

 Η νομική συνδρομή της HIAS Ελλάδος είναι ολιστική, και περιλαμβάνει υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα 
ζητημάτων προστασίας, από επείγουσες ιατρικές ανάγκες ως και γραφειοκρατικά λάθη που προκαλούν την 
απώλεια ουσιαστικών δικαιωμάτων. Μία βασική ενέργεια που υλοποιούμε είναι η παροχή νομικών 
συμβουλών σε αιτούντες άσυλο σχετικά με την διαδικασία συνεντεύξεων ασύλου, ώστε να είναι 
προετοιμασμένοι. Για όσους έχουν μέλη οικογένειας σε άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ, η HISS αναλαμβάνει την 
υποστήριξη κατά την διαδικασία οικογενειακής επανένωσης. Υποστηρίζουμε επίσης τους αιτούντες στην 
αίτηση τους για άρση του γεωγραφικού περιορισμού οι οποία επιτρέπεται για τους ιδιαίτερα ευάλωτους 
ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με σοβαρές ιατρικές ανάγκες για τις οποίες δεν υπάρχουν οι 
αντίστοιχες υπηρεσίες στο νησί.  

Η HIAS Ελλάδος υποστηρίζει πρόσφυγες στην εξασφάλιση της άδειες εργασίας τους, υποστήριξη στο άνοιγμα 
τραπεζικών λογαριασμών, όπως και λοιπές διοικητικές απαιτήσεις που τους επιτρέπει να πατήσουν στα πόδια 
τους, να εξασφαλίσουν νόμιμο και τακτικό εισόδημα, ώστε να ενταχθούν σταδιακά στην κοινωνία. Η HIAS 
υποστηρίζει και άλλες νομικές ανάγκες όπως αυτές προκύπτουν, όπως η παροχή βοήθειας για την λήψη 
πιστοποιητικών γάμου, άσκηση πίεση στις αρχές να αναγνωρίσει ευαλωτότητες προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η πρόσβασή τους σε ιατρικές υπηρεσίες, κτλ. Η HIAS επίσης, παραπέμπει τους πελάτες της σε μη νομικές 
υπηρεσίες, όπως και όταν κρίνεται απαραίτητο ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες, όπως, 
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π.χ. ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης. Η HIAS Ελλάδος παρέπεμψε 91 ανθρώπους σε άλλες 
υποστηρικτικές υπηρεσίες.   

Δράσεις Συνηγορίας 

Η HIAS Ελλάδος αναλαμβάνει νομικές υποθέσεις στρατηγικής σημασίας (strategic litigation), όπως και δράσεις 
συνηγορίας και υπεράσπισης των δικαιωμάτων των προσφύγων για την καλύτερη προάσπιση των δικαιωμάτων 
τους σε τοπικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεικτικά κατά το 2020, υλοποίησε τις εξής στρατηγικές 
δράσεις: 

1. Η HIAS δημοσίευσε στις 20 Ιανουαρίου μια σύντομη έκθεση πολιτικής, με τίτλο «Κρατούμενοι χωρίς 
Δικαιώματα» σχετικά με την κράτηση βάσει εθνικότητας στον προσφυγικό καταυλισμό της Μόριας. 
Κοινοποιήθηκε σε τοπικούς εταίρους, αρμόδιους τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ και 
δημοσιογράφους. Το έγγραφο πολιτικής έτυχε πολύ καλής υποδοχής. Συμπεριλήφθηκε στην 
εβδομαδιαία ενημέρωση, το εβδομαδιαίο δελτίο και την ανασκόπηση του τύπου του Ευρωπαϊκού 
Νομικού Δικτύου για το Άσυλο (ELENA) που υπάγεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 
και τους Εξόριστους (ECRE), μπορείτε να επισκεφτείτε το: https://www.ecre.org/greece-nationality-
based-detention-in-the-moria-refugee-camp/ , Εβδομαδιαία ενημέρωση ELENA: 
https://mailchi.mp/ecre/elena-weekly-legal-update-31-january-2020?e=989a4aebdd#13 , 
Εβδομαδιαίο δελτίο ECRE: https://mailchi.mp/ecre/ecre-weekly-
bulletin31012020#Greece:%20Nationalitybased%20Detention%20in%20the%20Moria%20Refugee%20
Camp , Ημερήσια ανασκόπηση τύπου ECRE: https://us1.campaign-
archive.com/?u=8e3ebd297b1510becc6d6d690&id=81df193df8  
Η έκθεση προστέθηκε ως πηγή στο ιστολόγιο Border Criminologies του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης - 
https://borderlandscapes.law.ox.ac.uk/location/moria-pre-removal-detention-centre, στο ecoi.net 
https://www.ecoi.net/en/document/2023619.html, στην καθημερινή ανασκόπηση «Are You Syrious?» 
του Medium.com - https://medium.com/are-you-syrious/ays-daily-digest-31-1-2020-privatisation-and-
commercialisation-the-italian-reception-system-8d3519dac083 και σε μεγάλες ελληνικές εφημερίδες 
και μέσα ενημέρωσης, καθώς και σε τοπικές εφημερίδες. 
 
Εκτός από δημοσιεύσεις, λάβαμε συγχαρητήρια για την έκθεση από πολλούς φορείς και οργανισμούς, 
όπως: η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Επίτροπος Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης, η Oxfam, η Terre des 
hommes, το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων και άλλοι. 
 

2. Η HIAS Ελλάδος υπέβαλε έκθεση/χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που συνέβησαν μεταξύ Ιανουαρίου 
– Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με επιθέσεις σε εργαζόμενους και εθελοντές των ΜΚΟ στο Γραφείο της 
Ύπατης Αρμοστείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον Ειδικό Εισηγητή για τους Υπερασπιστές των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  
 

3. Η HIAS υπέβαλε καταγγελία στον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με αιτούντες άσυλο που εισήλθαν στη 
Λέσβο όταν είχε ανασταλεί το δικαίωμα αίτησης ασύλου και που κινδυνεύουν να απωλέσουν το 
δικαίωμά τους να επανενωθούν με τις οικογένειές τους λόγω κακοδιοίκησης 
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4. Μετά από πρωτοβουλία της HIAS Ελλάδος, 8 ΜΚΟ Νομικής Υποστήριξης στη Λέσβο, μέλη της Ομάδας 
Εργασίας Νομικής Βοήθειας της Λέσβου συνέταξαν και δημοσίευσαν Κοινό Ενημερωτικό Έγγραφο - 
περίληψη καταγγελίας που υποβλήθηκε ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη τον Μάρτιο του 2020. Η 
καταγγελία, η οποία επίσης κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, παρέχει μια 
επισκόπηση των σημαντικότερων νομικών ζητημάτων που έχουν προκύψει κατά τους πρώτους τρεις 
μήνες εφαρμογής του Ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» στην Υπηρεσία 
Ασύλου Λέσβου, ενώ ζητά να παρέμβει ο Συνήγορος του Πολίτη για τη διασφάλιση της προστασίας των 
δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο 
 

5. Η HIAS εκπροσώπησε με επιτυχία μια υπόθεση συριακής οικογένειας ενώπιον των επιτροπών 
Προσφυγών, οι οποίες αποφάσισαν ότι η Τουρκία δεν θεωρείται ασφαλής τρίτη χώρα για μια συριακή 
οικογένεια από το Κομπάνι, λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Τουρκίας στην περιοχή και λόγω 
της επαναπροώθησης Σύριων στη βορειοανατολική Συρία.  
 

6. Υποβλήθηκαν δύο καταγγελίες κατά της Ελλάδας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σχετικά με δύο οροθετικές αιτούσες άσυλο των οποίων η νόσος εξελίχθηκε δραματικά, 
λόγω της έλλειψης αντιρετροϊκής θεραπείας στον καταυλισμό της Μόριας όπου έπρεπε να 
παραμείνουν για περισσότερους από τέσσερις μήνες πριν η κατάσταση  τους επιβεβαιωθεί ιατρικά και 
μεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα. Όταν, σύμφωνα με αίτηση του Κανονισμού 39 που υποβλήθηκε 
από τον HIAS, το Δικαστήριο ζήτησε από την Κυβέρνηση να υποδείξει την ημερομηνία μεταφοράς ενός 
από αυτούς τους δύο αιτούντες στην ηπειρωτική χώρα, η Κυβέρνηση απάντησε ότι «δεν ήταν σε θέση 
να γνωρίζουν την ακριβή ημερομηνία αυτής της μεταφοράς, η οποία εξαρτάται αναγκαστικά από τον 
προγραμματισμό που κάνει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες». Η απάντηση της 
Κυβέρνησης είναι επίσης ενδεικτική της έλλειψης κυβερνητικής εποπτείας για λειτουργίες που 
ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, αν και το Δικαστήριο έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι τα 
κράτη δεν μπορούν να απαλλάσσονται από τις ευθύνες τους βάσει της Σύμβασης αναθέτοντας τις 
υποχρεώσεις τους σε ιδιωτικούς φορείς ή ιδιώτες. Ως αποτέλεσμα της μη πρόσβασης σε αντιρετροϊκή 
θεραπεία ενώ βρισκόταν στον καταυλισμό της Μόριας, ένα από αυτά τα δύο περιστατικά έχει πλέον 
διαγνωστεί με επιθετικό καρκίνο που σχετίζεται με τον HIV. 
 

7. Υποβλήθηκε αναφορά στον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της FRONTEX και στον 
Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με ασυνόδευτο ανήλικο που είχε 
εγγραφεί ως ενήλικας. Ο Συνήγορος του Πολίτη απάντησε ότι θα παρακολουθούν στενά  το θέμα καθώς 
πρόκειται για συστημικό πρόβλημα. Διορθώθηκε η ηλικία του ανηλίκου. 
 

8. Υποβλήθηκε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με την έλλειψη πιστοποιητικού για θύματα 
βασανιστηρίων από δημόσια νοσοκομεία, σε αντίθεση με ό,τι ορίζει η σχετική εθνική νομοθεσία 
 

9. ΗHIAS Ελλάδος κέρδισε έφεση ενώπιον του Αθλητικού Διοικητικού Δικαστηρίου. Η Ελληνική 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είχε προηγουμένως απορρίψει δύο αιτήσεις νεαρού αιτούντα άσυλο για 
την ιδιότητα του ποδοσφαιριστή, κάτι που θα του έδινε το δικαίωμα να παίξει ερασιτεχνικό 
ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είχε βασίσει τις προηγούμενες 
αποφάσεις της στο επιχείρημα ότι το καθεστώς του αιτούντος άσυλο είναι προκαταρκτικό και δεν 
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θεμελιώνει άδεια διαβίωσης στη χώρα, προϋπόθεση που είναι η απαραίτητη για την ιδιότητα του 
ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, το Αθλητικό Δικαστήριο αποδέχθηκε τα επιχειρήματα που προέβαλε ο 
δικηγόρος του HIAS Ελλάδος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων, το συνταγματικό δικαίωμα στην ελεύθερη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας και τελικά παραχώρησε το σχετικό καθεστώς στον αιτούντα. 
 

10. Απεστάλη αίτηση στο ΕΔΔΑ για μία υπόθεση που αφορούσε εξαμελή οικογένεια, σχετικά με την 
έλλειψη πρόσβασης σε άσυλο κατά την αναστολή των διαδικασιών ασύλου τον Μάρτιο του 2020 και 
τις συνθήκες κράτησης στο στρατιωτικό σκάφος «Ρόδος» και, αργότερα, σε κλειστούς καταυλισμούς 
στην ηπειρωτική χώρα. 
 

11. Η HIAS Ελλάδος κέρδισε μια δικαστική υπόθεση με την οποία ζητούσε την αναστολή της εκτέλεσης 
αρνητικής απόφασης 2ου βαθμού πριν από την εξέταση της αίτησης ακύρωσης. Η υπόθεση αφορούσε 
οικογένεια Αφγανών αιτούντων άσυλο που ξεκίνησαν προς την Ελλάδα μαζί με την οικογένεια της 
αδερφής της συζύγου και της ανήλικης κόρης της. Η μητέρα της ανήλικης χάθηκε στα σύνορα Ιράν-
Τουρκίας και έτσι η τελευταία συνέχισε το ταξίδι της προς την Ελλάδα με την οικογένεια της θείας της. 
Όταν στην Ελλάδα χορηγήθηκε το καθεστώς του πρόσφυγα στην ανήλικη, απορρίφθηκε για την 
οικογένεια της θείας της τόσο στο 1ο όσο και στο 2ο στάδιο της διαδικασίας ασύλου. Σύμφωνα με τη 
νέα νομοθεσία, οι αρνητικές αποφάσεις που εκδίδονται από τις επιτροπές προσφυγών περιλαμβάνουν 
αποφάσεις επιστροφής και ενδεχόμενη αίτηση ακύρωσης αρνητικής απόφασης στο στάδιο της 
προσφυγής δεν έχει αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το δικαστήριο χορήγησε αναστολή δίνοντας 
προτεραιότητα στην οικογενειακή ενότητα και το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού (της ανήλικης, ήδη 
αναγνωρισμένης πρόσφυγα), καθώς αν η οικογένεια της θείας της επέστρεφε πίσω στη χώρα 
καταγωγής, θα έμενε εντελώς μόνη στην Ελλάδα. Επιπλέον, το δικαστήριο διέταξε την κρατική διοίκηση 
να επιστρέψει τις εναλλακτικές δυνατότητες της εγχώριας προστασίας (IPA) στην οικογένεια. 
 

12. Υποβλήθηκε καταγγελία και ζητήθηκε παρέμβαση από τον Εθνικό Συνήγορο του Πολίτη για την 
υπόθεση μιας οικογένειας Κούρδων της Συρίας, που έμειναν άστεγοι στην Αθήνα, χωρίς δυνατότητα 
υποβολής αιτήματος ασύλου και χωρίς στέγη. Ο Συνήγορος του Πολίτη ανταποκρίθηκε, ζητώντας από 
το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου να αποδεχθεί την υποβολή του αιτήματός τους για άσυλο 
και να προσδιορίσει το κατάλληλο κατάλυμα για αυτούς. 

 

 

Βασίλης Κερασιώτης 

Διευθυντής, Νόμιμος Εκπρόσωπος 
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