


ΠΡΟΥΤΓΑ  Ή ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΟ

Η διαχείριση των απορριφθέντων από την 

οικογενειακή επανένωση και η πρόσβασή τους στην 

Εθνική διαδικασία Ασύλου 

Εισηγητρια: ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ, δικηγόρος- ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ ΣΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ “Rebuild our lives- Legal Aid in Αthens”



ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΙΣΟΤΝΣΩΝ ΠΟΤ 
ΜΠΑΙΝΟΤΝ ΣΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

• Οι αιτούντες που λαμβάνουν απορρίψεις με την ένδειξη

“final rejection” και μπαίνουν στην Εθνική διαδικασία μετά

από απόφαση της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου.

• Οι αιτούντες που λαμβάνουν συνεχείς απορρίψεις (άνω

των 3) και επιλέγουν να μπουν στην Εθνική διαδικασία

λόγω των καθυστερήσεων.



ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΠΑΙΝΟΤΝ ΣΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

• 90% των αιτημάτων προέρχονται από υποθέσεις 

Δουβλίνου στις οποίες το εξερχόμενο αίτημα εστάλη 

με βάση το αρθ. 17.2 του Κανονισμού.

• 8% των αιτημάτων προέρχονται από υποθέσεις 

Δουβλίνου στις οποίες το εξερχόμενο αίτημα εστάλη 

με βάση το αρθ. 16 του Κανονισμού.

• 2% μόνο των αιτημάτων προέρχονται από υποθέσεις 

Δουβλίνου στις οποίες το εξερχόμενο αίτημα εστάλη 

με δεσμευτικά άρθρα του Κανονισμού (το μέλος της 

οικογένειας κρίθηκε ακατάλληλο)



ΠΛΗΘΤΜΟΙ ΠΟΤ ΜΠΑΙΝΟΤΝ ΣΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

• Πυρηνικές Οικογένειες με ανήλικα παιδιά

• Μονογονεικές οικογένειες, κυρίως μητέρες με 

ανήλικα παιδιά

• Ανήλικοι που ενηλικιώθηκαν κατά την αναμονή της 

οικογενειακής επανένωσης



ΒΑΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΣΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

• Διαχείριση της απόρριψης της οικογενειακής επανένωσης 

(ψυχική στήριξη- σωστή συμβουλευτική για τις διαδικασίες 

ασύλου στην Ελλάδα)

• Πιέσεις από τα μέλη της οικογένειας για συνέχιση της 

διαδικασίας επανένωσης

• Εκκρεμείς δικαστικές προσφυγές στο κράτος που βρίσκεται το 

άλλο μέλος

• Αναποφασιστικότητα

• υσχέτιση του αποτελέσματος της οικ. επανένωσης με εκείνο 
της εξέτασης Ασύλου στην Ελλάδα

• Μεγάλες καθυστερήσεις

• ύγχυση και απογοήτευση



ΔΤΚΟΛΙΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΤΛΟΤ

• Έλλειψη ενημέρωσης για το λόγο της τελικής απόρριψης 
από την διαδικασία οικογενειακής επανένωσης ( 
δικηγόρος= άγγελος κακών μαντάτων)

• Μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ καταχώρισης 
απόφασης για είσοδο στην Εθνική διαδικασία και 
προγραμματισμού συνέντευξης

• Αδυναμία προγραμματισμού συνέντευξης πριν την 
ημερομηνία ανανέωσης του δελτίου αιτήσαντος ασύλου

• Δυσκολίες δικηγόρου εθνικής διαδικασίας για πρόσβαση 
στο φάκελο του αιτούντος και λήψη σημαντικών 
εγγράφων

• Νέος σχεδιασμός κοινωνικής και νομικής πλαισίωσης 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΣΩΝ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ

• Δυσκολία στη συγκέντρωση κατά την προετοιμασία 

της συνέντευξης

• υγκεχυμένες πληροφορίες

• Μεγάλη αναμονή και απογοήτευση

• Απόσταση από τα γεγονότα λόγω των χρονικών 

καθυστερήσεων

• Δυσκολία εύρεσης εγγράφων που θα στηρίξουν το 

αίτημα στην εθνική διαδικασία

• Άρνηση συνεργασίας λόγω οικογενειακών πιέσεων 

και κατάθλιψης



ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΚΑΣΑΓΡΑΥΕΙ ΜΕΦΡΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΚΑΣΑ 
ΣΗΝ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

• Υυλετική δίωξη ( μεγάλο ποσοστό ατόμων 

Αφγανικής καταγωγής που είναι Φαζαρά)

• Γενικευμένη βία ( υρία και Αφγανιστάν)

• Αναγκαστική επιστράτευση ή λοιπές πολιτικές διώξεις

• οβαρές διαπιστωμένες ασθένειες ή χρόνιες 

αναπηρίες 

• οβαρά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και 

διώξεις λόγω συμμετοχής σε ιδιαίτερες κοινωνικές 

ομάδες



ΕΞEΛΙΞΗ ΣΩΝ ΤΠΟΘEΕΩΝ ΜEΦΡΙ ΚΑΙ 
HΜΕΡΑ ΣΟ ΥΟΡEΑ ΜΑ 

• τα προγράμματα του φορέα μας οι υποθέσεις αυτές  

αποτελούν των 30% των υποθέσεων στο διάστημα 

Νοέμβριο 2017- Μάιο 2018.

• Κατά 90% είναι υποθέσεις επανένωσης που 

απορρίφθηκαν από τη Γερμανία

• Αφορούν κυρίως άτομα με Αφγανική και υριακή 

καταγωγή.

• Έχουμε προλάβει να δουλέψουμε μόνο το 5% αυτών 

λόγω των καθυστερήσεων προγραμματισμού 

συνέντευξης.



ΕΞEΛΙΞΗ ΣΩΝ ΤΠΟΘEΕΩΝ ΜEΦΡΙ ΚΑΙ 
HΜΕΡΑ ΣΟ ΥΟΡEΑ ΜΑ 

• Είναι ιδιαίτερα ευάλωτες υποθέσεις με σημαντικά 

αιτήματα για άσυλο

• Δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα καθώς οι πρώτες 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μόλις το Μάρτιο 

του 2018

• Η πλειονότητα των συνεντεύξεων Ασύλου για αυτές 

τις περιπτώσεις είναι προγραμματισμένες κατά το 

διάστημα Οκτωβρίου 2018- Ιουνίου 2019.



ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΩΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΙΣΟΤΝΣΩΝ ΑΤΛΟ 
ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΑΠΟΡΡΙΥΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΙΚ. ΕΠΑΝΕΝΩΗ

• ύντομες διαδικασίες προγραμματισμού 

• Δικαίωμα επίσπευσης της διαδικασίας συνέντευξης 
αν προέρχεται από τη διαδικασία οικ. Επανένωσης

• υντονισμός Μονάδας Δουβλίνου- Περιφερειακού 
Γραφείου Ασύλου για έγκυρη και έγκαιρη μεταφορά 
των φακέλων που μπαίνουν εθνική διαδικασία

• Ενημέρωση από την Τπηρεσία σχετικά με τις 
διαδικασίες για το Άσυλο στην Ελλάδα μετά την 
απόφαση απόρριψης της οικογενειακής 
επανένωσης

• Διευρυμένη υλικοτεχνική και ψυχοκοινωνική στήριξη 
στις περιπτώσεις αυτές



Α ΕΤΦΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΦΗ 
Α


