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Αρικμόσ 2347/2017
ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΘ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
υνεδρίαςε δθμόςια ςτο ακροατιριό του ςτισ 10 Μαρτίου 2017 με τθν εξισ ςφνκεςθ: Νικ.
ακελλαρίου, Πρόεδροσ, Ακ. Ράντοσ, Χρ. Ράμμοσ, Αντιπρόεδροι του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, Δ.
Μαρινάκθσ,
Ι. Μαντηουράνθσ, Αικ. Χριςτοφορίδου, Δ. καλτςοφνθσ, Π. Ευςτρατίου,
Μ. Γκορτηολίδου, Ε. Νίκα, Ε. Αντωνόπουλοσ, Π. Καρλι,
π. Χρυςικοποφλου, Μ. Παπαδοποφλου, Β. Αραβαντινόσ, Ε. Κουςιουρισ, Β. Ραφτοποφλου, Κ.
Κουςοφλθσ, Κ. Πιςπιρίγκοσ, Β. Αναγνωςτοποφλου-αρρι, Π. Χαμάκοσ, Θλ. Μάηοσ, Χρ. Ντουχάνθσ, Θ.
Σηοβαρίδου,
Κ. Νικολάου, Κ. Κονιδιτςιϊτου, Αγγ. Μίντηια, φμβουλοι, Χρ. Λιάκουρασ, Μ.-Α. Σςακάλθ, Π.
Χαλιοφλιασ, Πάρεδροι. Από τουσ ανωτζρω οι φμβουλοι Χρ. Ντουχάνθσ και Αγγ. Μίντηια κακϊσ και θ
Πάρεδροσ
Μ.-Α. Σςακάλθ μετζχουν ωσ αναπλθρωματικά μζλθ, ςφμφωνα με το άρκρο 26 παρ. 2 του ν.
3719/2008. Γραμματζασ θ Ελ. Γκίκα.
Για να δικάςει τθν από 14θσ επτεμβρίου 2016 αίτθςθ:
του M.D. διοικθτικά κρατοφμενου προσ επανειςδοχι ςτο Α.Σ. Μυτιλινθσ, ο οποίοσ παρζςτθ με τθ
δικθγόρο Παναγιϊτα Μαςουρίδου (Α.Μ. 28717), που τθ διόριςε με πλθρεξοφςιο,
κατά των Τπουργϊν: 1) Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και ιδθ Μεταναςτευτικισ
Πολιτικισ, 2) Οικονομικϊν, οι οποίοι παρζςτθςαν με τουσ: α) Παναγιϊτθ Παππά, Νομικό φμβουλο
του Κράτουσ και β) Παντελι Παπαδάκθ, Πάρεδρο του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ και 3)
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίοσ παρζςτθ με τθ Βαςιλικι Πανταηι,
Νομικι φμβουλο του Κράτουσ.
Θ πιο πάνω αίτθςθ παραπζμφκθκε ςτθν Ολομζλεια του Δικαςτθρίου, κατόπιν τθσ υπ' αρικ.
445/2017 αποφάςεωσ του Δϋ Σμιματοσ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, προκειμζνου να επιλφςει
θ Ολομζλεια τα ηθτιματα που αναφζρονται ςτθν απόφαςθ.
Με τθν αίτθςθ αυτι ο αιτϊν επιδιϊκει να ακυρωκοφν οι υπ' αρικμ.: α) 9883/2016 (ΦΕΚ Βϋ
1862/24.6.2016), β) 3005/2016 (ΦΕΚ τ. Τ.Ο.Δ.Δ. 392/20.7.2016) Κοινζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ των
Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων και Οικονομικϊν, γ) 3004/2016 (ΦΕΚ Βϋ 2206/15.7.2016) απόφαςθ του Αναπλθρωτι
Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, δ) 4159/8.9.2016 απόφαςθ τθσ 3θσ
Ανεξάρτθτθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
και κάκε άλλθ ςχετικι πράξθ ι παράλειψθ τθσ Διοικιςεωσ.
Θ εκδίκαςθ άρχιςε με τθν ανάγνωςθ τθσ εκκζςεωσ τθσ παραπεμπτικισ αποφάςεωσ, θ οποία επζχει

κζςθ ειςθγιςεωσ, από τον ειςθγθτι, φμβουλο Θλ. Μάηο.
Κατόπιν το δικαςτιριο άκουςε τθν πλθρεξουςία του αιτοφντοσ, θ οποία ανζπτυξε και προφορικά
τουσ προβαλλόμενουσ λόγουσ ακυρϊςεωσ και ηιτθςε να γίνει δεκτι θ αίτθςθ και τουσ
αντιπροςϊπουσ των Τπουργϊν, οι οποίοι ηιτθςαν τθν απόρριψι τθσ.
Μετά τθ δθμόςια ςυνεδρίαςθ το δικαςτιριο ςυνιλκε ςε διάςκεψθ ςε αίκουςα του δικαςτθρίου κ α
ι
Αφοφμελζτθςεταςχετικάζγγραφα
κζφκθκεκατάτονΝόμο
1. Επειδι, για τθν άςκθςθ τθσ κρινομζνθσ αιτιςεωσ ζχει καταβλθκεί το νόμιμο παράβολο
(διπλότυπο είςπραξθσ τφπου Αϋ, ειρά Θ 1019295/9264/15.9.2016 τθσ Δ.Ο.Τ. Δϋ Ακθνϊν).
2. Επειδι, με τθν αίτθςθ αυτι ηθτείται θ ακφρωςθ: α. τθσ με αρικμ. 9883/24.6.2016 κοινισ
απόφαςθσ (ΚΤΑ) των Τπουργϊν i. Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ii. Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και iii. Οικονομικϊν (ΦΕΚ Βϋ 1862/24.6.2016), με τθν
οποία ορίςκθκε ο αρικμόσ των Ανεξάρτθτων Επιτροπϊν Προςφυγϊν του άρκρου 4 του ν. 4375/2016
ςε πζντε κακϊσ και ο αρικμόσ των αναπλθρωτϊν των μελϊν τουσ, όπωσ θ παράγραφοσ 1 αυτισ,
ςχετικά με τον αρικμό των ανωτζρω επιτροπϊν, αντικαταςτάκθκε με τθν 6373/25.10.2016 ΚΤΑ των
ιδίων Τπουργϊν (ΦΕΚ Βϋ 3504/31.10.2016) και ορίςκθκε ο αρικμόσ των επιτροπϊν ςε δϊδεκα, β.
τθσ με αρικμ. 3006/18.7.2016 κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν i. Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ, ii. Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και iii. Οικονομικϊν
(ΦΕΚ 392, τ. Τ.Ο.Δ.Δ., διόρκωςθ ςφαλμάτων ΦΕΚ 429/5.8.2016, τ. Τ.Ο.Δ.Δ.), με τθν οποία αφ’ ενόσ
ςυγκροτικθκαν ςτο Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ πζντε τριμελείσ
Ανεξάρτθτεσ Επιτροπζσ Προςφυγϊν, αφ’ ετζρου δε κακορίςκθκαν θ ςφνκεςθ τθσ κακεμιάσ με δφο
δικαςτικοφσ λειτουργοφσ και ζνα μζλοσ υποδειχκζν από τθν Υπατθ Αρμοςτεία του Ο.Θ.Ε. για τουσ
πρόςφυγεσ, κακϊσ και οι αναπλθρωτζσ των μελϊν των ωσ άνω επιτροπϊν, γ. τθσ με αρικμ.
3004/15.7.2016 απόφαςθσ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ με τίτλο «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Αρχισ Προςφυγϊν» (ΦΕΚ Βϋ
2206/15.7.2016), και δ. τθσ με αρικμ. 4159/8.9.2016 απόφαςθσ τθσ 3θσ Ανεξάρτθτθσ Επιτροπισ
Προςφυγϊν του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, με τθν οποία
απορρίφκθκε προςφυγι του ιδθ αιτοφντοσ κατά τθσ απόφαςθσ Α.Τ. 38839/17.8.2016 του
Περιφερειακοφ Γραφείου Αςφλου Λζςβου. Με τθν τελευταία αυτι πράξθ είχε απορριφκεί αίτθμα
του ιδθ αιτοφντοσ αλλοδαποφ να τφχει διεκνοφσ προςταςίασ κατά τθν ζννοια τθσ οδθγίασ
2011/95/ΕΕ και του π.δ/τοσ 141/2013
(βλ. κατωτζρω ςκζψθ 14).
3. Επειδι, θ υπόκεςθ ειςάγεται προσ ςυηιτθςθ ςτθν Ολομζλεια του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ
κατόπιν παραπομπισ, κατ’ άρκρ. 14 παρ. 2 περ. αϋ του π.δ/τοσ 18/1989 (ΦΕΚ Αϋ 8), με τθν απόφαςθ
445/2017 τθσ επταμελοφσ ςυνκζςεωσ του Δϋ Σμιματοσ του Δικαςτθρίου.
4. Επειδι, θ πρϊτθ και θ τρίτθ προςβαλλόμενεσ πράξεισ (ΚΤΑ 9883/24.6.2016 και Τπουργικι
Απόφαςθ 3004/15.7.2016, αντιςτοίχωσ) ζχουν κανονιςτικό χαρακτιρα και, ωσ εκ τοφτου, θ

προκαλοφμενθ με τθν υπό κρίςθ αίτθςθ διαφορά υπάγεται, ωσ προσ αυτζσ, ςτθν αρμοδιότθτα του
υμβουλίου τθσ Επικρατείασ. Θ δεφτερθ προςβαλλόμενθ πράξθ (ΚΤΑ 3006/18.7.2016) ζχει εν μζρει
κανονιςτικό και εν μζρει ατομικό χαρακτιρα (κατά το μζροσ που με αυτιν κακορίηονται τα
ςυγκεκριμζνα πρόςωπα που ςυγκροτοφν τισ ανεξάρτθτεσ επιτροπζσ προςφυγϊν και οι
αναπλθρωτζσ τουσ), θ προκαλοφμενθ όμωσ από τθν ζνδικθ αμφιςβιτθςθ τθσ πράξθσ αυτισ
διαφορά υπάγεται ςτο ςφνολό τθσ ςτθν αρμοδιότθτα του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, διότι με το
άρκρο 15 παρ. 3 περ. αϋ του
ν. 3068/2002 (ΦΕΚ Αϋ 274), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 49 του
ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Αϋ 213), υπιχκθςαν ςτα διοικθτικά εφετεία μόνο οι ςχετικζσ με το κακεςτϊσ
παροχισ διεκνοφσ προςταςίασ ατομικζσ πράξεισ. Θ δε τζταρτθ προςβαλλόμενθ πράξθ
(4159/8.9.2016), με τθν οποία απορρίφκθκε το αίτθμα του ιδθ αιτοφντοσ να τφχει διεκνοφσ
προςταςίασ (ιτοι να αναγνωριςκεί ωσ πρόςφυγασ ι να του χορθγθκεί επικουρικι προςταςία),
υπάγεται δυνάμει τθσ ανωτζρω διατάξεωσ του άρκρου 15 παρ. 3 περ. αϋ του ν. 3068/2002, όπωσ
ιςχφει, ςτθν αρμοδιότθτα του οικείου διοικθτικοφ εφετείου και μόνο κατ’ ζφεςθ ςτθν αρμοδιότθτα
του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ. υντρζχει, όμωσ, κατά τθν κρίςθ του Δικαςτθρίου, περίπτωςθ να
κρατθκεί και να δικαςκεί θ υπόκεςθ και κατά το μζροσ αυτό, λόγω ςυναφείασ τθσ ωσ άνω τζταρτθσ
ζνδικθσ πράξθσ με τισ λοιπζσ προςβαλλόμενεσ (άρκρο 34 παρ. 1 ν. 1968/1991, ΦΕΚ Αϋ 150), εφ’
όςον, όπωσ προκφπτει από το προοίμιό τθσ (ςθμεία δϋ και εϋ), θ πράξθ αυτι εκδόκθκε από όργανο
(3θ Ανεξάρτθτθ Επιτροπι Προςφυγϊν) που ςυγκροτικθκε με τθν δεφτερθ προςβαλλόμενθ ΚΤΑ, κατ’
εφαρμογιν τθσ πρϊτθσ προςβαλλομζνθσ Κοινισ Απόφαςθσ, εφαρμόςκθκε δε κατά τθν ζκδοςι τθσ θ
τρίτθ προςβαλλόμενθ υπουργικι απόφαςθ περί του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθσ Αρχισ
Προςφυγϊν.
5. Επειδι, μετά τθ ςυηιτθςθ τθσ υποκζςεωσ ςτισ 29.11.2016 ενϊπιον τθσ επταμελοφσ ςυνκζςεωσ
του Δϋ Σμιματοσ του Δικαςτθρίου, θ δεφτερθ προςβαλλόμενθ ΚΤΑ 3006/18.7.2016 τροποποιικθκε
με τθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ 8480/12.12.2016 των Τπουργϊν
i. Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, ii. Οικονομικϊν και iii. Μεταναςτευτικισ
Πολιτικισ (ΦΕΚ 683/14.12.2016, τεφχοσ Τ.Ο.Δ.Δ.), με τθν οποία ςυγκροτοφνται δϊδεκα ςυνολικά
Ανεξάρτθτεσ Επιτροπζσ Προςφυγϊν, κακορίηεται θ ςφνκεςθ εκάςτθσ των επτά επί πλζον επιτροπϊν
που ςυγκροτοφνται το πρϊτον με τθν εν λόγω τροποποιθτικι απόφαςθ (με δφο δικαςτικοφσ
λειτουργοφσ και ζνα μζλοσ υποδειχκζν από τθν Υπατθ Αρμοςτεία του Ο.Θ.Ε για τουσ πρόςφυγεσ),
ορίηονται οι αναπλθρωτζσ των μελϊν των Ανεξάρτθτων Επιτροπϊν Προςφυγϊν και ρυκμίηονται
ηθτιματα γραμματειακισ υποςτιριξθσ του ζργου των ανωτζρω επιτροπϊν.
6. Επειδι, όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία του φακζλου, ο αιτϊν, ςυριακισ ικαγενείασ, ο οποίοσ
γεννικθκε τθν 1.1.1996, ειςιλκε ςτθν Ελλάδα, μζςω τθσ νιςου Λζςβου, ςτισ 28.7.2016,
προερχόμενοσ από τθν Σουρκία, και υπζβαλε αίτθςθ, με τθν οποία ηιτθςε να αναγνωριςκεί ωσ
δικαιοφχοσ διεκνοφσ προςταςίασ (από 4.8.2016 «φόρμα καταγραφισ αίτθςθσ διεκνοφσ
προςταςίασ»). Μετά τθν προςωπικι ςυνζντευξθ του αιτοφντοσ ςτισ 8.8.2016, το ανωτζρω αίτθμά
του απερρίφκθ με τθν απόφαςθ Α.Τ. 38839/17.8.2016 του Περιφερειακοφ Γραφείου Αςφλου
Λζςβου ωσ απαράδεκτο, κατ’ επίκλθςθ των άρκρων 54, 55 και 56 του
ν. 4375/2016 και με τθν ειδικότερθ αιτιολογία ότι θ Σουρκία μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ «πρϊτθ
χϊρα αςφλου» ι «αςφαλισ τρίτθ χϊρα» για τον αιτοφντα. Κατά τθσ πράξθσ αυτισ ο αιτϊν άςκθςε
τθν επομζνθ, 18.8.2016, προςφυγι, θ οποία απερρίφκθ με τθν τζταρτθ προςβαλλόμενθ απόφαςθ
4159/8.9.2016 τθσ, ςυγκροτθκείςθσ, κατά τα αναφερόμενα ςτθν ςκζψθ 4, με τθν δεφτερθ
προςβαλλόμενθ ΚΤΑ, 3θσ Ανεξάρτθτθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν. Κατά τα γενόμενα δεκτά με τθν

τελευταία αυτι πράξθ, θ Σουρκία, ςτθν οποία προκφπτει ότι ο αιτϊν κα τφχει επανειςδοχισ, είναι
αςφαλισ τρίτθ χϊρα για αυτόν και, ςυνεπϊσ το υποβλθκζν, κατά τα προεκτεκζντα, αίτθμα παροχισ
διεκνοφσ προςταςίασ ςτον ανωτζρω αλλοδαπό είναι απαράδεκτο, κατά τα άρκρα 54 και 56 του ν.
4375/2016.
7. Επειδι, ςτο άρκρο 78 (πρϊθν άρκρα 63, ςθμεία 1 και 2, και 64, παράγραφοσ 2 τθσ υνκικθσ για
τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ *ΕΚ+) του Κεφαλαίου 2 “Πολιτικζσ ςχετικά με τουσ ελζγχουσ
ςτα ςφνορα, το άςυλο και τθ μετανάςτευςθ”, του Σίτλου V “Ο Χϊροσ Ελευκερίασ, Αςφάλειασ και
Δικαιοςφνθσ” τθσ υνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΛΕΕ, βλ. ενοποιθμζνθ
απόδοςθ: EE C 202 τθσ 7θσ Ιουνίου 2016, ςελ. 47 επ.) προβλζπονται τα εξισ: «1. Θ Ζνωςθ
αναπτφςςει κοινι πολιτικι ςτουσ τομείσ του αςφλου, τθσ επικουρικισ προςταςίασ και τθσ
προςωρινισ προςταςίασ με ςτόχο να παρζχεται το κατάλλθλο κακεςτϊσ ςε οποιοδιποτε υπικοο
τρίτθσ χϊρασ χριηει διεκνοφσ προςταςίασ και να εξαςφαλίηεται θ τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ μθ
επαναπροϊκθςθσ. Θ πολιτικι αυτι πρζπει να ςυνάδει με τθ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ τθσ 28θσ Ιουλίου
1951 και με το Πρωτόκολλο τθσ 31θσ Ιανουαρίου 1967 περί του κακεςτϊτοσ των προςφφγων, κακϊσ
και με άλλεσ ςυναφείσ ςυμβάςεισ. 2. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβοφλιο και το υμβοφλιο, αποφαςίηοντασ ςφμφωνα με τθ ςυνικθ νομοκετικι διαδικαςία,
λαμβάνουν μζτρα όςον αφορά κοινό ευρωπαϊκό ςφςτθμα αςφλου, ςτο οποίο περιλαμβάνονται: α)
ενιαίο κακεςτϊσ αςφλου υπζρ των υπθκόων τρίτων χωρϊν, το οποίο ιςχφει ςε όλθ τθν Ζνωςθ, β)
ενιαίο κακεςτϊσ επικουρικισ προςταςίασ για τουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που χριηουν διεκνοφσ
προςταςίασ, χωρίσ να τουσ χορθγείται ευρωπαϊκό άςυλο, γ) κοινό ςφςτθμα για τθν προςωρινι
προςταςία των εκτοπιςμζνων προςϊπων ςε περιπτϊςεισ μαηικισ ειςροισ, δ) κοινζσ διαδικαςίεσ για
τθ χοριγθςθ και ανάκλθςθ του ενιαίου κακεςτϊτοσ αςφλου ι επικουρικισ προςταςίασ, ε) κριτιρια
και μθχανιςμοί κακοριςμοφ του κράτουσ μζλουσ που είναι υπεφκυνο για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ
αςφλου ι επικουρικισ προςταςίασ, ςτ) προδιαγραφζσ ςχετικά με τισ προχποκζςεισ υποδοχισ
αιτοφντων άςυλο ι επικουρικισ προςταςίασ, η) εταιρικζσ ςχζςεισ και ςυνεργαςία με τρίτεσ χϊρεσ
για τθ διαχείριςθ των ροϊν προςϊπων που ηθτοφν άςυλο ι επικουρικι ι προςωρινι προςταςία. 3.
Εφόςον ζνα ι περιςςότερα κράτθ μζλθ αντιμετωπίηουν επείγουςα κατάςταςθ, λόγω αιφνίδιασ
ειςροισ υπθκόων τρίτων χωρϊν,το υμβοφλιο μπορεί να εκδίδει, μετά από πρόταςθ τθσ Επιτροπισ,
προςωρινά μζτρα υπζρ του εν λόγω κράτουσ μζλουσ ι των εν λόγω κρατϊν μελϊν. Σο υμβοφλιο
αποφαςίηει μετά από διαβοφλευςθ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο». Περαιτζρω, ςτο άρκρο 79
(πρϊθν άρκρο 63, ςθμεία 3 και 4, τθσ ΕΚ) του ίδιου κεφαλαίου 2 προβλζπεται θ ανάπτυξθ από τθν
Ζνωςθ κοινισ μεταναςτευτικισ πολιτικισ και ςτο άρκρο 80 ότι: «Οι πολιτικζσ τθσ Ζνωςθσ που
προβλζπονται ςτο παρόν κεφάλαιο και θ εφαρμογι τουσ διζπονται από τθν αρχι τθσ αλλθλεγγφθσ
και τθσ δίκαιθσ κατανομισ ευκυνϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν, μεταξφ άλλων και ςτο οικονομικό
επίπεδο. Όποτε απαιτείται, οι πράξεισ τθσ Ζνωςθσ που κεςπίηονται βάςει του παρόντοσ κεφαλαίου
περιζχουν κατάλλθλα μζτρα για τθν εφαρμογι τθσ εν λόγω αρχισ».
8. Επειδι, ςτον Χάρτθ των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (βλ. ενοποιθμζνθ
απόδοςθ: EE C 202 τθσ 7θσ Ιουνίου 2016, ςελ. 389 επ.), ο οποίοσ είναι νομικά δεςμευτικόσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 6 παρ. 1 τθσ υνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ τροποποιικθκε με το
άρκρο 1 τθσ από 13.12.2007 υνκικθσ τθσ Λιςςαβϊνασ (ν. 3671/2008, Αϋ 129), προβλζπονται,
μεταξφ άλλων, τα εξισ: Άρκρο 4. «Κανείσ δεν μπορεί να υποβλθκεί ςε βαςανιςτιρια οφτε ςε
απάνκρωπεσ ι εξευτελιςτικζσ ποινζσ ι μεταχείριςθ». Άρκρο 18. «Σο δικαίωμα αςφλου
διαςφαλίηεται τθρουμζνων των κανόνων τθσ φμβαςθσ τθσ Γενεφθσ τθσ 28θσ Ιουλίου 1951 και του
Πρωτοκόλλου τθσ 31θσ Ιανουαρίου 1967 περί του κακεςτϊτοσ των προςφφγων και ςφμφωνα με τθ

υνκικθ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθ υνκικθ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
(εφεξισ οριηόμενεσ ωσ “οι υνκικεσ”)». Άρκρο 19. «1. Απαγορεφονται οι ομαδικζσ απελάςεισ. 2.
Κανείσ δεν μπορεί να απομακρυνκεί, να απελακεί ι να εκδοκεί προσ κράτοσ όπου διατρζχει ςοβαρό
κίνδυνο να του επιβλθκεί θ ποινι του κανάτου ι να υποβλθκεί ςε βαςανιςτιρια ι άλλθ
απάνκρωπθ ι εξευτελιςτικι ποινι ι μεταχείριςθ». Άρκρο 47. «Κάκε πρόςωπο του οποίου
παραβιάςτθκαν τα δικαιϊματα και οι ελευκερίεσ που διαςφαλίηονται από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ,
ζχει δικαίωμα πραγματικισ προςφυγισ ενϊπιον δικαςτθρίου, τθρουμζνων των προχποκζςεων που
προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο. Κάκε πρόςωπο ζχει δικαίωμα να δικαςκεί θ υπόκεςι του δίκαια,
δθμόςια και εντόσ εφλογθσ προκεςμίασ, από ανεξάρτθτο και αμερόλθπτο δικαςτιριο, που ζχει
προθγουμζνωσ ςυςτακεί νομίμωσ. Κάκε πρόςωπο ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμβουλεφεται δικθγόρο
και να του ανακζτει τθν υπεράςπιςθ και εκπροςϊπθςι του. ε όςουσ δεν διακζτουν επαρκείσ
πόρουσ, παρζχεται δικαςτικι αρωγι, εφόςον θ αρωγι αυτι είναι αναγκαία για να εξαςφαλιςκεί θ
αποτελεςματικι πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ». Άρκρο 52. «2. Σα δικαιϊματα που αναγνωρίηονται
από τον παρόντα Χάρτθ και τα οποία αποτελοφν αντικείμενο διατάξεων των υνκθκϊν αςκοφνται
υπό τουσ όρουσ και εντόσ των ορίων που κακορίηονται ςε αυτζσ. 3. το βακμό που ο παρϊν Χάρτθσ
περιλαμβάνει δικαιϊματα που αντιςτοιχοφν ςε δικαιϊματα τα οποία διαςφαλίηονται ςτθν
Ευρωπαϊκι φμβαςθ για τθν Προάςπιςθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και των Θεμελιωδϊν
Ελευκεριϊν, θ ζννοια και θ εμβζλειά τουσ είναι ίδιεσ με εκείνεσ που τουσ αποδίδει θ εν λόγω
φμβαςθ. Θ διάταξθ αυτι δεν εμποδίηει το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ να παρζχει ευρφτερθ προςταςία. 4.
το βακμό που ο παρϊν Χάρτθσ αναγνωρίηει κεμελιϊδθ δικαιϊματα όπωσ απορρζουν από τισ
κοινζσ ςυνταγματικζσ παραδόςεισ των κρατϊν μελϊν, τα εν λόγω δικαιϊματα πρζπει να
ερμθνεφονται ςφμφωνα με τισ παραδόςεισ αυτζσ … 7. Σα δικαςτιρια τθσ Ζνωςθσ και των κρατϊν
μελϊν λαμβάνουν δεόντωσ υπόψθ τουσ τισ επεξθγιςεισ οι οποίεσ ζχουν εκπονθκεί με ςκοπό τθν
παροχι κατευκφνςεων για τθν ερμθνεία του παρόντοσ Χάρτθ». Άρκρο 53. «Καμία διάταξθ του
παρόντοσ Χάρτθ δεν πρζπει να ερμθνεφεται ωσ περιορίηουςα ι κίγουςα τα δικαιϊματα του
ανκρϊπου και τισ κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ που αναγνωρίηονται ςτα αντίςτοιχα πεδία εφαρμογισ
από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το διεκνζσ δίκαιο κακϊσ και από τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ, ςτισ οποίεσ είναι
μζρθ θ Ζνωςθ, ι όλα τα κράτθ μζλθ, και ιδίωσ από τθν Ευρωπαϊκι φμβαςθ για τθν Προάςπιςθ των
Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και των Θεμελιωδϊν Ελευκεριϊν, κακϊσ και από τα υντάγματα των
κρατϊν μελϊν».
9. Επειδι, θ από 28.7.1951 Διεκνισ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ περί τθσ Νομικισ Καταςτάςεωσ των
Προςφφγων (εφεξισ «φμβαςθ τθσ Γενεφθσ»), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.δ. 3989/1959 (ΦΕΚ Αϋ
201), ορίηει ςτο άρκρο 1, μεταξφ άλλων, τα εξισ: «. Α. Εν τθ εννοία τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ ο όροσ
«πρόςφυξ» εφαρμόηεται επί: 1. … 2. Παντόσ προςϊπου όπερ ςυνεπεία γεγονότων επελκόντων προ
τθσ 1θσ Ιανουαρίου 1951 και δικαιολογθμζνου φόβου διϊξεωσ λόγω φυλισ, κρθςκείασ,
εκνικότθτοσ, κοινωνικισ τάξεωσ ι πολιτικϊν πεποικιςεων ευρίςκεται εκτόσ τθσ χϊρασ τθσ οποίασ
ζχει τθν υπθκοότθτα και δεν δφναται ι, λόγω του φόβου τοφτου, δεν επικυμεί να απολαφθ τθσ
προςταςίασ τθσ χϊρασ ταφτθσ, ι εάν μθ ζχον υπθκοότθτα τινά και ευριςκόμενον ςυνεπεία τοιοφτων
γεγονότων εκτόσ τθσ χϊρασ τθσ προθγουμζνθσ ςυνικουσ αυτοφ διαμονισ, δεν δφναται ι, λόγω του
φόβου τοφτου, δεν επικυμεί να επιςτρζψθ εισ ταφτθν ... Β. 1. Εν τθ εννοία τθσ παροφςθσ
υμβάςεωσ, αι λζξεισ “γεγονότα επελκόντα προ τθσ 1θσ Ιανουαρίου 1951” εν άρκρω 1Α ςθμαίνουν,
είτε α) “γεγονότα επελκόντα προ τθσ 1θσ Ιανουαρίου 1951 εν Ευρϊπθ” είτε β) “γεγονότα επελκόντα
προ τθσ 1θσ Ιανουαρίου 1951 εν Ευρϊπθ ι αλλαχοφ ...”». Κατά τθν δε υπογραφι τθσ ανωτζρω
φμβαςθσ τθσ Γενεφθσ θ Κυβζρνθςθ τθσ Σουρκικισ Δθμοκρατίασ διλωςε ότι, όςον αφορά τισ
υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει δυνάμει τθσ εν λόγω φμβαςθσ, θ διαλαμβανομζνθ ςτο άρκρο 1Α

διατφπωςθ «γεγονότα επελκόντα προ τθσ 1θσ Ιανουαρίου 1951» κεωρείται ωσ αναφερομζνθ ςε
γεγονότα επελκόντα πριν από τθν 1θ Ιανουαρίου 1951 ςτθν Ευρϊπθ και ότι, ςυνεπϊσ, ουδεμία
υποχρζωςθ αναφερομζνθ ςε γεγονότα «επελκόντα αλλαχοφ» προτίκεται να αναλάβει. Ακολοφκωσ,
με το από 31.1.1967 Πρωτόκολλο τθσ Νζασ Τόρκθσ, το οποίο κυρϊκθκε με τον α.ν. 389/1968 (ΦΕΚ
Αϋ 125), καταργικθκε ο ανωτζρω χρονικόσ περιοριςμόσ και ορίςκθκε περαιτζρω ότι το εν λόγω
πρωτόκολλο κα εφαρμοςκεί χωρίσ γεωγραφικό περιοριςμό, με τθν επιφφλαξθ ότι «ουχ ιττον, αι
ιδθ γενόμεναι δθλϊςεισ, δυνάμει του εδαφίου “α” τθσ παραγράφου 1 του Σμιματοσ II του πρϊτου
άρκρου τθσ υμβάςεωσ *τθσ Γενεφθσ+ υπό των Κρατϊν, τα οποία ιςαν ιδθ Μζρθ αυτισ, κα ζχουν
εφαρμογιν και υπό το κακεςτϊσ του παρόντοσ πρωτοκόλλου ...» (άρκρο 1 παρ. 2, 3). Εξ άλλου,
όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία που τθροφνται από τον Οργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν, θ Σουρκία
προςχϊρθςε ςτο ανωτζρω Πρωτόκολλο ςτισ 31.7.1968, ρθτϊσ δε διαλαμβάνει το ςχετικό ζγγραφο
προςχϊρθςθσ ότι διατθρείται ςε ιςχφ θ ωσ άνω προθγοφμενθ διλωςθ περί τθσ εφαρμογισ τθσ
φμβαςθσ τθσ Γενεφθσ από τθν χϊρα αυτι υπό τον προαναφερκζντα γεωγραφικό περιοριςμό.
10. Επειδι, θ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ προβλζπει, ςτο άρκρο 1, τισ περιπτϊςεισ παφςεισ, εξαίρεςθσ και
αποκλειςμοφ από το κακεςτϊσ του πρόςφυγα. Ορίηεται ειδικότερα (υπό 1Γ) ότι παφει θ εφαρμογι
τθσ φμβαςθσ ςτα πρόςωπα, τα οποία εμπίπτουν ςτισ προςτατευτικζσ διατάξεισ τθσ, «1. Εάν ζκαμον
εκ νζου οικειοκελϊσ χριςιν τθσ προςταςίασ τθσ χϊρασ ισ ζχουν τθν υπθκοότθτα, ι 2. εάν μετά τθν
απϊλειαν τθσ υπθκοότθτοσ αυτϊν, οικειοκελϊσ επανζκτθςαν ταφτθν, ι 3. εάν απζκτθςαν νζαν
υπθκοότθτα και απολαφουν τθσ υπό τθσ χϊρασ τθσ νζασ αυτϊν υπθκοότθτοσ παρεχομζνθσ
προςταςίασ, ι 4. εάν επζςτρεψαν οικειοκελϊσ προσ εγκατάςταςιν, εισ τθν χϊραν θν είχον
εγκαταλείψει ι εκτόσ των ςυνόρων τθσ οποίασ παρζμενον φοβοφμενοι διωγμόν, ι 5. εάν δεν
δφνανται πλζον να εξακολουκοφν αποποιοφμενα τθν υπό τθσ χϊρασ τθσ υπθκοότθτοσ αυτϊν
παρεχομζνθν προςταςίαν, δεδομζνου ότι ζχουν παφςει υφιςτάμεναι αι προχποκζςεισ ςυνεπεία
των οποίων ανεγνωρίςκθςαν ... 6. Εάν προκειμζνου περί προςϊπων μθ κεκτθμζνων υπθκοότθτά
τινα δφνανται ταφτα να επιςτρζψουν εισ τθν χϊραν ζνκα είχον τθν ςυνικθ αυτϊν διαμονιν,
δεδομζνου ότι αι προχποκζςεισ ςυνεπεία των οποίων ανεγνωρίςκθςαν ωσ πρόςφυγεσ, ζχουν
παφςει υφιςτάμεναι ...». Προβλζπεται περαιτζρω (υπό 1Δ και 1Ε) θ εξαίρεςθ από τθν φμβαςθ των
προςϊπων εκείνων τα οποία απολαφουν προςταςίασ ι ςυνδρομισ από άλλα – πλθν τθσ Υπατθσ
Αρμοςτείασ για τουσ Πρόςφυγεσ – όργανα των Θνωμζνων Εκνϊν ι ζχουν αναγνωριςκεί από τισ
αρμόδιεσ αρχζσ τθσ χϊρασ, ςτθν οποία ζχουν εγκαταςτακεί, «ωσ *ζχοντα+ τα ςυναφι προσ τθν
κτιςιν τθσ υπθκοότθτοσ τθσ χϊρασ ταφτθσ δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ». Αποκλείονται δε από το
προςτατευτικό κακεςτϊσ τθσ φμβαςθσ τα πρόςωπα (υπό 1Σ) «διά τα οποία υπάρχουν ςοβαροί
λόγοι να πιςτεφθ τισ ότι: α) ζχουν διαπράξει ζγκλθμα κατά τθσ ειρινθσ, ζγκλθμα πολζμου ι ζγκλθμα
κατά τθσ ανκρωπότθτοσ εν τθ εννοία των διεκνϊν ςυμφωνιϊν αίτινεσ ςυνιφκθςαν επί ςκοπϊ
αντιμετωπίςεωσ των αδικθμάτων τοφτων. β) ζχουν διαπράξει ςοβαρόν αδίκθμα του κοινοφ ποινικοφ
δικαίου ευριςκόμενα εκτόσ τθσ χϊρασ τθσ ειςδοχισ πριν ι γίνουν δεκτά ωσ πρόςφυγεσ υπό τθσ
χϊρασ ταφτθσ. γ) είναι ζνοχα ενεργειϊν αντικζτων προσ τουσ ςκοποφσ και τασ αρχάσ των Θνωμζνων
Εκνϊν».
11. Επειδι, κεμελιϊδθ κανόνα τθσ προςταςίασ των προςφφγων κατά τθν φμβαςθ τθσ Γενεφθσ
αποτελεί θ αρχι τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ, θ οποία κεςπίηεται με το άρκρο 33 αυτισ («Απαγόρευςισ
απελάςεωσ ι επαναπροωκιςεωσ»), που ορίηει τα ακόλουκα «1. Ουδεμία υμβαλλομζνθ Χϊρα κα
απελαφνθ ι κα επαναπροωκι, κακ’ οιονδιποτε τρόπον, πρόςφυγασ, εισ τα ςφνορα εδαφϊν ζνκα θ
ηωι ι θ ελευκερία αυτϊν απειλοφνται δια λόγουσ φυλισ, κρθςκείασ, εκνικότθτοσ, κοινωνικισ
τάξεωσ ι πολιτικϊν πεποικιςεων. 2. Σο εκ τθσ παροφςθσ διατάξεωσ απορρζον ευεργζτθμα δεν

δφναται πάντωσ να επικαλιται πρόςφυξ όςτισ, διά ςοβαράσ αιτίασ, κεωρείται επικίνδυνοσ εισ τθν
αςφάλειαν τθσ χϊρασ ζνκα ευρίςκεται ι όςτισ, ζχων τελεςιδίκωσ καταδικαςκι δι’ ιδιαιτζρωσ
ςοβαρόν αδίκθμα, αποτελεί κίνδυνον διά τθν Χϊραν». Θ ανωτζρω φμβαςθ ρυκμίηει περαιτζρω τθν
νομικι κατάςταςθ των προςφφγων, με τθν, μεταξφ άλλων, κατοχφρωςθ δικαιωμάτων και τθν
χοριγθςθ ευεργετθμάτων - χωρίσ, πάντωσ, να κίγονται τα δικαιϊματα ι ευεργετιματα, τα οποία
αναγνωρίηονται ςτουσ πρόςφυγεσ δυνάμει άλλων διατάξεων, άρκρο 5 - αναλόγωσ του βακμοφ
διαςυνδζςεωσ του πρόςφυγα με τθν χϊρα ςτθν οποία διαβιοί. υγκεκριμζνα, ενϊ για τθν
απόλαυςθ οριςμζνων δικαιωμάτων ι ευεργετθμάτων αρκεί θ ιδιότθτα του πρόςφυγα (άρκρα 3
*ιςότθτα μεταχείριςθσ+, 13 *προςταςία κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ+, 16 παρ. 1 *δικαίωμα
προςφυγισ ενϊπιον δικαςτθρίου+, 20 *ςφςτθμα δελτίου+, 22 παρ. 1 *πρόςβαςθ ςτθν ςτοιχειϊδθ
εκπαίδευςθ+, 29 *δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ+, 30 *μεταφορά περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε άλλθ
χϊρα+ , 33 παρ. 1 *προςταςία από τθν επαναπροϊκθςθ+), ςε άλλεσ περιπτϊςεισ, όπωσ προκφπτει
από τα κατά τθν φμβαςθ εξ ίςου αυκεντικά κείμενα αυτισ ςτθν αγγλικι και ςτθν γαλλικι γλϊςςα,
απαιτείται επί πλζον θ ςυνδρομι προςκζτων προχποκζςεων: i. Σα άρκρα 4, 27 και 31 παρ. 1, περί
τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ, τθσ χοριγθςθσ δελτίων ταυτότθτασ και τθσ απαλλαγισ από τθν
επιβολι κυρϊςεων λόγω παράνομθσ ειςόδου ι διαμονισ ςτθν χϊρα, αντιςτοίχωσ, εφαρμόηονται
ςτουσ πρόςφυγεσ τουσ «ευριςκομζνουσ επί του εδάφουσ» των ςυμβαλλομζνων κρατϊν («in their
territory» και «sur leur territoire» ςτα αυκεντικά κείμενα τθσ φμβαςθσ), ii. Σα άρκρα 18 (άςκθςθ μθ
μιςκωτοφ επαγγζλματοσ) , 26 (ελεφκερθ κυκλοφορία) και 32 (προςταςία από τθν απζλαςθ)
προχποκζτουν ότι οι δικαιοφχοι «ευρίςκονται νομίμωσ» ςτο ζδαφοσ των ςυμβαλλομζνων κρατϊν
(«lawfully in their territory» και «se trouvant régulièrement sur leur territoire»). iii. το πεδίο
εφαρμογισ των άρκρων 15 (προςταςία του δικαιϊματοσ του ςυνεταιρίηεςκαι), 17 (άςκθςθ
μιςκωτοφ επαγγζλματοσ), 19 (άςκθςθ ελεφκερου επαγγζλματοσ), 21 (ςτζγαςθ), 23 (παρεχομζνθ
από το Δθμόςιο πρόνοια και ςυνδρομι), 24 (εργατικι νομοκεςία και κοινωνικι αςφάλιςθ), και 28
(χοριγθςθ ταξιδιωτικϊν εγγράφων) εμπίπτουν οι «νομίμωσ διαμζνοντεσ» ςτο ζδαφοσ των
ςυμβαλλομζνων κρατϊν πρόςφυγεσ («lawfully staying in their territory» και «résidant régulièrement
sur leur territoire») και iv. Για τθν εφαρμογι των άρκρων 14 και 16 παρ. 2, ςχετικά με τθν προςταςία
των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ευρεςιτεχνίασ αφ’ ενόσ και τθσ δικαςτικισ
ςυνδρομισ και τθσ απαλλαγισ από τθν εγγυοδοςία αλλοδαποφ, αντιςτοίχωσ, απαιτείται
επιπροςκζτωσ θ «ςυνικθσ διαμονι» του πρόςφυγα ςτο ζδαφοσ του ςυμβαλλομζνου κράτουσ
(«habitual residence» και «résidence habituelle»· για τθν διαβάκμιςθ των δικαιωμάτων των
προςφφγων κατά τθν φμβαςθ τθσ Γενεφθσ, πρβλ. τθν απόφαςθ τθσ 21.3.2012 του Ανωτάτου
Δικαςτθρίου του Θνωμζνου Βαςιλείου, ST (Eritrea), ςκζψεισ 21 επομ.). τθν νομικι κατάςταςθ των
προςφφγων αναφζρονται δε, μεταξφ άλλων, οι κατωτζρω διατάξεισ τθσ φμβαςθσ: Άρκρο 17
*“Μιςκωτά επαγγζλματα”+ «1. Σα υμβαλλόμενα Κράτθ κα επιφυλάςςουν εισ πάντα πρόςφυγα,
νομίμωσ διαμζνοντα επί του εδάφουσ αυτϊν, τθν ευνοϊκωτζραν, υπό τασ αυτάσ ςυνκικασ,
επιφυλαςςομζνθν εισ υπθκόουσ αλλοδαποφ Κράτουσ μεταχείριςιν όςον αφορά τθν άςκθςιν
μιςκωτισ επαγγελματικισ απαςχολιςεωσ. 2 ...». Άρκρο 26 *“Ελευκζρα Κυκλοφορία”+ «Πάςα
υμβαλλομζνθ Χϊρα κα επιφυλάςςθ εισ τουσ νομίμωσ διαμζνοντασ επί του εδάφουσ αυτισ
πρόςφυγασ, το δικαίωμα τόςον εκλογισ του τόπου διαμονισ αυτϊν, όςον και ελευκζρασ
κυκλοφορίασ, υπό τθν επιφφλαξιν τυχόν υπάρξεωσ κανόνων εφαρμοηομζνων, υπό τασ ιδίασ
ςυνκικασ, εισ αλλοδαποφσ εν γζνει». Άρκρο 31 *“Πρόςφυγεσ παρανόμωσ διαμζνοντεσ επί του
εδάφουσ τθσ χϊρασ τθσ ειςδοχισ”+ «1. Αι υμβαλλόμεναι Χϊραι δεν κα επιβάλλουν ποινικάσ
κυρϊςεισ εισ πρόςφυγασ λόγω παρανόμου ειςόδου ι διαμονισ, εάν οφτοι προερχόμενοι απ'
ευκείασ εκ χϊρασ ζνκα θ ηωι ι θ ελευκερία αυτϊν θπειλείτο, εν τθ εννοία του άρκρου 1,
ειςζρχωνται ι ευρίςκωνται ιδθ επί του εδάφουσ αυτϊν άνευ αδείασ, υπό τθν επιφφλαξιν πάντωσ,

ότι οφτοι αφ’ ενόσ μεν κα παρουςιαςκοφν αμελθτί εισ τασ αρχάσ αφ’ ετζρου δε κα δϊςουν
εξθγιςεισ περί τθσ παρανόμου αυτϊν ειςόδου ι διαμονισ. 2. Αι υμβαλλόμεναι Χϊραι κα
εφαρμόηουν επί των κινιςεων των προςφφγων τοφτων μόνον τα απαραίτθτα περιοριςτικά μζτρα
*και+ μόνον μζχρισ ότου ρυκμιςκι το κακεςτϊσ των επί του εδάφουσ τθσ χϊρασ τθσ ειςδοχισ
ευριςκομζνων προςφφγων ι αποκτιςουν οφτοι άδειαν ειςόδου εισ ετζραν χϊραν ...». Άρκρο 32
*“Απζλαςισ”+ «1. Αι υμβαλλόμεναι Χϊραι δεν κα απελαφνουν πρόςφυγασ νομίμωσ διαμζνοντασ επί
του εδάφουσ αυτϊν, ειμι μόνον διά λόγουσ εκνικισ αςφαλείασ ι δθμοςίασ τάξεωσ. 2 ...». Άρκρο 34
*“Πολιτογράφθςισ”+ «Αι υμβαλλόμεναι Χϊραι κα διευκολφνουν, εν τω μζτρω του δυνατοφ, τθν
αφομοίωςιν και πολιτογράφθςιν των προςφφγων. Θα προςπακιςουν, ειδικϊτερον, να επιταχφνουν
τθν διαδικαςίαν τθσ πολιτογραφιςεωσ και να ελαττϊςουν, εν τω μζτρω του δυνατοφ, τα
δθμοςιονομικά βάρθ τθσ τοιαφτθσ διαδικαςίασ». Εξ άλλου, είναι επιτρεπτι θ, κατά τθν υπογραφι,
επικφρωςθ ι προςχϊρθςθ, διατφπωςθ επιφυλάξεων από τα ςυμβαλλόμενα κράτθ επί των ανωτζρω
άρκρων 1 ζωσ 34 τθσ υμβάςεωσ τθσ Γενεφθσ, εξαιρουμζνων των άρκρων 1, 3, 4, 16 παρ. 1 και 33
(άρκρο 42 παρ. 1 τθσ υμβάςεωσ αυτισ).
12. Επειδι, θ αρχι τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ κατοχυρϊνεται και ςε διεκνείσ ςυμβάςεισ με
αντικείμενο τθν προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Ειδικότερα, κατά τα παγίωσ κρικζντα
από το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (ΕΔΔΑ), από το άρκρο 3 τθσ Ευρωπαϊκισ
φμβαςθσ «δια τθν προάςπιςιν των δικαιωμάτων του ανκρϊπου και των κεμελιωδϊν ελευκεριϊν»
(ΕΔΑ, ν.δ. 53/1974, ΦΕΚ Αϋ 256), κατά το οποίο «Ουδείσ επιτρζπεται να υποβλθκεί εισ βαςάνουσ
οφτε εισ ποινάσ ι μεταχείριςιν απανκρϊπουσ ι εξευτελιςτικάσ», προκφπτει θ απαγόρευςθ τθσ
άμεςθσ ι ζμμεςθσ επαναπροϊκθςθσ αλλοδαποφ ςε χϊρα, ςτθν οποία κινδυνεφει να υποβλθκεί ςε
βαςανιςτιρια ι ςε απάνκρωπθ ι εξευτελιςτικι μεταχείριςθ ι ποινι. ε αντίκεςθ μάλιςτα με τθν
παρεχομζνθ, κατά τθν φμβαςθ τθσ Γενεφθσ, αντίςτοιχθ προςταςία, θ οποία τελεί υπό τουσ
περιοριςμοφσ των άρκρων 1Σ και 33 παρ. 2 αυτισ, ςφμφωνα με τα εκτεκζντα ςτθν προθγοφμενθ
ςκζψθ, θ κατά το άρκρο 3 τθσ ΕΔΑ απαγόρευςθ τθσ επαναπροϊκθςθσ δεν επιδζχεται εξαιρζςεισ
(ΕΔΔΑ, Σμιμα Ευρείασ υνκζςεωσ, απόφαςθ τθσ 28.2.2008, Saadi κατά Ιταλίασ, αρικμόσ προςφυγισ
37201/06, ςκζψεισ 127 και 137 ζωσ 149, τΕ 1661/2012, 3816/2013). Εξ άλλου, και θ Διεκνισ
φμβαςθ τθσ Νζασ Τόρκθσ τθσ 10.12.1984, «κατά των βαςανιςτθρίων και άλλων τρόπων ςκλθρισ,
απάνκρωπθσ ι ταπεινωτικισ μεταχείριςθσ ι τιμωρίασ», που κυρϊκθκε με τον ν. 1782/1988 (ΦΕΚ Αϋ
116 και διόρκωςθ ςφαλμάτων ςε ΦΕΚ Αϋ 168, τΕ 886/2011, 1241/2007) ορίηει ςτο άρκρο 3 ότι «1.
Κανζνα κράτοσ- Μζροσ δε κα απελαφνει, δε κα επαναπροωκεί ("REFOULER") οφτε κα εκδίδει
πρόςωπο ςε άλλο κράτοσ, όπου υπάρχουν ουςιϊδεισ λόγοι να πιςτεφεται ότι αυτό το πρόςωπο κα
κινδυνεφςει να υποςτεί βαςανιςτιρια. 2. Με ςκοπό να κακοριςτεί, αν υπάρχουν αυτοί οι λόγοι, οι
αρμόδιεσ αρχζσ κα λάβουν υπόψθ όλα τα ςχετικά ςτοιχεία, που περιλαμβάνουν, ενδεχομζνωσ, τθν
φπαρξθ ςτο κράτοσ για το οποίο πρόκειται ενόσ ςυνόλου ςυςτθματικϊν, ςοβαρϊν, κατάφωρων ι
μαηικϊν παραβιάςεων των ανκρωπίνων δικαιωμάτων». Θ απαγόρευςθ τθσ επαναπροϊκθςθσ
προκφπτει επίςθσ και από τθν ςχετικι με τθν απαγόρευςθ των βαςανιςτθρίων και των «ςκλθρϊν,
απάνκρωπων ι εξευτελιςτικϊν μεταχειρίςεων ι ποινϊν» διάταξθ του άρκρου 7 του κυρωκζντοσ με
τον ν. 2462/1997 (ΦΕΚ Αϋ 25) Διεκνοφσ υμφϊνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιϊματα, που
υιοκετικθκε από τθν Γενικι υνζλευςθ των Θνωμζνων Εκνϊν ςτθν Νζα Τόρκθ ςτισ 16 Δεκεμβρίου
1966.
13. Επειδι, όπωσ γίνεται παγίωσ δεκτό από το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ φμβαςθ τθσ
Γενεφθσ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο του διεκνοφσ νομικοφ ςυςτιματοσ για τθν προςταςία των
προςφφγων και οι διατάξεισ των οδθγιϊν που ςυγκροτοφν το Κοινό Ευρωπαϊκό φςτθμα Αςφλου,

όπωσ, μεταξφ άλλων, οι οδθγίεσ 2011/95/ΕΚ και 2013/32/ΕΕ ςχετικά με τισ προχποκζςεισ
χορθγιςεωσ του κακεςτϊτοσ του πρόςφυγα και εν γζνει διεκνοφσ προςταςίασ, το περιεχόμενο του
κακεςτϊτοσ αυτοφ και τισ ακολουκθτζεσ διαδικαςίεσ (βλ. τισ επόμενεσ ςκζψεισ), κεςπίςκθκαν με
ςκοπό τθ διευκόλυνςθ των αρμοδίων αρχϊν των κρατϊν μελϊν κατά τθν εφαρμογι τθσ υμβάςεωσ
αυτισ ζχοντασ ωσ βάςθ κοινζσ ζννοιεσ και κοινά κριτιρια. Οι διατάξεισ των ωσ άνω οδθγιϊν πρζπει,
ωσ εκ τοφτου, να ερμθνεφονται ςυμπλθρωματικά θ μία προσ τθν άλλθ, υπό το πρίςμα τθσ όλθσ
οικονομίασ και του ςκοποφ τουσ, ςφμφωνα με τθ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ και τισ λοιπζσ ςχετικζσ
«ςυναφείσ» διεκνείσ ςυμβάςεισ, κατά τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 78 παρ. 1 ΛΕΕ. Κατά τθν
ερμθνεία αυτι κα πρζπει επίςθσ να γίνονται ςεβαςτά τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα που αναγνωρίηει ο
Χάρτθσ των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (πρβλ. Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ - ΔΕΕ - αποφάςεισ τθσ 8.5.2014, C-199/12 ζωσ C-201/12, X και λοιποί, ςκζψεισ 39 και 40, και
τθσ 26.2.2015, C-472/13, Shepherd, ςκζψεισ 22 και 23). Σα κράτθ μζλθ οφείλουν όχι μόνο να
ερμθνεφουν το εκνικό δίκαιό τουσ κατά τρόπο ςφμφωνο με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, αλλά και να
μεριμνοφν ϊςτε να μθν ςτθρίηονται ςε ερμθνεία αντίκετθ προσ τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα που
προαςπίηει θ ζννομθ τάξθ τθσ Ζνωςθσ ι προσ τισ λοιπζσ γενικζσ αρχζσ του δικαίου τθσ Ζνωςθσ (βλ.
απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 21.12.2011, C-411/10 και C-439/10, Ν.S. και λοιποί, ςκζψθ 77).
14. Επειδι, βάςει του άρκρου 78 παρ. 2 ςτοιχ. αϋ και βϋ τθσ ΛΕΕ εκδόκθκε θ οδθγία 2011/95/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 2011 «ςχετικά με τισ
απαιτιςεισ για τθν αναγνϊριςθ των υπθκόων τρίτων χωρϊν ι των απάτριδων ωσ δικαιοφχων
διεκνοφσ προςταςίασ, για ζνα ενιαίο κακεςτϊσ για τουσ πρόςφυγεσ ι για τα άτομα που δικαιοφνται
επικουρικι προςταςία και για το περιεχόμενο τθσ παρεχόμενθσ προςταςίασ (αναδιατφπωςθ)» (ΕΕ L
337). Με τθν οδθγία αυτι αφ’ ενόσ επιβεβαιϊνονται οι αρχζσ ςτισ οποίεσ ςτθρίχκθκε θ
προϊςχφςαςα οδθγία 2004/83/ΕΚ (ΕΕ L 304), δθλαδι θ αρχι τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ και θ
διαςφάλιςθ «ότι κανείσ δεν αποςτζλλεται πίςω ςε μζροσ όπου κα υφίςτατο διϊξεισ». Αφ’ ετζρου,
με τθν οδθγία αυτι επιδιϊκεται θ επίτευξθ υψθλότερου επιπζδου προςζγγιςθσ των κανόνων για
τθν αναγνϊριςθ και το περιεχόμενο τθσ διεκνοφσ προςταςίασ βάςει υψθλότερων απαιτιςεων.
Κφριοσ ςτόχοσ είναι να διαςφαλιςκεί, αφ’ ενόσ, ότι τα κράτθ μζλθ εφαρμόηουν κοινά κριτιρια για
τον προςδιοριςμό των προςϊπων που χριηουν όντωσ διεκνοφσ προςταςίασ και, αφ’ ετζρου, ότι τα
εν λόγω πρόςωπα ζχουν πρόςβαςθ ςε ελάχιςτο επίπεδο παροχϊν ςε όλα τα κράτθ. Ωσ εκ τοφτου,
περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, ρυκμίςεισ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων διεκνοφσ
προςταςίασ και ορίηει ειδικότερα ότι θ αξιολόγθςθ γίνεται ςε εξατομικευμζνθ βάςθ (άρκρο 4 τθσ
οδθγίασ), προςδιορίηονται οι φορείσ δίωξθσ ι ςοβαρισ βλάβθσ (άρκρο 6 τθσ οδθγίασ), οι φορείσ
προςταςίασ (άρκρο 7 τθσ οδθγίασ), οι πράξεισ δίωξθσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1Α τθσ φμβαςθσ
τθσ Γενεφθσ (άρκρο 9 τθσ οδθγίασ), οι λόγοι δίωξθσ (άρκρο 10 τθσ οδθγίασ) κακϊσ και οι λόγοι
παφςθσ, αποκλειςμοφ, ανάκλθςθσ, τερματιςμοφ και άρνθςθσ ανανζωςθσ του κακεςτϊτοσ του
πρόςφυγα (άρκρα 11,12 και 14). Περαιτζρω, κατά τθν ίδια οδθγία, ωσ δικαιοφχοσ επικουρικισ
προςταςίασ νοείται το πρόςωπο που δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ για να αναγνωριςκεί ωσ
πρόςφυγασ, αλλά ςε ςχζςθ με το οποίο υπάρχουν ουςιϊδεισ λόγοι να πιςτεφεται ότι, εάν
επιςτρζψει ςτθν χϊρα τθσ καταγωγισ του ι τθσ προθγοφμενθσ ςυνικουσ διαμονισ του (ςτθν
περίπτωςθ ανικαγενοφσ), κα αντιμετωπίςει πραγματικό κίνδυνο να υποςτεί ςοβαρι βλάβθ. το
άρκρο 15 τθσ οδθγίασ προςδιορίηεται θ ζννοια τθσ ςοβαρισ βλάβθσ, θ οποία μπορεί να ςυνίςταται
α) ςε κανατικι ποινι ι εκτζλεςθ, β) βαςανιςτιρια ι απάνκρωπθ ι εξευτελιςτικι μεταχείριςθ ι
τιμωρία του αιτοφντοσ ςτθν χϊρα καταγωγισ του, και γ) ςοβαρι και προςωπικι απειλι κατά τθσ
ηωισ ι τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ αμάχου λόγω αδιάκριτθσ άςκθςθσ βίασ ςε καταςτάςεισ
διεκνοφσ ι εςωτερικισ ζνοπλθσ ςφρραξθσ, ενϊ με τα άρκρα 16, 17 και 19 ρυκμίηονται οι

περιπτϊςεισ παφςθσ και αποκλειςμοφ από τθν επικουρικι προςταςία κακϊσ και θ ανάκλθςθ, ο
τερματιςμόσ και θ άρνθςθ ανανζωςθσ του κακεςτϊτοσ προςωρινισ προςταςίασ. Με το δε άρκρο 21
τονίηεται ο ςεβαςμόσ τθσ αρχισ τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ από τα κράτθ μζλθ ςφμφωνα με τισ
διεκνείσ υποχρεϊςεισ τουσ. Θ ωσ άνω οδθγία μεταφζρκθκε ςτθν εςωτερικι ζννομθ τάξθ με το π.δ.
141/2013 «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2011/95/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 2011 (L 337) ςχετικά με τισ
απαιτιςεισ για τθν αναγνϊριςθ και το κακεςτϊσ των αλλοδαπϊν ι των ανικαγενϊν ωσ δικαιοφχων
διεκνοφσ προςταςίασ, για ζνα ενιαίο κακεςτϊσ για τουσ πρόςφυγεσ ι για τα άτομα που δικαιοφνται
επικουρικι προςταςία και για το περιεχόμενο τθσ παρεχόμενθσ προςταςίασ (αναδιατφπωςθ)» (ΦΕΚ
Αϋ 226).
15. Επειδι, βάςει του άρκρου 78 παρ. 2 ςτοιχ. δϋ τθσ ΛΕΕ εκδόκθκε θ οδθγία 2013/32/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Ιουνίου 2013 «ςχετικά με τισ κοινζσ
διαδικαςίεσ για τθ χοριγθςθ και ανάκλθςθ του κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ (αναδιατφπωςθ)»
(ΕΕ L 180), με τθν οποία προβλζφκθκαν περαιτζρω, ςε ςχζςθ με τθν προϊςχφςαςα οδθγία
2005/85/ΕΕ (EE L 326), απαιτιςεισ για τισ διαδικαςίεσ χοριγθςθσ και ανάκλθςθσ διεκνοφσ
προςταςίασ κατά τθν ζννοια τθσ οδθγίασ 2011/95/ΕΕ, εν όψει τθσ δθμιουργίασ κοινισ διαδικαςίασ
αςφλου ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, προσ τον ςκοπό του περιοριςμοφ των δευτερογενϊν μετακινιςεων
των αιτοφντων διεκνι προςταςία μεταξφ των κρατϊν μελϊν, όταν αυτζσ οφείλονται ςτισ διαφορζσ
των νομικϊν πλαιςίων, και τθσ δθμιουργίασ ιςοδφναμων ςυνκθκϊν για τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ
2011/95/ΕΕ ςτα κράτθ μζλθ. Οι απαιτιςεισ αυτζσ αφοροφν ιδίωσ τθ λιψθ των ςχετικϊν αποφάςεων
από αρχζσ, το προςωπικό των οποίων ζχει τθν απαραίτθτθ γνϊςθ ι κατάρτιςθ ςτον τομζα τθσ
διεκνοφσ προςταςίασ, με τρόπο αντικειμενικό και αμερόλθπτο, τθ διαςφάλιςθ πραγματικισ
πρόςβαςθσ ςτισ διαδικαςίεσ, επαρκείσ διαδικαςτικζσ εγγυιςεισ, περιλαμβανομζνθσ τθσ
δυνατότθτασ προςωπικισ ςυνζντευξθσ, δυνατότθτα επικοινωνίασ με εκπρόςωπο του Υπατου
Αρμοςτι του Ο.Θ.Ε. για τουσ πρόςφυγεσ και με οργανϊςεισ που παρζχουν ενθμζρωςθ ι ςυμβουλζσ
ςε αιτοφντεσ διεκνι προςταςία και τθ δυνατότθτα ςυνεννόθςθσ ςε γλϊςςα που κατανοοφν, κακϊσ
και, ςε περίπτωςθ αρνθτικισ απόφαςθσ, το δικαίωμα ουςιαςτικισ προςφυγισ ενϊπιον δικαςτθρίου
(βλ. ιδίωσ άρκρα 10 - 12, 14 - 17, 29 τθσ οδθγίασ). Εν όψει δε τθσ φφςεωσ των υποκζςεων και του
κινδφνου που εν δυνάμει διατρζχουν οι αιτοφντεσ διεκνι προςταςία ςτισ χϊρεσ καταγωγισ,
περιζχονται επίςθσ ειδικζσ προβλζψεισ για τθν προςταςία του απορριτου (άρκρα 30 και 48).
Περαιτζρω, ςτο άρκρο 46 του κεφαλαίου V με τίτλο «Διαδικαςίεσ άςκθςθσ ενδίκου μζςου» τθσ
οδθγίασ προβλζπεται το «δικαίωμα πραγματικισ προςφυγισ», ωσ εξισ: «1. Σα κράτθ μζλθ
μεριμνοφν ϊςτε οι αιτοφντεσ να ζχουν δικαίωμα πραγματικισ προςφυγισ ενϊπιον δικαςτθρίου
κατά των ακόλουκων αποφάςεων: α. απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ διεκνοφσ προςταςίασ,
περιλαμβανομζνων των αποφάςεων: i) με τισ οποίεσ κρίνουν αίτθςθ ωσ αβάςιμθ όςον αφορά το
κακεςτϊσ του πρόςφυγα και/ι το κακεςτϊσ επικουρικισ προςταςίασ. ii) με τισ οποίεσ θ αίτθςθ
κρίνεται ωσ απαράδεκτθ ςφμφωνα με το άρκρο 33 παρ. 2. iii) που λαμβάνεται ςτα ςφνορα ι τισ
ηϊνεσ διζλευςθσ κράτουσ μζλουσ όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 43 παράγραφοσ 1 ... 3.
Προκειμζνου να τθροφν τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 1, τα κράτθ μζλθ μεριμνοφν ϊςτε θ
πραγματικι προςφυγι να εξαςφαλίηει πλιρθ και ex nunc εξζταςθ τόςο των πραγματικϊν όςο και
των νομικϊν ηθτθμάτων, ιδίωσ, κατά περίπτωςθ, εξζταςθ των αναγκϊν διεκνοφσ προςταςίασ
ςφμφωνα με τθν οδθγία 2011/95/ΕΕ, τουλάχιςτον κατά τισ διαδικαςίεσ άςκθςθσ ζνδικου μζςου
ενϊπιον πρωτοβάκμιου δικαςτθρίου ...». Σζλοσ, ςτο άρκρο 47, με τίτλο «Προςβολι εκ μζρουσ των
δθμόςιων αρχϊν», του κεφαλαίου VI προβλζπεται ότι «Θ παροφςα οδθγία δεν κίγει τθ δυνατότθτα
των δθμόςιων αρχϊν να προςβάλλουν τισ διοικθτικζσ και/ι δικαςτικζσ αποφάςεισ όπωσ

προβλζπεται ςτθν ειδικι νομοκεςία».
16. Επειδι, θ ωσ άνω οδθγία 2013/32/ΕΕ μεταφζρκθκε ςτθν εςωτερικι ζννομθ τάξθ με τον ν.
4375/2016, με τίτλο «Οργάνωςθ και λειτουργία Τπθρεςίασ Αςφλου, Αρχισ Προςφυγϊν, Τπθρεςίασ
Τποδοχισ και Σαυτοποίθςθσ, ςφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Τποδοχισ, προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ
Νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου …, διατάξεισ για τθν εργαςία δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ και άλλεσ διατάξεισ»
(ΦΕΚ Αϋ 51/ 3.4.2016, διόρκωςθ ςφαλμάτων ΦΕΚ Αϋ 57/6.4.2016). τον νόμο αυτό προβλζπονται
μεταξφ άλλων, τα εξισ: Άρκρο 1. «1. το Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
λειτουργεί αυτοτελισ υπθρεςία, με τίτλο "Τπθρεςία Αςφλου", όπωσ θ υπθρεςία αυτι ζχει ςυςτακεί
από το άρκρο 1 του ν. 3907/2011 (Αϋ 7), θ οποία υπάγεται απευκείασ ςτον Τπουργό Εςωτερικϊν και
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ... λειτουργεί ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ και ζχει ωσ αποςτολι τθν
εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί αςφλου και των λοιπϊν μορφϊν διεκνοφσ προςταςίασ των
αλλοδαπϊν και ανικαγενϊν, κακϊσ και τθ ςυμβολι ςτον ςχεδιαςμό και τθ διαμόρφωςθ τθσ εκνικισ
πολιτικισ αςφλου ... 2. Θ Τπθρεςία Αςφλου ... είναι αρμόδια ιδίωσ για: α. ... β. τθν παραλαβι και
εξζταςθ αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ και τθν απόφανςθ επί αυτϊν ςε πρϊτο βακμό ...». Άρκρο
2 παρ. 7. «Αν Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου αντιμετωπίηει προβλιματα ομαλισ λειτουργίασ λόγω
ζλλειψθσ επαρκοφσ ι κατάλλθλου προςωπικοφ ι λόγω υποβολισ εξαιρετικά μεγάλου αρικμοφ
αιτιςεων διεκνοφσ προςταςίασ, θ διεκπεραίωςθ επί μζρουσ αρμοδιοτιτων του Γραφείου, με
εξαίρεςθ αυτζσ που ςυνιςτοφν άςκθςθ δθμόςιασ εξουςίασ, όπωσ θ ζκδοςθ διοικθτικϊν πράξεων, θ
εξζταςθ αιτιςεων αςφλου, θ διεξαγωγι ςυνεντεφξεων και ο εφοδιαςμόσ με ταξιδιωτικά και
νομιμοποιθτικά ζγγραφα, μπορεί να ανατίκεται για οριςμζνο χρόνο, ςε φορείσ τθσ κοινωνίασ των
πολιτϊν, που ανταποκρίνονται ςε κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ και αςφάλειασ ... ε
περίπτωςθ που προκφψει ςχετικι ανάγκθ κατά τθν ζννοια του πρϊτου εδαφίου, θ Υπατθ Αρμοςτεία
του ΟΘΕ για τουσ πρόςφυγεσ και θ Ευρωπαϊκι Τπθρεςία Τποςτιριξθσ για το Άςυλο δφναται να
παρζχουν κάκε ςχετικι ςυνδρομι, όπωσ θ διεκπεραίωςθ ςυγκεκριμζνων διαδικαςιϊν, ανάλογα με
τθν εντολι και τισ αρμοδιότθτεσ του κάκε οργανιςμοφ. Λεπτομζρειεσ τθσ ςυνεργαςίασ αυτισ
ρυκμίηονται με μνθμόνια που ςυνάπτονται μεταξφ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου και των ωσ άνω
οργανιςμϊν». Άρκρο 4 παρ. 1 (όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 86 παρ. 1 του ν. 4399/2016, ΦΕΚ
Αϋ 117/22.6.2016). «το Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςυνιςτάται
αυτοτελισ Τπθρεςία με τίτλο "Αρχι Προςφυγϊν", θ οποία υπάγεται απευκείασ ςτον Τπουργό
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ. Θ Αρχι Προςφυγϊν αποτελείται από τθν Κεντρικι
Διοικθτικι Τπθρεςία και από τισ Ανεξάρτθτεσ Επιτροπζσ Προςφυγϊν ... Οι Ανεξάρτθτεσ Επιτροπζσ
Προςφυγϊν είναι αρμόδιεσ για τθ ςυηιτθςθ, τθ λιψθ και τθν ζκδοςθ αποφάςεων επί ενδικοφανϊν
προςφυγϊν κατά των αποφάςεων τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του
άρκρου 7 του παρόντοσ, και υποςτθρίηονται για τθν εκπλιρωςθ του ζργου τουσ από τθν Κεντρικι
Διοικθτικι Τπθρεςία. Ο αρικμόσ των Ανεξάρτθτων Επιτροπϊν Προςφυγϊν ορίηεται και θ ζδρα τουσ
μπορεί να μεταβάλλεται με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικϊν». Άρκρο
5 (όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 86 παρ. 3 του
ν. 4399/2016): «1. τθν Αρχι Προςφυγϊν ςυνιςτάται κζςθ Διοικθτικοφ Διευκυντι τθσ Κεντρικισ
Διοικθτικισ Τπθρεςίασ. Ο Διοικθτικόσ Διευκυντισ διορίηεται με απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν
και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, κατόπιν δθμόςιασ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ, φςτερα από
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ τθσ παραγράφου 10 και ςφμφωνα με τθ διαδικαςία
επιλογισ τθσ παραγράφου 11 του παρόντοσ άρκρου. Ο Διοικθτικόσ Διευκυντισ διορίηεται με κθτεία
τριϊν ετϊν που μπορεί να ανανεϊνεται μία φορά για τρία (3) ακόμθ ζτθ. Ο Διοικθτικόσ Διευκυντισ

είναι προςωπικότθτα εγνωςμζνου κφρουσ, πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ, με διοικθτικι ικανότθτα
και εξειδίκευςθ ι/και εμπειρία ςτουσ τομείσ τθσ διεκνοφσ προςταςίασ ι των δικαιωμάτων του
ανκρϊπου ι του διεκνοφσ ι του διοικθτικοφ δικαίου. Ο Διοικθτικόσ Διευκυντισ: α) προΐςταται τθσ
Κεντρικισ Διοικθτικισ Τπθρεςίασ τθσ Αρχισ Προςφυγϊν και των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν των
Παραρτθμάτων, β) είναι αρμόδιοσ για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία και υποςτιριξθ
των Επιτροπϊν, τθ ςφνταξθ και εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ και τθν τιρθςθ και δθμοςίευςθ των
εκκζςεων και των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Αρχισ, γ) … 2.
Οι Ανεξάρτθτεσ Επιτροπζσ Προςφυγϊν λειτουργοφν υπό τριμελι ςφνκεςθ. 3. Οι Ανεξάρτθτεσ
Επιτροπζσ Προςφυγϊν ςυγκροτοφνται με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και
Οικονομικϊν και αποτελοφνται από: α. Δφο Δικαςτικοφσ Λειτουργοφσ των Σακτικϊν Διοικθτικϊν
Δικαςτθρίων, που υποδεικνφονται, κατόπιν ςχετικισ αίτθςισ τουσ, από τον Γενικό Επίτροπο τθσ
Γενικισ Επιτροπείασ των Σακτικϊν Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων. Για τον οριςμό των Δικαςτικϊν
Λειτουργϊν λαμβάνεται υπόψθ και ςυνεκτιμάται ιδίωσ θ γνϊςθ και θ εμπειρία ςτο προςφυγικό
δίκαιο και το δίκαιο των αλλοδαπϊν, ςτο δίκαιο των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ι ςτο διεκνζσ
δίκαιο, κακϊσ και θ καλι γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, ιδίωσ δε τθσ αγγλικισ. β. Ζναν Ζλλθνα πολίτθ που
κατζχει τίτλο ςπουδϊν Α.Ε.Ι., νομικϊν, πολιτικϊν, ανκρωπιςτικϊν ι κοινωνικϊν επιςτθμϊν με
εμπειρία ςε ηθτιματα διεκνοφσ προςταςίασ ι προςφυγικοφ δικαίου ι μεταπτυχιακό ςτα ανωτζρω
ηθτιματα και διακζτει πολφ καλι γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, ιδίωσ δε τθσ αγγλικισ και επιλζγεται
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία επιλογισ του παρόντοσ άρκρου. Σο μζλοσ αυτό υποδεικνφεται από τθν
Υπατθ Αρμοςτεία του Ο.Θ.Ε. για τουσ Πρόςφυγεσ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ επτά (7) θμερϊν
από τθν υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ εκ μζρουσ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ. Παρελκοφςθσ απράκτου τθσ ανωτζρω αποκλειςτικισ προκεςμίασ ι ςε περίπτωςθ
αδυναμίασ ςυμπλιρωςθσ του ανωτζρω αρικμοφ υποδεικνυόμενων μελϊν, τα μζλθ αυτά
υποδεικνφονται ςτον *ανωτζρω Τπουργό+ από τθν Εκνικι Επιτροπι για τα Δικαιϊματα του
Ανκρϊπου εντόσ προκεςμίασ επτά (7) θμερϊν από τθν υποβολι ςε αυτι ςχετικοφ αιτιματοσ. Αν θ
Εκνικι Επιτροπι για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου αδυνατεί να ανταποκρικεί, για οποιονδιποτε
λόγο εμπρόκεςμα, το τρίτο μζλοσ των Επιτροπϊν ορίηεται από τον *ανωτζρω Τπουργό+, με τα ίδια
κριτιρια επιλογισ που ιςχφουν για τθν Υπατθ Αρμοςτεία του Ο.Θ.Ε. για τουσ Πρόςφυγεσ. γ. Ωσ
Πρόεδροσ τθσ κάκε Ανεξάρτθτθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν ορίηεται ο αρχαιότεροσ των δφο (2)
δικαςτικϊν λειτουργϊν. ... ςτ. Θ κθτεία των μελϊν των Επιτροπϊν είναι τριετισ και μπορεί να
ανανεωκεί μία (1) φορά ςφμφωνα με τθν ανωτζρω διαδικαςία. Σα μζλθ των Επιτροπϊν, κατά τθν
άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, απολαμβάνουν προςωπικισ και λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ. Σο τρίτο
μζλοσ των Επιτροπϊν ςυμβάλλεται με το Ελλθνικό Δθμόςιο, το οποίο εκπροςωπείται από τον
Τπουργό Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
οριςμζνου χρόνου. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
και Οικονομικϊν προβλζπεται το φψοσ τθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ για τουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ
και τουσ αναπλθρωτζσ τουσ και του μιςκοφ που καταβάλλεται ςτο τρίτο μζλοσ από τον αναπλθρωτι
του. Κάκε άλλο ηιτθμα που αφορά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων των μελϊν των Ανεξάρτθτων
Επιτροπϊν Προςφυγϊν διζπεται από τον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Αρχισ. Σο τρίτο μζλοσ των
Ανεξάρτθτων Επιτροπϊν Προςφυγϊν υπάγεται ςτισ πεικαρχικζσ διατάξεισ του Κϊδικα Κατάςταςθσ
Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ., όπωσ ιςχφει. 4. Οι Δικαςτικοί
Λειτουργοί μζλθ των Επιτροπϊν μποροφν να αντικακίςτανται από τον Τπουργό Εςωτερικϊν και
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ με τθν ίδια διαδικαςία του διοριςμοφ τουσ μετά από αίτθςι τουσ. Σο
τρίτο μζλοσ των Ανεξάρτθτων Επιτροπϊν τθσ Αρχισ Προςφυγϊν μπορεί να παφεται από τον
Τπουργό Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ πριν τθ λιξθ τθσ κθτείασ του, μετά από

καταγγελία τθσ ςφμβαςισ του, κακϊσ και για τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςε αυτι και ςτον
Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Αρχισ. Κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του τρίτου μζλουσ των Επιτροπϊν
αναςτζλλεται θ άςκθςθ οποιουδιποτε άλλου δθμοςίου λειτουργιματοσ και δεν επιτρζπεται θ
άςκθςθ καμίασ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ι θ ανάλθψθ άλλων μθ αμειβόμενων ςε
αντικείμενο ςυναφζσ με τα κακικοντά τουσ. Αν οι διοριηόμενοι ωσ τρίτο μζλοσ των Επιτροπϊν ζχουν
τθν ιδιότθτα του δικθγόρου, τελοφν υποχρεωτικά ςε αναςτολι άςκθςθσ του δικθγορικοφ
λειτουργιματοσ. 5. Ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Αρχισ Προςφυγϊν ορίηει τον τρόπο διενζργειασ
κλιρωςθσ για τθ ςφνκεςθ των Ανεξάρτθτων Επιτροπϊν Προςφυγϊν». Άρκρο 7. «1. ... 3. Με
προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομικϊν, Εξωτερικϊν, Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ, Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, Τγείασ και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, ρυκμίηονται οι διαδικαςίεσ υποδοχισ αιτοφντων διεκνι προςταςία, οι
διαδικαςίεσ υποβολισ και εξζταςθσ αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ και αναγνϊριςθσ του
κακεςτϊτοσ του πρόςφυγα ι χοριγθςθσ του κακεςτϊτοσ δικαιοφχου επικουρικισ προςταςίασ ι
ανκρωπιςτικοφ κακεςτϊτοσ και το περιεχόμενο των κακεςτϊτων αυτϊν. Με όμοιο διάταγμα
ρυκμίηεται θ διαδικαςία εξζταςθσ των αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ ι προςφυγϊν που
εκκρεμοφν κατά τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου και τθσ Αρχισ Προςφυγϊν ... 4. Με
απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ εκδίδεται Κανονιςμόσ
Λειτουργίασ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου, μετά από πρόταςθ του Διευκυντι τθσ, όπου ρυκμίηονται
επιμζρουσ κζματα εςωτερικισ διάρκρωςθσ και λειτουργίασ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου. Με όμοια
απόφαςθ εκδίδεται ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Αρχισ Προςφυγϊν, με τον οποίο ρυκμίηονται
κζματα εςωτερικισ διάρκρωςθσ και λειτουργίασ τθσ Αρχισ και των Ανεξάρτθτων Επιτροπϊν
Προςφυγϊν. Θ απόφαςθ του προθγοφμενου εδαφίου εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ
Διευκυντι και επιτροπισ αποτελοφμενθσ από τουσ προζδρουσ των Ανεξάρτθτων Επιτροπϊν
Προςφυγϊν *θ παρ. 4 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν παρ. 8 του άρ. 86 του ν. 4399/2016+. 5. Κατά
των αποφάςεων που απορρίπτουν αίτθςθ παροχισ διεκνοφσ προςταςίασ ι ανακαλοφν το κακεςτϊσ
αυτό μπορεί να αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 61 και 62.
6. ... 7. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και των κατά
περίπτωςθ αρμόδιων Τπουργϊν, όπου τοφτο απαιτείται, ρυκμίηονται ηθτιματα που αφοροφν … τθ
διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ παροχισ νομικισ προςταςίασ ςτουσ αιτοφντεσ διεκνι προςταςία …
κακϊσ και κζματα που αφοροφν τθν εφαρμογι των διατάξεων των προεδρικϊν διαταγμάτων που
εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ του παρόντοσ άρκρου».
17. Επειδι, εξ άλλου, με τα άρκρα 39, 40, 41, 44, 48, 49 και 52 του ν. 4375/2016 μεταφζρκθκαν
αντιςτοίχωσ τα άρκρα 10, 11, 12, 19 ζωσ 23, 29, 30 και 14 ζωσ 17 και 34 τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ, με
τα οποία κατοχυρϊνονται διαδικαςτικά δικαιϊματα και εγγυιςεισ υπζρ των αιτοφντων διεκνι
προςταςία, όπωσ ο τρόποσ εξζταςθσ των αιτιςεων, θ ενθμζρωςι τουσ, νομικι εκπροςϊπθςθ και
ςυνδρομι, ο ρόλοσ τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ για τουσ Πρόςφυγεσ, θ τιρθςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ
και θ προςωπικι ςυνζντευξθ. Περαιτζρω, ςτο άρκρο 61 (Άρκρο 46 τθσ οδθγίασ), με τίτλο «Δικαίωμα
άςκθςθσ προςφυγισ», προβλζπονται τα εξισ: «1. Ο αιτϊν δικαιοφται να αςκιςει τθν προβλεπόμενθ
ενδικοφανι προςφυγι του άρκρου 7 παράγραφοσ 5, ενϊπιον τθσ Αρχισ Προςφυγϊν του άρκρου 4:
α. Κατά τθσ απόφαςθσ που απορρίπτει αίτθςθ διεκνοφσ προςταςίασ ωσ αβάςιμθ με τθν κανονικι
διαδικαςία ι με τθν οποία ανακαλείται κακεςτϊσ διεκνοφσ προςταςίασ, κακϊσ και κατά τθσ
απόφαςθσ με τθν οποία χορθγείται κακεςτϊσ επικουρικισ προςταςίασ, κατά το μζροσ που αφορά
τθ μθ αναγνϊριςθ του αιτοφντοσ ωσ πρόςφυγα, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ
απόφαςθσ. β. Κατά τθσ απόφαςθσ που απορρίπτει αίτθςθ διεκνοφσ προςταςίασ με τθν ταχφρρυκμθ

διαδικαςία ι ωσ απαράδεκτθ … 4. Κατά τθ διάρκεια τθσ προκεςμίασ για τθν άςκθςθ προςφυγισ και
μζχρι τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ επ' αυτισ, αναςτζλλεται κάκε μζτρο απζλαςθσ, επανειςδοχισ ι
επιςτροφισ του αιτοφντοσ ...». το άρκρο 62 (άρκρο 86 παρ. 16
ν. 4399/2016), με τίτλο «Διαδικαςία εξζταςθσ των προςφυγϊν», προβλζπονται τα εξισ: «1. Θ
διαδικαςία ενϊπιον τθσ Ανεξάρτθτθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν είναι κατά κανόνα ζγγραφθ και θ
ςυηιτθςθ των προςφυγϊν διενεργείται με βάςθ τα ςτοιχεία του φακζλου. Θ Ανεξάρτθτθ Επιτροπι
Προςφυγϊν καλεί υποχρεωτικά τον προςφεφγοντα ςε προφορικι ακρόαςθ όταν: α. με τθν
προςφυγι προςβάλλεται απόφαςθ ανάκλθςθσ κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ, β. ανακφπτουν
ηθτιματα ι αμφιβολίεσ ωσ προσ τθν πλθρότθτα τθσ ςυνζντευξθσ που πραγματοποιικθκε κατά τον
πρϊτο βακμό εξζταςθσ, γ. ο προςφεφγων υπζβαλε ςοβαρά νζα ςτοιχεία που αφοροφν ςε οψιγενείσ
ιςχυριςμοφσ, δ. θ υπόκεςθ είναι ιδιαίτερα περίπλοκθ. 2. Με τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ θ
αρμόδια Αρχι Παραλαβισ ενθμερϊνει αυκθμερόν τον προςφεφγοντα για τθν θμερομθνία
ςυηιτθςισ τθσ ... 3. Εφόςον ακολουκείται διαδικαςία ςυηιτθςθσ τθσ προςφυγισ με προφορικι
ακρόαςθ, θ Αρχι Προςφυγϊν καλεί τον προςφεφγοντα ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Ανεξάρτθτθσ
Επιτροπισ Προςφυγϊν. Ο προςφεφγων ενθμερϊνεται το αργότερο πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν
τθν θμερομθνία ςυηιτθςθσ τθσ προςφυγισ του, ςε γλϊςςα που κατανοεί, για τον τόπο και τθν
θμερομθνία ςυηιτθςθσ, κακϊσ και για το δικαίωμά του να παραςτακεί αυτοπροςϊπωσ, ι με τον
δικθγόρο ι άλλο ςφμβουλό του ενϊπιόν τθσ, για να εκκζςει προφορικά, με τθ βοικεια κατάλλθλου
διερμθνζα, τα επιχειριματά του και να δϊςει τυχόν διευκρινίςεισ. τθν ίδια προκεςμία
ενθμερϊνεται, με κάκε πρόςφορο μζςο ςχετικϊσ και θ Τπθρεςία Αςφλου, προκειμζνου να εκκζςει
τισ απόψεισ τθσ για κακζναν από τουσ προβαλλόμενουσ λόγουσ, διευκρινίηοντασ ςαφϊσ το ςυναφζσ
με κάκε λόγο πραγματικό μζροσ ... Θ προφορικι ςυηιτθςθ μπορεί να είναι δθμόςια κατόπιν ρθτισ
ςυναίνεςθσ του προςφεφγοντοσ. Ο Πρόεδροσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν μπορεί να
επιτρζψει τθν υποβολι υπομνθμάτων από τουσ διαδίκουσ μζςα ςε προκεςμία που τάςςεται από
αυτόν για τθν ανάπτυξθ όςων ζχουν εκτεκεί κατά τθ διαδικαςία τθσ προφορικισ ακρόαςθσ. 4. ... 5.
Ο Διοικθτικόσ Διευκυντισ τθσ Αρχισ Προςφυγϊν μεριμνά για τθν επαρκι γραμματειακι υποςτιριξθ
των Ανεξάρτθτων Επιτροπϊν Προςφυγϊν, τθν παροχι κατάλλθλθσ διερμθνείασ και υπογράφει το
ζκκεμα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον νόμο και τον Κανονιςμό τθσ Αρχισ Προςφυγϊν. Θ
γραμματεία καταρτίηει για κάκε δικάςιμο ζκκεμα, ςτο οποίο αναγράφονται οι προσ ςυηιτθςθ
υποκζςεισ. Σο ζκκεμα αναρτάται ζξω από τθν αίκουςα ςυνεδριάςεων ... 7. Κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ
προςφυγισ, θ Επιτροπι εξετάηει τόςο τθ νομιμότθτα τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ όςο και τθν
ουςία τθσ υπόκεςθσ και αποφαίνεται αιτιολογθμζνωσ επί τθσ αίτθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ του
προςφεφγοντοσ. Θ απόφαςθ επιδίδεται ςτον προςφεφγοντα κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 40 του
παρόντοσ». Σζλοσ, ςτο άρκρο 64 (Άρκρο 47 τθσ οδθγίασ), με τίτλο «Άςκθςθ Αίτθςθσ Ακυρϊςεωσ»,
προβλζπονται τα ακόλουκα: «1. Οι αιτοφντεσ διεκνι προςταςία ζχουν δικαίωμα άςκθςθσ αίτθςθσ
ακυρϊςεωσ ενϊπιον του αρμόδιου δικαςτθρίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 παρ. 3
του ν. 3068/2002 (Αϋ 274), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 49 του ν. 3900/2010 (Αϋ 13) και ιςχφει,
κατά των αποφάςεων που λαμβάνονται κατ' εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ Μζρουσ. Για τθ
δυνατότθτα αυτι, για τθν προκεςμία, κακϊσ και για το αρμόδιο δικαςτιριο γίνεται ρθτι αναφορά
επί του ςϊματοσ τθσ απόφαςθσ. 2. Αίτθςθ ακυρϊςεωσ κατά των αποφάςεων των Επιτροπϊν
Προςφυγϊν, ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ, μπορεί να αςκθκεί και από τον Τπουργό
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ».
18. Επειδι, κατ’ επίκλθςθ τθσ εξουςιοδοτικισ διάταξθσ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 7 του ν.
4375/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 8 του άρκρου 86 του ν. 4399/2016, και κατόπιν
τθσ 3003/15.7.2016 προτάςεωσ τθσ Διοικθτικισ Διευκφντριασ τθσ Αρχισ Προςφυγϊν και τθσ

επιτροπισ των Προζδρων των Ανεξάρτθτων Επιτροπϊν Προςφυγϊν, εκδόκθκε θ τρίτθ
προςβαλλόμενθ 3004/ 15.7.2016 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ, με τίτλο «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Αρχισ Προςφυγϊν» (ΦΕΚ Βϋ
2206/15.7.2016). τθν απόφαςθ αυτι περιζχονται, μεταξφ άλλων, ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τθ
διαδικαςία υποβολισ και παραλαβισ τθσ προςφυγισ, τθν τιρθςθ αρχείου, τα κακικοντα και τισ
αρμοδιότθτεσ του Προζδρου και των μελϊν των Επιτροπϊν Προςφυγϊν, τισ ςυνεδριάςεισ των
Επιτροπϊν Προςφυγϊν και τθ διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ, τα κακικοντα και τισ αρμοδιότθτεσ του
Διευκυντι τθσ Αρχισ Προςφυγϊν, τθν κλιρωςθ και τθν αναπλιρωςθ των μελϊν των Επιτροπϊν.
Ειδικότερα, ςτο άρκρο 2 ορίηεται ότι με τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ ο προςφεφγων δθλϊνει και τθ
ςυναίνεςθ ι τθν εναντίωςι του για τθ δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθσ υπόκεςισ του, κακϊσ και ότι θ
Επιτροπι δφναται να αποφαςίςει τθ ςυηιτθςθ κεκλειςμζνων των κυρϊν για τθν προςταςία του
προςφεφγοντοσ. Επίςθσ, προβλζπεται ότι ο προςφεφγων παρίςταται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ
Προςφυγϊν ςτθν προφορικι διαδικαςία, ςφμφωνα με το άρκρο 62 παρ. 3 του ν. 4375/2016, όπωσ
ιςχφει, αυτοπροςϊπωσ ι μετά του πλθρεξουςίου δικθγόρου του ι άλλου ςυμβοφλου, ςφμφωνα με
τον νόμο (άρκρο 6 παρ. 9 - 12), κακϊσ και ότι θ διάςκεψθ γίνεται χωρίσ τθν παρουςία του
γραμματζα.
19. Επειδι, ςτο άρκρο 89 του υντάγματοσ του 1975, όπωσ οι παράγραφοι 2 και 3 αυτοφ
διαμορφϊκθκαν με το από 6.4.2001 Ψιφιςμα τθσ Ηϋ Ανακεωρθτικισ Βουλισ (ΦΕΚ Αϋ
84/17.04.2001), ορίηονται τα εξισ: «1. Απαγορεφεται ςτουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ να παρζχουν
κάκε άλλθ μιςκωτι υπθρεςία κακϊσ και να αςκοφν οποιοδιποτε επάγγελμα. 2. Κατ' εξαίρεςθ
επιτρζπεται ςτουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ να εκλζγονται μζλθ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν ι του
διδακτικοφ προςωπικοφ ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, κακϊσ και να μετζχουν ςε
ςυμβοφλια ι επιτροπζσ που αςκοφν αρμοδιότθτεσ πεικαρχικοφ, ελεγκτικοφ ι δικαιοδοτικοφ
χαρακτιρα και ςε νομοπαραςκευαςτικζσ επιτροπζσ, εφόςον θ ςυμμετοχι τουσ αυτι προβλζπεται
ειδικά από το νόμο. Νόμοσ προβλζπει τθν αντικατάςταςθ δικαςτικϊν λειτουργϊν από άλλα
πρόςωπα ςε ςυμβοφλια ι επιτροπζσ που ςυγκροτοφνται ι ςε ζργα που ανατίκενται με διλωςθ
βοφλθςθσ ιδιϊτθ, εν ηωι ι αιτία κανάτου, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ του προθγοφμενου εδαφίου.
3. Θ ανάκεςθ διοικθτικϊν κακθκόντων ςε δικαςτικοφσ λειτουργοφσ απαγορεφεται. Κακικοντα
ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ των δικαςτικϊν λειτουργϊν κεωροφνται δικαςτικά. Επιτρζπεται θ
ανάκεςθ ςε δικαςτικοφσ λειτουργοφσ των κακθκόντων εκπροςϊπθςθσ τθσ Χϊρασ ςε διεκνείσ
οργανιςμοφσ. Θ διενζργεια διαιτθςιϊν από δικαςτικοφσ λειτουργοφσ επιτρζπεται μόνο ςτο πλαίςιο
των υπθρεςιακϊν τουσ κακθκόντων, όπωσ νόμοσ ορίηει. 4. ...».
20. Επειδι, οι διατάξεισ του ν. 4375/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με τον ν. 4399/2016, κεςπίηουν
πλζγμα απαιτιςεων και εγγυιςεων για τθ διαδικαςία χοριγθςθσ και ανάκλθςθσ τθσ διεκνοφσ
προςταςίασ των αιτοφντων κατά τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2011/95/ΕΕ (π.δ. 141/2013), τόςο κατά
τθν πρωτοβάκμια διαδικαςία (βλ. ιδίωσ τισ διατάξεισ των άρκρων 4, 10, 12, 14 - 17, 19 - 20 τθσ
οδθγίασ και ιδθ των άρκρων 1, 4, 39 - 41, 44, 51, 52 του ν. 4375/2016, με τισ οποίεσ
κατoχυρϊνονται, μεταξφ άλλων, διαδικαςία λιψθσ αιτιολογθμζνων αποφάςεων από εκπαιδευμζνο
προςωπικό, ςε ατομικι βάςθ, μετά από εμπεριςτατωμζνθ, αντικειμενικι και αμερόλθπτθ εξζταςθ
και ζλεγχο των πραγματικϊν και νομικϊν ηθτθμάτων, προςωπικι ςυνζντευξθ, νομικι ςυνδρομι και
ενθμζρωςθ, διερμθνεία), όςο και κατά τθ δευτεροβάκμια διαδικαςία. Ειδικότερα, όςον αφορά τθ
δευτεροβάκμια διαδικαςία, οι Ανεξάρτθτεσ Επιτροπζσ Προςφυγϊν του άρκρου 4 παρ. 1 του ν.
4375/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 86 παρ. 1 του ν. 4399/2016, ιδρφκθκαν, όπωσ
προκφπτει από τθ μνεία, ςτο άρκρο 61 του νόμου, του άρκρου 46 τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ ωσ

αντίςτοιχου άρκρου, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί το κατοχυροφμενο ςτο εν λόγω άρκρο 46 τθσ
οδθγίασ «δικαίωμα πραγματικισ προςφυγισ ενϊπιον δικαςτθρίου», ιτοι δικαίωμα
αποτελεςματικισ δικαςτικισ προςταςίασ, κατά το άρκρο 47 του Χάρτθ των Θεμελιωδϊν
Δικαιωμάτων τθσ Ε.Ε., το πρϊτο εδάφιο του οποίου ςτοιχεί προσ το άρκρο 13 τθσ ΕΔΑ (βλ. και
αιτιολογικι ζκκεςθ του νόμου, πρβλ. απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 18.12.2014, C-293/14, Tall, ςκζψθ 52).
Ειδικότερα, προσ εξαςφάλιςθ των απαιτουμζνων διαδικαςτικϊν εγγυιςεων, προβλζφκθκε ότι οι
επιτροπζσ προςφυγϊν, οι οποίεσ είναι αρμόδιεσ για τθν εκδίκαςθ ενδικοφανϊν προςφυγϊν των
αιτοφντων διεκνι προςταςία, ϊςτε να ελζγχονται κατά νόμον και κατ' ουςίαν οι απορριπτικζσ ςε
πρϊτο βακμό αποφάςεισ, και οι οποίεσ, ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ του άρκρου 86 του ν. 4399/2016,
χαρακτθρίηονται ωσ «οιονεί δικαιοδοτικά όργανα», ςυγκροτοφνται, για τριετι κθτεία, κατά
πλειοψθφία από εν ενεργεία δικαςτικοφσ λειτουργοφσ (δικαςτζσ των τακτικϊν διοικθτικϊν
δικαςτθρίων). Σα μζλθ των επιτροπϊν αυτϊν, όπωσ ρθτϊσ ορίηεται ςτο άρκρο 5 παρ. 3 περ. ςτϋ του
νόμου, απολαφουν κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ προςωπικισ και λειτουργικισ
ανεξαρτθςίασ. Ειδικϊσ, το τρίτο μζλοσ, το οποίο υποδεικνφεται κατ' αρχιν από τθν Υπατθ Αρμοςτεία
του Ο.Θ.Ε. για τουσ Πρόςφυγεσ, αλλά είναι, κατά το νόμο, ανεξάρτθτο τόςο ςε ςχζςθ με αυτι όςο
και ςε ςχζςθ με τθ Διοίκθςθ, απολαφει επίςθσ των αυτϊν εγγυιςεων ανεξαρτθςίασ και μπορεί να
παυκεί πριν από τθ λιξθ τθσ τριετοφσ κθτείασ του μόνο μετά από καταγγελία τθσ ςφμβαςισ του, θ
οποία χωρεί, κατά τθν ζννοια του νόμου, για ςπουδαίο λόγο, ενϊ προβλζπεται θ αναςτολι τθσ
άςκθςθσ οποιουδιποτε άλλου δθμοςίου λειτουργιματοσ ι επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ αυτοφ
(άρκρο 5 παρ. 3 και 4 του νόμου). Ουδεμία δε επιρροι δφναται να αςκιςει από τθν εξεταηόμενθ
άποψθ θ υπαγωγι του ανωτζρω τρίτου μζλουσ των επιτροπϊν, το οποίο ςυνδζεται με ςφμβαςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου με το Δθμόςιο και δεν ζχει τθν ιδιότθτα του δικαςτικοφ λειτουργοφ, ςτισ
πεικαρχικζσ διατάξεισ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και
Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ. (άρκρο 5 παρ. 3 περ. ςτϋ τελευταίο εδάφιο του ν. 4375/2016) και όχι ςτισ
αντίςτοιχεσ διατάξεισ (άρκρα 90 επομ.) του κυρωκζντοσ με το άρκρο πρϊτο του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ
Αϋ 35) Κϊδικα Οργανιςμοφ Δικαςτθρίων και Κατάςταςθσ Δικαςτικϊν Λειτουργϊν (βλ. το άρκρο 33
αυτοφ για το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογισ του). Περαιτζρω, διαςφαλίηεται θ τιρθςθ τθσ αρχισ
τθσ αμερολθψίασ, δοκζντοσ ότι οι επιτροπζσ ζχουν τθν ιδιότθτα τρίτου ςε ςχζςθ με τα εμπλεκόμενα
μζρθ και δεν εκπροςωποφν τθ Διοίκθςθ. Ρθτϊσ άλλωςτε προβλζπεται ότι ο αρμόδιοσ Τπουργόσ
δφναται να αςκιςει μόνο αίτθςθ ακυρϊςεωσ κατά των πράξεων των ανωτζρω επιτροπϊν (βλ. άρκ.
64 παρ. 2 του νόμου). Δεν αναιρείται δε θ ιδιότθτα του τρίτου και δεν παραβιάηεται θ αρχι τθσ
αμερολθψίασ από το γεγονόσ ότι δικαςτζσ, που μετζχουν ςτθ ςφνκεςθ των επιτροπϊν, κα
μετάςχουν ενδεχομζνωσ μελλοντικά ςτθ ςφνκεςθ των διοικθτικϊν εφετείων που κα κλθκοφν να
δικάςουν υποκζςεισ άλλων διαδίκων, με αίτθμα τθν ακφρωςθ άλλων πράξεων των εν λόγω
επιτροπϊν. Οι αποφάςεισ των επιτροπϊν, που εκδίδονται επί προςφυγϊν κατά πράξεων
απορριπτικϊν αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ ςε πρϊτο βακμό, μετά από ενδελεχι εξζταςθ, κατά
νόμον και κατ' ουςίαν και με πλιρθ, εξειδικευμζνθ και ςυγκεκριμζνθ αιτιολογία, δεςμεφουν τα
μζρθ, αφοφ δεν μποροφν να ανατραποφν παρά μόνο με άςκθςθ ενδίκου μζςου, ενϊ θ ενϊπιόν τουσ
διαδικαςία πλθροί τισ απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ –και ιδίωσ τθν τιρθςθ του δικαιϊματοσ
προθγοφμενθσ ακρόαςθσ και εν γζνει των δικαιωμάτων άμυνασ– για τθν διαςφάλιςθ του
δικαιϊματοσ τθσ πραγματικισ - αποτελεςματικισ προςφυγισ, λαμβανομζνων υπ' όψιν των
ιδιαιτεροτιτων τθσ διαδικαςίασ, που επιβάλλουν κατ’ αρχιν τθν τιρθςθ εμπιςτευτικότθτασ και
επιτρζπουν, ωσ εκ τοφτου, περιοριςμοφσ ςτθν δθμοςιότθτα τθσ διαδικαςίασ. Τπό τα ανωτζρω
δεδομζνα, οι ωσ άνω Ανεξάρτθτεσ Επιτροπζσ Προςφυγϊν δεν αποτελοφν μεν δικαςτιρια, κατά τθν
ζννοια του υντάγματοσ (οφτε, κατά μείηονα λόγο, ειδικά διοικθτικά δικαςτιρια ι «δικαςτικζσ
επιτροπζσ», απαγορευόμενεσ κατά το φνταγμα – άρκρα 8 και 87, ερμθνευόμενα ςε ςυνδυαςμό με

το άρκρο 20 παρ. 1, βλ. τΕ Ολομ. 189/2007, 825/1998), ςυνιςτοφν όμωσ επιτροπζσ που αςκοφν
αρμοδιότθτεσ δικαιοδοτικοφ χαρακτιρα κατά τθν ζννοια τθσ ςυνταγματικισ διάταξθσ του άρκρου
89 παρ. 2 και, ωσ εκ τοφτου, επιτρεπτϊσ κατά το φνταγμα μετζχουν ςε αυτζσ εν ενεργεία δικαςτικοί
λειτουργοί (πρβλ. τΕ 3503/2009 Ολομ., Άρειοσ Πάγοσ 371/2013). Ο δικαιοδοτικόσ χαρακτιρασ των
αςκουμζνων από αυτζσ αρμοδιοτιτων δεν αναιρείται από το γεγονόσ ότι: α. οι πράξεισ τουσ
εκδίδονται επί ενδικοφανοφσ προςφυγισ, β. οι πράξεισ τουσ υπόκεινται ςε αίτθςθ ακυρϊςεωσ
ενϊπιον των αρμοδίων διοικθτικϊν δικαςτθρίων, από τισ αποφάςεισ των οποίων παράγεται κατά το
φνταγμα και το νόμο υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ, γ. δεν προβλζπεται θ απαγγελία των πράξεων των
επιτροπϊν ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, αλλά απλϊσ θ επίδοςι τουσ ςτουσ αιτοφντεσ διεκνι προςταςία,
δ. προβλζπεται θ αντικατάςταςθ των δικαςτικϊν λειτουργϊν μελϊν των επιτροπϊν με τθν ίδια
διαδικαςία, μετά από αίτθςι τουσ, ε. ο Διοικθτικόσ Διευκυντισ τθσ Αρχισ Προςφυγϊν διακζτει
οριςμζνεσ αρμοδιότθτεσ προσ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τουσ, χωρίσ όμωσ να αςκεί
ιεραρχικό ζλεγχο επί των ανεξάρτθτων επιτροπϊν προςφυγϊν ι άλλθ εξουςία άμεςθσ ι ζμμεςθσ
επζμβαςθσ ςτθν άςκθςθ του ζργου τουσ, ςτ. ο Τπουργόσ δφναται, κατ’ ενάςκθςθ τθσ κανονιςτικισ
οργανωτικισ αρμοδιότθτασ που του παρζχει ο νόμοσ, να αυξιςει ι και να μειϊςει τον αρικμό των
επιτροπϊν, και η. θ διαδικαςία ενϊπιον των επιτροπϊν είναι κατά κανόνα ζγγραφθ και δεν
προβλζπεται δικαίωμα προφορικισ ακρόαςθσ των αιτοφντων ενϊπιον των επιτροπϊν, παρά μόνο
υπό τουσ όρουσ του νόμου, ςφμφωνα με τα προεκτεκζντα.
21. Επειδι, ςτο άρκρο 90 παρ. 1 του ιςχφοντοσ υντάγματοσ ορίηονται, μεταξφ των άλλων, τα εξισ:
«Οι προαγωγζσ, τοποκετιςεισ, μετακζςεισ, αποςπάςεισ και μετατάξεισ των δικαςτικϊν λειτουργϊν
ενεργοφνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται φςτερα από απόφαςθ ανϊτατου δικαςτικοφ
ςυμβουλίου. Αυτό ςυγκροτείται από τον πρόεδρο του οικείου ανϊτατου δικαςτθρίου και από μζλθ
του ίδιου δικαςτθρίου που ορίηονται με κλιρωςθ μεταξφ εκείνων που ζχουν τουλάχιςτον δφο ετϊν
υπθρεςία ςτο δικαςτιριο αυτό, όπωσ νόμοσ ορίηει ...». Προβλζπεται δε δικαίωμα προςφυγισ του
δικαςτικοφ λειτουργοφ, τον οποίο αφορά θ κρίςθ του ανωτάτου δικαςτικοφ ςυμβουλίου, ενϊπιον
τθσ ολομελείασ του οικείου ανωτάτου δικαςτθρίου, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηει ο νόμοσ
(άρκρο 90 παρ. 3 υντάγματοσ). υναφϊσ δε ορίηεται ςτον Κϊδικα Οργανιςμοφ Δικαςτθρίων και
Κατάςταςθσ Δικαςτικϊν Λειτουργϊν (ν. 1756/1988, βλ. τθν προθγοφμενθ ςκζψθ) ότι οι
«τοποκετιςεισ των διοριηόμενων ι προαγόμενων δικαςτικϊν λειτουργϊν» κακϊσ και οι μετακζςεισ,
μετατάξεισ και αποςπάςεισ τουσ ενεργοφνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται φςτερα από
απόφαςθ του οικείου ανωτάτου δικαςτικοφ ςυμβουλίου (άρκρο 49 παρ. 1) και ότι το Ανϊτατο
Δικαςτικό υμβοφλιο Διοικθτικισ Δικαιοςφνθσ «αποφαςίηει για το διοριςμό των ειςθγθτϊν και τισ
προαγωγζσ των ειςθγθτϊν και παρζδρων του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ κακϊσ και για τισ
τοποκετιςεισ, μετακζςεισ, αποςπάςεισ και προαγωγζσ των δικαςτικϊν λειτουργϊν των τακτικϊν
διοικθτικϊν δικαςτθρίων. Επίςθσ αποφαςίηει, γνωμοδοτεί ι προτείνει και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ
που ορίηεται από το νόμο» (άρκρο 67 παρ. 1). Θ απόφαςθ του Ανωτάτου Δικαςτικοφ υμβουλίου
που αφορά, μεταξφ άλλων, τθν τοποκζτθςθ δικαςτικοφ λειτουργοφ των τακτικϊν διοικθτικϊν
δικαςτθρίων υπόκειται, υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ, ςε προςφυγι ενϊπιον τθσ Ολομελείασ του
υμβουλίου τθσ Επικρατείασ από τον δικαςτικό λειτουργό, τον οποίο αφορά θ απόφαςθ αυτι
(άρκρο 68 παρ. 8). Εξ άλλου, το όργανο διεφκυνςθσ του δικαςτθρίου (πρόεδροσ, αρχαιότεροσ
πρόεδροσ ςτθν περίπτωςθ που υπθρετοφν ςτο ίδιο δικαςτιριο περιςςότεροι πρόεδροι, τριμελζσ
ςυμβοφλιο) ζχει, κατά νόμο, τθν αρμοδιότθτα να «ορίηει τουσ δικαςτζσ ... που κα μετζχουν ςε
επιτροπζσ, ςυλλογικά όργανα τθσ Διοίκθςθσ, ςυμβοφλια ι άλλα μθ δικαιοδοτικά όργανα, που
προβλζπονται από τον νόμο ι τον κανονιςμό του δικαςτθρίου» (βλ. το άρκρο 15 παρ. 7 περ. αϋ
ςτοιχ. ααϋ και περ. γϋ· περί τθσ αςκιςεωσ προςφυγισ κατά των πράξεων και αποφάςεων των

οργάνων διεφκυνςθσ ενϊπιον τθσ ολομελείασ του οικείου δικαςτθρίου προνοεί θ επομζνθ
παράγραφοσ 8 του ιδίου άρκρου 15). το δε άρκρο 41 του ανωτζρω Κϊδικα, όπωσ ιςχφει μετά τισ
τροποποιιςεισ που επζφερε ςτισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ το άρκρο 1 του εκτελεςτικοφ του
ανακεωρθκζντοσ άρκρου 89 του υντάγματοσ ν. 2993/2002 (ΦΕΚ Αϋ 58), ορίηονται, ςτθν
παράγραφο 2, τα ακόλουκα: «Κατ’ εξαίρεςθ *από τον κανόνα τθσ παραγράφου 1 του ιδίου άρκρου,
κατά τον οποίο απαγορεφεται ςτουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ θ παροχι κάκε άλλθσ μιςκωτισ
υπθρεςίασ και θ άςκθςθ οποιουδιποτε επαγγζλματοσ+ επιτρζπεται ςτουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ
να εκλζγονται μζλθ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν ι του διδακτικοφ προςωπικοφ ανϊτατων εκπαιδευτικϊν
ιδρυμάτων, κακϊσ και να μετζχουν ςε ςυμβοφλια ι επιτροπζσ, που αςκοφν αρμοδιότθτεσ
πεικαρχικοφ, ελεγκτικοφ ι δικαιοδοτικοφ χαρακτιρα και ςε νομοπαραςκευαςτικζσ επιτροπζσ,
εφόςον θ ςυμμετοχι τουσ προβλζπεται ειδικά από το νόμο. Ο δικαςτικόσ λειτουργόσ που κα
μετάςχει υποδεικνφεται από το δικαςτι ι τον ειςαγγελζα ι το τριμελζσ ςυμβοφλιο που διευκφνει
το πολιτικό ι το διοικθτικό δικαςτιριο ι τθν ειςαγγελία, φςτερα από ερϊτθμα του Τπουργοφ
Δικαιοςφνθσ ...».
22. Επειδι, θ Γενικι Επιτροπεία τθσ Επικρατείασ των τακτικϊν διοικθτικϊν δικαςτθρίων αποτελεί
ιδιαίτερο κλάδο δικαςτικϊν λειτουργϊν με αντικείμενο τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ
λειτουργίασ των τακτικϊν διοικθτικϊν δικαςτθρίων κακϊσ και τθν υποβοικθςθ του ζργου τουσ. Σου
κλάδου αυτοφ προΐςταται ο Γενικόσ Επίτροποσ (βλ. άρκρο 90 παρ. 1 και 5 του υντάγματοσ για τθν
ςυμμετοχι του ςτο Ανϊτατο Δικαςτικό υμβοφλιο του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ και τθσ
Διοικθτικισ Δικαιοςφνθσ και τθν προαγωγι ςτθ κζςθ αυτι, αντιςτοίχωσ), ο οποίοσ, μεταξφ άλλων, α.
επιβλζπει τισ εργαςίεσ όλων των τακτικϊν διοικθτικϊν δικαςτθρίων και ιδίωσ παρακολουκεί τθν
εφρυκμθ λειτουργία τουσ, διαπιςτϊνει τισ τυχόν υπάρχουςεσ ελλείψεισ και προβαίνει ςτισ
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων προσ εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ
λειτουργίασ τθσ δικαςτικισ υπθρεςίασ, και β. υποβάλλει ζγγραφεσ αιτιολογθμζνεσ προτάςεισ και
ςυμμετζχει ςτο Ανϊτατο Δικαςτικό υμβοφλιο για τα κζματα που αφοροφν τουσ δικαςτικοφσ
λειτουργοφσ των τακτικϊν διοικθτικϊν δικαςτθρίων και τθσ Γενικισ Επιτροπείασ (άρκρα 19 παρ. 1
περ. δϋ, 28, 29, 49 παρ. 3 περ. αϋ και βϋ, 55 παρ. 1 και παρ. 2 περ. αϋ, 63 παρ. 7 και 67 παρ. 8 του
Κϊδικα Οργανιςμοφ Δικαςτθρίων και Κατάςταςθσ Δικαςτικϊν Λειτουργϊν).
23. Επειδι, θ διάταξθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 5 του
ν. 4375/2016 (όπωσ το άρκρο αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 86 παρ. 3 του ν. 4399/2016), κατά
τθν οποία οι δικαςτικοί λειτουργοί των τακτικϊν διοικθτικϊν δικαςτθρίων, που μετζχουν ςτισ
Ανεξάρτθτεσ Επιτροπζσ Προςφυγϊν, υποδεικνφονται από τον Γενικό Επίτροπο τθσ Επικρατείασ των
τακτικϊν διοικθτικϊν δικαςτθρίων (βλ. ανωτζρω ςκζψθ 16), δεν αντίκειται ςτο άρκρο 90 παρ. 1 του
υντάγματοσ, με το οποίο ορίηεται ότι οι «τοποκετιςεισ» των δικαςτικϊν λειτουργϊν ενεργοφνται
με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται φςτερα από απόφαςθ του οικείου ανωτάτου δικαςτικοφ
ςυμβουλίου. Και τοφτο διότι, εν προκειμζνω, δεν πρόκειται για τοποκζτθςθ διοριηομζνου ι
προαγομζνου δικαςτικοφ λειτουργοφ ςε οριςμζνο δικαςτιριο, για τθν οποία απαιτείται, ςφμφωνα
με τθν εν λόγω ςυνταγματικι διάταξθ, προθγοφμενθ απόφαςθ του οικείου ανωτάτου δικαςτικοφ
ςυμβουλίου (βλ. ανωτζρω ςκζψθ 21 τισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ των άρκρων 49 παρ. 1 και 67 παρ. 1 του
Κϊδικα Οργανιςμοφ Δικαςτθρίων και Κατάςταςθσ Δικαςτικϊν Λειτουργϊν). Εξ άλλου, από τισ
ςυνταγματικζσ διατάξεισ, με τισ οποίεσ κατοχυρϊνεται θ λειτουργικι και προςωπικι ανεξαρτθςία
των δικαςτικϊν λειτουργϊν, ωσ ειδικότερθ ζκφανςθ τθσ αρχισ τθσ οργανικισ διακρίςεωσ των
λειτουργιϊν (άρκρο 26), και κεςπίηεται ςειρά ςυγκεκριμζνων εγγυιςεων υπζρ τθσ ανεξαρτθςίασ
αυτϊν (άρκρα 87 ζωσ και 91), προκφπτει ότι για τθν ςυμμετοχι δικαςτικϊν λειτουργϊν ςε όργανα

που αςκοφν αρμοδιότθτεσ δικαιοδοτικοφ χαρακτιρα, ςτισ προβλεπόμενεσ από το φνταγμα (άρκρο
89 παρ. 2) και εξειδικευόμενεσ από το νόμο περιπτϊςεισ, απαιτείται ςχετικι πράξθ του αρμοδίου
οργάνου τθσ δικαςτικισ λειτουργίασ (βλ. και απόφαςθ 39/2016 του Ανωτάτου Δικαςτικοφ
υμβουλίου Διοικθτικισ Δικαιοςφνθσ – Α.Δ..Δ.Δ. –, 15μελοφσ ςυνκζςεωσ, πρβλ. και
τΕ 5203/1987, Ολομ. 1730/1982). Εν προκειμζνω δε θ διά νόμου ανάκεςθ τθσ επίμαχθσ ειδικισ
αρμοδιότθτασ ςτον Γενικό Επίτροπο τθσ Επικρατείασ των τακτικϊν διοικθτικϊν δικαςτθρίων δεν
προςκροφει ςτισ ωσ άνω ςυνταγματικζσ διατάξεισ εν όψει και των κατά το φνταγμα και τισ πάγιεσ
διατάξεισ του Κϊδικα Οργανιςμοφ Δικαςτθρίων και Κατάςταςθσ Δικαςτικϊν Λειτουργϊν
αρμοδιοτιτων του εν λόγω οργάνου τθσ δικαςτικισ λειτουργίασ, κατά τα εκτικζμενα ςτθν
προθγοφμενθ ςκζψθ. Οφτε επιβάλλεται, περαιτζρω, από το φνταγμα ςτον κοινό νομοκζτθ θ
πρόβλεψθ τθσ άςκθςθσ προςφυγισ κατά των ςχετικϊν «υποδείξεων» του Γενικοφ Επιτρόπου, ωσ
πράξεων μονομελοφσ οργάνου, ενϊπιον άλλου πολυμελοφσ οργάνου τθσ δικαςτικισ λειτουργίασ
«με μεγαλφτερεσ εγγυιςεισ».
24. Επειδι, κατά τα ιδθ αναφερκζντα (ανωτζρω ςκζψθ 20), οι Ανεξάρτθτεσ Επιτροπζσ Προςφυγϊν
του ν. 4375/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τον ν. 4399/2016, ιδρφκθκαν προκειμζνου να
διαςφαλιςκεί το κατοχυροφμενο ςτο άρκρο 46 τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ «δικαίωμα πραγματικισ
προςφυγισ ενϊπιον δικαςτθρίου» (ιτοι δικαίωμα αποτελεςματικισ δικαςτικισ προςταςίασ, κατά
το άρκρο 47 του Χάρτθ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων). τοιχεία δε, τα οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν
προκειμζνου να κρικεί αν όργανο που προβλζπεται από τθν εκνικι ζννομθ τάξθ ςυνιςτά
«δικαςτιριο» κατά τθν ζννοια τθσ ωσ άνω διάταξθσ, είναι θ ίδρυςθ του οργάνου αυτοφ με νόμο, θ
μονιμότθτά του, ο δεςμευτικόσ χαρακτιρασ τθσ δικαιοδοςίασ του, ο κατ’ αντιμωλία χαρακτιρασ τθσ
ενϊπιόν του διαδικαςίασ, θ εκ μζρουσ του οργάνου αυτοφ εφαρμογι κανόνων δικαίου κακϊσ και θ
ανεξαρτθςία του, εν πάςθ δε περιπτϊςει το «δικαίωμα πραγματικισ προςφυγισ ενϊπιον
δικαςτθρίου» διαςφαλίηεται τελικϊσ από το ςφνολο του διοικθτικοφ και δικαςτικοφ μθχανιςμοφ
κάκε κράτουσ μζλουσ (πρβλ. επί προδικαςτικοφ ερωτιματοσ για τθν ζννοια του αντίςτοιχου άρκρου
39 τθσ οδθγίασ 2005/85/ΕΚ, ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 31.1.2013, C-175/11, D. και A., ςκζψεισ 83 επομ. και
102). Θ ωσ άνω διάταξθ του άρκρου 46 τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ κάκε άλλο παρά αποκλείει τθν
ςυμμετοχι τακτικϊν δικαςτϊν (δθμοςίων λειτουργϊν, οι οποίοι απολαμβάνουν λειτουργικισ και
προςωπικισ ανεξαρτθςίασ, κατά τθν εκνικι ςυνταγματικι τάξθ) ςτο όργανο που επιλαμβάνεται τθσ
προςφυγισ κατά των πράξεων με τισ οποίεσ απορρίπτεται αίτθμα παροχισ (ι ανακαλείται το
κακεςτϊσ) διεκνοφσ προςταςίασ, ενϊ, εξ άλλου, κατά τα ιδθ κρικζντα (ΔΕΕ, προμνθςκείςα
απόφαςθ D. και A., ςκζψθ 103) θ πρόβλεψθ ςτθν εκνικι νομοκεςία ενδίκων μζςων (ι
βοθκθμάτων), με τα οποία οι αιτοφντεσ διεκνι προςταςία μποροφν να αμφιςβθτιςουν το κφροσ
των δυςμενϊν πράξεων του ανωτζρω οργάνου ενϊπιον των τακτικϊν δικαςτθρίων, «είναι από μόνθ
τθσ ςε κζςθ να αποτρζψει *το όργανο αυτό+ από τυχόν πειραςμοφσ να υποκφψει ςε εξωτερικζσ
παρεμβάςεισ ι πιζςεισ δυνάμενεσ να κζςουν ςε κίνδυνο τθν ανεξαρτθςία των μελϊν του». Δεν
κίγεται δε θ ανεξαρτθςία του ωσ άνω οργάνου από το ενδεχόμενο ςυμμετοχισ δικαςτϊν, οι οποίοι
μετζχουν ςτθ ςφνκεςθ των Ανεξαρτιτων Επιτροπϊν Προςφυγϊν, και ςτθ ςφνκεςθ των διοικθτικϊν
δικαςτθρίων που κα κλθκοφν να δικάςουν ζνδικα βοθκιματα ι μζςα κατά πράξεων εκδοκειςϊν επί
αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ, δοκζντοσ μάλιςτα ότι θ εκνικι νομοκεςία διακζτει κανόνεσ που
διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των αρχϊν τθσ αμερολθψίασ, αντικειμενικισ («δομικισ») και
υποκειμενικισ (άρκρα 52 επομ. του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ, π.δ. 503/1985, ΦΕΚ Αϋ 182,
άρκρα 15 επομ. του Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ, ν. 2717/1999, ΦΕΚ Αϋ 97).
25. Επειδι, περαιτζρω, εν όψει του περιεχομζνου του (ανωτζρω ςκζψθ 18), ο Κανονιςμόσ

Λειτουργίασ τθσ Αρχισ Προςφυγϊν (τρίτθ προςβαλλόμενθ πράξθ - υπ’ αρικ. 3004/15.7.2016
απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ) νομίμωσ
εκδόκθκε με τθν προβλεπομζνθ από τθν εξουςιοδοτικι διάταξθ του άρκρου 7 παρ. 4 του ν.
4375/2016 υπουργικι απόφαςθ (και όχι με το προεδρικό διάταγμα τθσ παραγράφου 3 του ιδίου
άρκρου 7). Εξ άλλου, τόςο θ εν λόγω διάταξθ του άρκρου 7 παρ. 4 όςο και οι διατάξεισ του νόμου
(άρκρα 4 και 5), κατ’ εφαρμογιν των οποίων εκδόκθκαν θ πρϊτθ και θ δεφτερθ προςβαλλόμενεσ
πράξεισ και με τισ οποίεσ νομοκετικζσ διατάξεισ παρζχεται ειδικι και οριςμζνθ εξουςιοδότθςθ για
τον κακοριςμό του αρικμοφ και τθν ςυγκρότθςθ των Ανεξάρτθτων Επιτροπϊν Προςφυγϊν με κοινι
υπουργικι απόφαςθ, δεν αντίκεινται ςτο άρκρο 43 παρ. 2 εδαφ. βϋ του υντάγματοσ δοκζντοσ ότι,
εν όψει των ρυκμίςεων του νόμου που ζχουν εκτεκεί αναλυτικά ςε προθγοφμενεσ ςκζψεισ, με τισ
πράξεισ αυτζσ ρυκμίηονται ειδικότερα κζματα ςε ςχζςθ προσ τα ρυκμιηόμενα ςτον νόμο. Θ ζκδοςθ
προεδρικοφ διατάγματοσ ι θ ςφμπραξθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων ςτθν ζκδοςθ του επίμαχου Κανονιςμοφ Λειτουργίασ δεν επιβάλλεται οφτε από τα
άρκρα 26 και 87 του υντάγματοσ, τα οποία δεν αποκλείουν τθν υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου
43 παρ. 2 του υντάγματοσ κζςπιςθ κανονιςτικϊν ρυκμίςεων ςχετικϊν με τθν οργάνωςθ και
λειτουργία επιτροπϊν που αςκοφν αρμοδιότθτεσ δικαιοδοτικοφ χαρακτιρα (89 παρ. 2 υντάγματοσ)
με αποφάςεισ άλλων υπουργϊν. Νομίμωσ δε εκδόκθκε ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Αρχισ
Προςφυγϊν από τον Αναπλθρωτι Τπουργό Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ Ι.
Μουηάλα, ςτον οποίο ζχει ανατεκεί θ ςχετικι αρμοδιότθτα με απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ *βλ.
τθν Τ10/25.9.2015 (ΦΕΚ Βϋ 2109) απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν
Τ144/11.4.2016 (ΦΕΚ Βϋ 993) απόφαςι του+. Σζλοσ, κατά τα ιδθ εκτεκζντα (ςκζψθ 18), όπωσ
προκφπτει από τα ςτοιχεία του φακζλου, ο ανωτζρω Κανονιςμόσ εκδόκθκε κατόπιν τθσ
3003/15.7.2016 προτάςεωσ τθσ Διοικθτικισ Διευκφντριασ τθσ Αρχισ Προςφυγϊν και τθσ επιτροπισ
των Προζδρων των Ανεξάρτθτων Επιτροπϊν Προςφυγϊν, κατά τα προβλεπόμενα ςτθν ωσ άνω
διάταξθ του άρκρου 7 παρ. 4 του ν. 4375/2016.
26. Επειδι, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτισ προθγοφμενεσ ςκζψεισ 20 ζωσ και 25, είναι
απορριπτζοι οι προβαλλόμενοι κατά των τριϊν πρϊτων προςβαλλομζνων πράξεων λόγοι
ακυρϊςεωσ (υπό Α1-6 ςτο δικόγραφο τθσ κρινομζνθσ αιτιςεωσ) περί παραβιάςεωσ διατάξεων του
υντάγματοσ (άρκρα 8, 26, 43 παρ. 2, 87, 89, 90), του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν.
2690/1999, ΦΕΚ Αϋ 45, άρκρο 13 παρ. 6) και του ν. 4375/2016 (άρκρο 7) κακϊσ και των αρχϊν του
φυςικοφ δικαςτι και τθσ αμερολθψίασ. Απορριπτζοσ είναι, περαιτζρω, και ο λόγοσ ακυρϊςεωσ (υπό
Β1 ςτο δικόγραφο), με τον οποίο προβάλλεται ςυναφϊσ ότι θ τζταρτθ (ειδικϊσ αφορϊςα τον
αιτοφντα) προςβαλλόμενθ πράξθ είναι ακυρωτζα αφ’ ενόσ λόγω κακισ ςυγκρότθςθσ του οργάνου
που τθν εξζδωςε (3θ Ανεξάρτθτθ Επιτροπι Προςφυγϊν) και αφ’ ετζρου ωσ ερειδομζνθ επί των
τριϊν πρϊτων προςβαλλομζνων - «πλθμμελϊν», κατά τουσ κρικζντεσ ωσ απορριπτζουσ, ςφμφωνα
με τα προεκτεκζντα, ιςχυριςμοφσ του αιτοφντοσ - πράξεων.
27. Επειδι, θ Οδθγία 2013/32/ΕΕ περιλαμβάνει ςτο Κεφάλαιο II αυτισ (άρκρα 6 - 30) τισ «βαςικζσ
αρχζσ και εγγυιςεισ» τθσ διαδικαςίασ εξζταςθσ των αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ. Σα άρκρα 14
ζωσ 17 αναφζρονται ςτθ ςυνζντευξθ του αιτοφντοσ, ενϊ το άρκρο 34 τθσ οδθγίασ, το οποίο
εντάςςεται ςτο Σμιμα II του Κεφαλαίου III αυτισ («Διαδικαςίεσ ςε πρϊτο βακμό»), περιλαμβάνει
ειδικοφσ κανόνεσ «ςχετικά με τθ ςυνζντευξθ για το παραδεκτό τθσ αίτθςθσ», εφαρμοςτζουσ, μεταξφ
άλλων, ςτθν περίπτωςθ που το αίτθμα παροχισ διεκνοφσ προςταςίασ δεν εξετάηεται κατ’ ουςίαν
από τθν αποφαινόμενθ αρχι διότι άλλθ χϊρα, που δεν είναι κράτοσ μζλοσ, μπορεί να κεωρθκεί ωσ
αςφαλισ τρίτθ χϊρα για τον αιτοφντα, κατά τα άρκρα 33 παρ. 2 περ. γϋ και 38 τθσ οδθγίασ (άρκρα

54 παρ. 1 περ. δϋ και 56 ν. 4375/2016, αντιςτοίχωσ). Σα ωσ άνω άρκρα 14 ζωσ 17 και 34 τθσ οδθγίασ
μεταφζρκθκαν ςτο εςωτερικό δίκαιο με το άρκρο 52 του ν. 4375/2016, με το οποίο ορίηονται, εκτόσ
των άλλων, τα ακόλουκα: «1. Πριν τθ λιψθ απόφαςθσ, θ Αποφαινόμενθ Αρχι διενεργεί προςωπικι
ςυνζντευξθ του αιτοφντοσ ... Με τθν επιφφλαξθ εφαρμογισ των διατάξεων του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
604/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου και του άρκρου 59 του παρόντοσ
*περί των «μεταγενεςτζρων» αιτιςεων+, ςε περίπτωςθ που από το διοικθτικό φάκελο τθσ αίτθςθσ
διεκνοφσ προςταςίασ προκφπτουν ενδείξεισ ότι θ αίτθςθ εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ απαράδεκτων
αιτιςεων του άρκρου 54 του παρόντοσ, θ ςυνζντευξθ μπορεί να περιοριςτεί ςτθ διαπίςτωςθ τθσ
ςυνδρομισ των προχποκζςεων εφαρμογισ τθσ διάταξθσ αυτισ και να δοκεί θ ευκαιρία ςτον
αιτοφντα να εκφραςτεί ςχετικά. ε περίπτωςθ που από τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυνζντευξθσ, θ
Αποφαινόμενθ Αρχι κρίνει απαραίτθτθ τθ διερεφνθςθ τθσ ουςίασ τθσ αίτθςθσ διεκνοφσ
προςταςίασ, πραγματοποιείται ςχετικι ςυμπλθρωματικι ςυνζντευξθ. 2. Θ ςυνζντευξθ διενεργείται
από αρμόδιο υπάλλθλο τθσ Αρχισ Παραλαβισ (χειριςτι), ο οποίοσ διακζτει τα κατάλλθλα προςόντα
και ο οποίοσ λαμβάνει και εκδίδει τθν απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ. Ο
εςωτερικόσ κανονιςμόσ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου ορίηει τθ διαδικαςία οριςμοφ του αρμόδιου
υπαλλιλου (χειριςτι) από τον Προϊςτάμενο του κάκε Περιφερειακοφ Γραφείου Αςφλου και
Αυτοτελοφσ Κλιμακίου Αςφλου. 3. Θ ςυνζντευξθ διενεργείται με τθ ςυνδρομι διερμθνζα, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 41 παράγραφοσ 1β, ικανοφ να εξαςφαλίςει τθν αναγκαία επικοινωνία,
προκειμζνου ο ενδιαφερόμενοσ να επιβεβαιϊςει όςα αναφζρει ςτθν αίτθςι του και να μπορζςει να
εκκζςει με πλθρότθτα τουσ λόγουσ που τον ανάγκαςαν να εγκαταλείψει τθ χϊρα καταγωγισ του ι
προθγοφμενθσ ςυνικουσ διαμονισ του, όταν πρόκειται για ανικαγενι, ηθτϊντασ προςταςία, κακϊσ
και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν μπορεί ι δεν επικυμεί να επιςτρζψει ςε αυτιν και
προκειμζνου να δϊςει εξθγιςεισ, ιδίωσ ςε ό,τι αφορά το προςωπικό του ιςτορικό,
ςυμπεριλαμβανομζνου του ιςτορικοφ των οικείων ςυγγενϊν του, τθν ταυτότθτα, τθν θλικία του, τθν
ικαγζνεια, τθ χϊρα και τον τόπο προθγοφμενθσ διαμονισ του, τυχόν προθγοφμενεσ αιτιςεισ
διεκνοφσ προςταςίασ, τα δρομολόγια που ακολοφκθςε για να ειςζλκει ςτο ελλθνικό ζδαφοσ και τα
ταξιδιωτικά του ζγγραφα. 4. Κατά τθ διεξαγωγι τθσ προςωπικισ ςυνζντευξθσ θ Αποφαινόμενθ Αρχι
παραχωρεί ςτον αιτοφντα κατάλλθλθ ευκαιρία για να παρουςιάςει τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για
τθν κατά το δυνατόν πλιρθ τεκμθρίωςθ τθσ αίτθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ. τον αιτοφντα δίνεται θ
ευκαιρία να παράςχει εξθγιςεισ ςχετικά με τα ςτοιχεία που ενδεχομζνωσ λείπουν και/ι ςχετικά με
τυχόν αςυνζπειεσ ι αντιφάςεισ ςτο πλαίςιο των δθλϊςεϊν του. 5. Πριν από τθ ςυνζντευξθ
χορθγείται ςτον αιτοφντα, εφ’ όςον το επικυμεί, εφλογοσ χρόνοσ προκειμζνου να προετοιμαςκεί
κατάλλθλα και να ςυμβουλευκεί νομικό ι άλλο ςφμβουλο για να τον επικουρεί κατά τθ διάρκεια
τθσ διαδικαςίασ. Ο εφλογοσ χρόνοσ κακορίηεται από τθν Αρμόδια Αρχι Παραλαβισ και δεν δφναται
να υπερβεί τισ επτά (7) θμζρεσ ι τισ τρεισ (3) θμζρεσ όταν πραγματοποιείται ςυνζντευξθ βάςει των
παραγράφων 1 ζωσ 3 του άρκρου 60 ι όταν αφορά αιτοφντα που βρίςκεται ςε διαδικαςία
Τποδοχισ και Σαυτοποίθςθσ. 6 ... 12. Θ προςωπικι ςυνζντευξθ διεξάγεται υπό ςυνκικεσ που
εξαςφαλίηουν τθν απαιτοφμενθ εμπιςτευτικότθτα. 13. Κατά τθν προςωπικι ςυνζντευξθ
λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα που εξαςφαλίηουν τθ διεξαγωγι τθσ ςε ςυνκικεσ που επιτρζπουν
ςτον αιτοφντα να παρουςιάςει διεξοδικά τουσ λόγουσ τθσ αίτθςισ του. Για το ςκοπό αυτό: α. Ο κάκε
χειριςτισ διακζτει τα κατάλλθλα προςόντα για να ςυνεκτιμιςει τισ προςωπικζσ ι γενικζσ ςυνκικεσ
που αφοροφν τθν αίτθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πολιτιςμικϊν καταβολϊν του αιτοφντοσ.
Ειδικότερα, οι χειριςτζσ επιμορφϊνονται, ιδίωσ για τισ ειδικζσ ανάγκεσ των γυναικϊν, των παιδιϊν
και των κυμάτων βίασ και βαςανιςτθρίων. β. Ο διερμθνζασ που επιλζγεται είναι ικανόσ να
εξαςφαλίςει τθν αναγκαία επικοινωνία ςε γλϊςςα που κατανοεί ο αιτϊν. 14. Θ ςυνζντευξθ
θχογραφείται, ενϊ για κάκε ςυνζντευξθ ςυντάςςεται ζκκεςθ ςτθν οποία περιλαμβάνονται οι

βαςικοί ιςχυριςμοί του αιτοφντοσ διεκνι προςταςία και όλα τα ουςιϊδθ ςτοιχεία τθσ. Εάν δεν είναι
δυνατι θ απομαγνθτοφϊνθςθ τθσ ςυνζντευξθσ, τθρείται πλιρεσ πρακτικό. Ο αιτϊν καλείται ςτο
τζλοσ τθσ ςυνζντευξθσ να επιβεβαιϊςει ότι δεν επικυμεί να προςκζςει οτιδιποτε άλλο, ενϊ δεν
υπογράφει τθν ζκκεςθ ι το πρακτικό. Θ θχθτικι καταγραφι ςυνοδεφει τθν ζκκεςθ ι το πρακτικό
και αποκθκεφεται με μζριμνα τθσ Αποφαινόμενθσ Αρχισ. υνεντεφξεισ που πραγματοποιοφνται με
τθλεδιάςκεψθ καταγράφονται θχθτικά υποχρεωτικά. 15. Εφόςον δεν είναι δυνατι θ θχθτικι
καταγραφι, τθρείται πλιρεσ πρακτικό τθσ ςυνζντευξθσ. Ο αιτϊν καλείται να βεβαιϊςει τθν
ακρίβεια του περιεχομζνου του πρακτικοφ, υπογράφοντασ με τθ ςυνδρομι διερμθνζα, εφόςον
παρίςταται, που επίςθσ υπογράφει. ε περίπτωςθ που ο αιτϊν αρνείται να επιβεβαιϊςει το
περιεχόμενο του πρακτικοφ, οι λόγοι άρνθςθσ καταχωρίηονται ςε αυτό. Θ άρνθςθ του αιτοφντοσ να
βεβαιϊςει το περιεχόμενο του πρακτικοφ δεν εμποδίηει τθν Αποφαινόμενθ Αρχι να λάβει απόφαςθ
επί τθσ αίτθςισ του. 16. Ο αιτϊν δικαιοφται να λαμβάνει οποτεδιποτε αντίγραφο του πρακτικοφ ι
τθσ ζκκεςθσ και τθσ θχθτικισ καταγραφισ. 17 *όπωσ θ παράγραφοσ αυτι αντικαταςτάκθκε με το
άρκρο 86 παρ. 12 του ν. 4399/2016+ Οι προαναφερόμενεσ εγγυιςεισ τθροφνται και κατά τθ
διαδικαςία ςυηιτθςθσ των προςφυγϊν ενϊπιον των Ανεξάρτθτων Επιτροπϊν Προςφυγϊν, κακϊσ
και ςε κάκε ςυμπλθρωματικι ςυνζντευξθ ι ακρόαςθ. 18. Ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ τθσ Τπθρεςίασ
Αςφλου δφναται να ορίηει λεπτομερζςτερα τισ τεχνικζσ διαδικαςίεσ τθσ διεξαγωγισ και τθσ θχθτικισ
καταγραφισ τθσ ςυνζντευξθσ και τθλεδιάςκεψθσ».
28. Επειδι, περαιτζρω, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 31
παρ. 8 τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ, «Σα κράτθ μζλθ μποροφν να ορίςουν ότι μια διαδικαςία εξζταςθσ
ςφμφωνα με τισ βαςικζσ αρχζσ και εγγυιςεισ του κεφαλαίου II μπορεί να επιταχυνκεί και/ι να
διενεργθκεί ςτα ςφνορα ι ςε ηϊνεσ διζλευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 43, εφόςον ...», προβλζπεται
δε ςτθν επόμενθ παράγραφο 9 του ιδίου άρκρου ότι για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατά τθν
πρωτοβάκμια διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8, ορίηονται από τα κράτθ μζλθ «εφλογεσ»
προκεςμίεσ, οι οποίεσ μποροφν να παρατείνονται υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ. το δε άρκρο 43
τθσ οδθγίασ, με τίτλο «Διαδικαςίεσ ςτα ςφνορα», ορίηονται τα εξισ: «1. Σα κράτθ μζλθ μποροφν να
προβλζπουν διαδικαςίεσ, ςφμφωνα με τισ βαςικζσ αρχζσ και εγγυιςεισ του κεφαλαίου II,
προκειμζνου να αποφαςίηουν, ςτα ςφνορα ι ςτισ ηϊνεσ διζλευςθσ των κρατϊν μελϊν, ςχετικά με:
α) το παραδεκτό μιασ αίτθςθσ, δυνάμει του άρκρου 33, που υποβάλλεται ςτα ςθμεία αυτά· και/ι β)
τθν ουςία τθσ αίτθςθσ ςε διαδικαςία δυνάμει του άρκρου 31 παράγραφοσ 8. 2. Σα κράτθ μζλθ
μεριμνοφν ϊςτε θ απόφαςθ ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν τθσ παραγράφου 1 να λαμβάνεται εντόσ
εφλογθσ προκεςμίασ. Αν δεν ζχει λθφκεί απόφαςθ εντόσ τεςςάρων εβδομάδων, επιτρζπεται ςτον
αιτοφντα θ είςοδοσ ςτο ζδαφοσ του κράτουσ μζλουσ προκειμζνου να εξεταςκεί θ αίτθςι του
ςφμφωνα με τισ λοιπζσ διατάξεισ τθσ παροφςασ οδθγίασ. 3. τθν περίπτωςθ αφίξεων που αφοροφν
μεγάλο αρικμό υπθκόων τρίτων χωρϊν ι ανικαγενϊν οι οποίοι κατακζτουν αιτιςεισ διεκνοφσ
προςταςίασ ςτα ςφνορα ι ςε ηϊνθ διζλευςθσ, με αποτζλεςμα να είναι αδφνατθ ςτθν πράξθ ι εκεί
εφαρμογι τθσ παραγράφου 1, οι εν λόγω διαδικαςίεσ μποροφν να εφαρμόηονται επίςθσ όπου και
επί όςο χρονικό διάςτθμα φιλοξενοφνται κανονικά οι ςυγκεκριμζνοι υπικοοι τρίτων χωρϊν ι
ανικαγενείσ ςε ςθμεία πλθςίον των ςυνόρων ι τθσ ηϊνθσ διζλευςθσ».
29. Επειδι, το ανωτζρω άρκρο 43 τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ μεταφζρκθκε ςτθν εςωτερικι ζννομθ
τάξθ με το άρκρο 60 του
ν. 4375/2016 («Διαδικαςίεσ ςτα ςφνορα»), με το οποίο προβλζπονται, μεταξφ των άλλων, τα
ακόλουκα: «1. τισ περιπτϊςεισ που υποβάλλονται αιτιςεισ διεκνοφσ προςταςίασ ςτα ςφνορα και
τισ ηϊνεσ διζλευςθσ λιμζνων ι αερολιμζνων τθσ χϊρασ, οι αιτοφντεσ απολαμβάνουν των

δικαιωμάτων και των εγγυιςεων των διατάξεων των άρκρων 41, 44, 45 και 46 του παρόντοσ
Μζρουσ. 2. Αν δεν λθφκεί απόφαςθ εντόσ είκοςι οκτϊ (28) θμερϊν από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ
τθσ αίτθςθσ, επιτρζπεται ςτον αιτοφντα θ είςοδοσ και παραμονι του ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ,
προκειμζνου να εξεταςκεί θ αίτθςι του ςφμφωνα με τισ λοιπζσ διατάξεισ του παρόντοσ. 3. Με τθν
επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 46, ςτισ περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου, που
απορρίπτεται αίτθςθ διεκνοφσ προςταςίασ και εκδίδεται απόφαςθ απζλαςθσ, επιςτροφισ ι
επανειςδοχισ, θ εκτζλεςθ τθσ οποίασ αναςτζλλεται, με ςχετικι δικαςτικι απόφαςθ, επιτρζπεται θ
παραμονι του αιτοφντοσ ςτθ χϊρα μζχρι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί του ζνδικου μζςου. 4. ε
περίπτωςθ αφίξεων που αφοροφν μεγάλο αρικμό πολιτϊν τρίτων χωρϊν ι ανικαγενϊν, οι οποίοι
υποβάλλουν αιτιςεισ διεκνοφσ προςταςίασ ςτα ςφνορα ι ςε ηϊνθ διζλευςθσ λιμζνων ι
αερολιμζνων τθσ χϊρασ ι ενόςω παραμζνουν ςε Κζντρα Τποδοχισ και Σαυτοποίθςθσ, με κοινι
απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και Εκνικισ Άμυνασ
εφαρμόηονται κατ' εξαίρεςθ τα παρακάτω: α. Θ καταγραφι τθσ αίτθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ, οι
επιδόςεισ των αποφάςεων και λοιπϊν διαδικαςτικϊν εγγράφων, κακϊσ και θ παραλαβι
προςφυγϊν μπορεί να πραγματοποιείται από προςωπικό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ι προςωπικό
των Ενόπλων Δυνάμεων. β. Θ ςυνζντευξθ με τουσ αιτοφντεσ διεκνι προςταςία δφναται να
διενεργείται και από προςωπικό που διατίκεται από τθν Ευρωπαϊκι Τπθρεςία Τποςτιριξθσ για το
Άςυλο. γ. Θ προκεςμία του άρκρου 52 παράγραφοσ 5 είναι μίασ (1) θμζρασ. Θ προκεςμία του
άρκρου 62 παράγραφοσ 2 (γ) είναι δφο (2) θμερϊν. Οι προκεςμίεσ του άρκ. 62 παράγραφοσ 3, για
τθν ειδοποίθςθ του αιτοφντοσ ςε περίπτωςθ προφορικισ ακρόαςθσ και για τθν κατάκεςθ τυχόν
υπομνιματοσ μετά τθν εξζταςθ τθσ προςφυγισ είναι μίασ (1) θμζρασ. δ. Θ απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ
διεκνοφσ προςταςίασ εκδίδεται το αργότερο τθν επόμενθ θμζρα τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ
ςυνζντευξθσ και επιδίδεται το αργότερο τθν επόμενθ τθσ ζκδοςισ τθσ. ε. Οι προςφυγζσ εξετάηονται
ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν κατάκεςι τουσ. Θ απόφαςθ επί τθσ προςφυγισ εκδίδεται το αργότερο
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν εξζταςι τθσ ι τθν κατάκεςθ του υπομνιματοσ και επιδίδεται το
αργότερο τθν επόμενθ θμζρα τθσ ζκδοςισ τθσ. Κατά τθν περίπτωςθ τθσ υποβολισ ςχετικισ αίτθςθσ
ακρόαςθσ από τον προςφεφγοντα, όπωσ αυτι προβλζπεται ςτο άρκρο 62 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο ε'
του παρόντοσ, θ Επιτροπι Προςφυγϊν δφναται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να καλεί τον προςφεφγοντα ςε
ακρόαςθ. ςτ. Από τθν παραπάνω διαδικαςία εξαιροφνται όςοι υπάγονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων
8 ζωσ και 11 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 604/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 8 του άρκρου 14. 5. Με τθν κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ και του Τπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δφναται να
ρυκμίηεται κάκε λεπτομζρεια που αφορά τθν εφαρμογι του παρόντοσ». Θ περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4
αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν παρ. 13 του άρκρου 86 του ν. 4399/2016. Εξ άλλου, ςτο άρκρο 80
παρ. 26 του ν. 4375/2016, όπωσ ίςχυε αρχικϊσ, προβλεπόταν ότι θ κατά παρζκκλιςθ διαδικαςία του
άρκρου 60 παρ. 4 εφαρμόηεται από τθ δθμοςίευςθ του νόμου και ότι θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ δεν
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ των ζξι μθνϊν και μπορεί να παρατακεί με απόφαςθ του Τπουργοφ
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ για χρονικό διάςτθμα επί πλζον τριϊν μθνϊν.
Ακολοφκωσ, με τθ διάταξθ τθσ παρ. 20 του άρκρου 86 του ν. 4399/2016, οι ωσ άνω προκεςμίεσ
ορίςτθκαν ςε δϊδεκα και ζξι μινεσ αντιςτοίχωσ.
30. Επειδι, θ οδθγία 2013/32/ΕΕ επιτρζπει ςτον εκνικό νομοκζτθ τθν κζςπιςθ ειδικισ ταχφρρυκμθσ
διαδικαςίασ για τθν εξζταςθ των αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ που υποβάλλονται ςτα ςφνορα ι
ςε ηϊνεσ διζλευςθσ ι ενόςω οι ενδιαφερόμενοι παραμζνουν ςε Κζντρα Τποδοχισ και
Σαυτοποίθςθσ, ςτθν περίπτωςθ αφίξεων μεγάλου αρικμοφ πολιτϊν τρίτων χωρϊν ι ανικαγενϊν,

υπό τθν προχπόκεςθ, μεταξφ άλλων, ότι τθροφνται οι βαςικζσ αρχζσ και εγγυιςεισ του Κεφαλαίου II
αυτισ (βλ. ανωτζρω ςκζψθ 27). Και ναι μεν το άρκρο 60 του ν. 4375/2016 προβλζπει ςτθν
παράγραφο 4 τθν ζκδοςθ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ για τθν τιρθςθ τθσ προβλεπομζνθσ
ςυναφϊσ ςτθν παράγραφο αυτι εξαιρετικισ διαδικαςίασ, ωςτόςο ο νομοκζτθσ, ςτο άρκρο 80 παρ.
26 του ιδίου νόμου, εκτιμϊντασ τισ περιςτάςεισ, όριςε ότι θ κατά παρζκκλιςθ διαδικαςία του
άρκρου 60 παρ. 4 εφαρμόηεται από τθ δθμοςίευςθ του νόμου, για το προβλεπόμενο με τθν ίδια
διάταξθ νόμο χρονικό διάςτθμα, χωρίσ να απαιτείται δθλαδι, ωσ προχπόκεςθ εφαρμογισ τθσ, θ
προθγοφμενθ ζκδοςθ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ *θ οποία ιδθ εκδόκθκε, βλ. τθν
13257/31.8.2016 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και
Εκνικισ Άμυνασ (ΦΕΚ Βϋ 3455/26.10.2016)+. Θ εφαρμογι, εξ άλλου, τθσ εξαιρετικισ διαδικαςίασ του
άρκρου 60 παρ. 4 του ν. 4375/2016 δεν προχποκζτει οφτε τθν ζκδοςθ απόφαςθσ του υμβουλίου
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με τθν οποία να διαπιςτϊνεται θ μαηικι ειςροι εκτοπιςκζντων υπθκόων
τρίτων χωρϊν ι ανικαγενϊν, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 5 τθσ οδθγίασ 2001/55/ΕΚ του
υμβουλίου τθσ 20θσ Ιουλίου 2001 («ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ παροχισ προςωρινισ
προςταςίασ ςε περίπτωςθ μαηικισ ειςροισ εκτοπιςκζντων και μζτρα για τθ δίκαιθ κατανομι των
βαρϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν όςον αφορά τθν υποδοχι και τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν
τθσ υποδοχισ αυτϊν των ατόμων», ΕΕ L 212). Και τοφτο διότι θ απόφαςθ αυτι εντάςςεται ςτθν
κατά τθν ωσ άνω οδθγία 2001/55/ΕΚ (και το εκδοκζν προσ ςυμμόρφωςθ ςτισ διατάξεισ τθσ,
π.δ. 80/2006, ΦΕΚ Αϋ 82), διαδικαςία παροχισ «προςωρινισ προςταςίασ», θ οποία διακρίνεται
ςαφϊσ από τθν ρυκμιηομζνθ με τθν οδθγία 2013/32/ΕΕ διαδικαςία παροχισ «διεκνοφσ
προςταςίασ» (ιτοι του κακεςτϊτοσ του πρόςφυγα ι επικουρικισ προςταςίασ) κατά τθν ζννοια τθσ
οδθγίασ 2011/95/ΕΕ (βλ. ςτθν ςκζψθ 7 το άρκρο 78 τθσ υνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, κατά το οποίο το Κοινό Ευρωπαϊκό φςτθμα Αςφλου περιλαμβάνει «κοινό ςφςτθμα για τθν
προςωρινι προςταςία των εκτοπιςμζνων προςϊπων ςε περιπτϊςεισ μαηικισ ειςροισ» κακϊσ και
«κοινζσ διαδικαςίεσ για τθ χοριγθςθ και ανάκλθςθ του ενιαίου κακεςτϊτοσ αςφλου ι επικουρικισ
προςταςίασ», παρ. 2 περ. γϋ και δϋ, αντιςτοίχωσ). Περαιτζρω, θ εξαίρεςθ από τθν εφαρμογι τθσ
ανωτζρω διαδικαςίασ των αναφερομζνων ςτθν περίπτωςθ ςτϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 60
κατθγοριϊν προςϊπων δικαιολογείται, όςον αφορά εκείνουσ που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ, εν
όψει των ιδιαιτζρων ςυνκθκϊν υπό τισ οποίεσ τελοφν τα πρόςωπα αυτά (αςυνόδευτοι ανιλικοι,
άτομα που ζχουν αναπθρία ι πάςχουν από ανίατθ ι ςοβαρι αςκζνεια, υπεριλικεσ, γυναίκεσ ςε
κφθςθ ι λοχεία, μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ με ανιλικα τζκνα, κφματα βαςανιςτθρίων, βιαςμοφ ι
άλλθσ ςοβαρισ μορφισ ψυχολογικισ, ςωματικισ ι άλλθσ ςεξουαλικισ βίασ ι εκμετάλλευςθσ,
πρόςωπα με ςφνδρομο μετατραυματικισ διαταραχισ, ιδίωσ επιηιςαντεσ και ςυγγενείσ κυμάτων
ναυαγίων, και κφματα εμπορίασ ανκρϊπων, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 8 του άρκρου 14
του ν. 4375/2016, ςτθν οποία παραπζμπει το άρκρο 60 παρ. 4 περ. ςτϋ του ιδίου νόμου). Δεν
παρίςταται επίςθσ αυκαίρετθ οφτε θ εξαίρεςθ των υπαγομζνων ςτισ διατάξεισ των άρκρων 8 ζωσ
και 11 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ
Ιουνίου 2013 («για τθ κζςπιςθ των κριτθρίων και μθχανιςμϊν για τον προςδιοριςμό του κράτουσ
μζλουσ που είναι υπεφκυνο για τθν εξζταςθ αίτθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ που υποβάλλεται ςε
κράτοσ μζλοσ από υπικοο τρίτθσ χϊρασ ι από απάτριδα», ΕΕ L 180), ιτοι των αιτοφντων διεκνι
προςταςία, οι οποίοι ςυνδζονται με οικογενειακοφσ ι ςυγγενικοφσ δεςμοφσ, κατά τα ειδικότερον
προβλεπόμενα ςτισ εν λόγω διατάξεισ, με πρόςωπα που είτε ευρίςκονται νομίμωσ, είτε ζχουν
υποβάλει αίτθςθ διεκνοφσ προςταςίασ ι ζχουν λάβει άδεια διαμονισ ωσ δικαιοφχοι διεκνοφσ
προςταςίασ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, το οποίο και κακίςταται «υπεφκυνο» για τθν εξζταςθ του
αιτιματοσ παροχισ διεκνοφσ προςταςίασ.

31. Επειδι, όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία του φακζλου, κατά τθν καταγραφι του αιτιματοσ
παροχισ διεκνοφσ προςταςίασ προσ τθν Τπθρεςία Αςφλου ςτισ 4.8.2016, ο αιτϊν διλωςε ότι ομιλεί
τθν αραβικι γλϊςςα και ότι επικυμεί θ διενζργεια τθσ ςυνζντευξισ του να λάβει χϊρα ςτθ γλϊςςα
αυτι, ότι ζχει διαβατιριο, είναι ςουνίτθσ μουςουλμάνοσ το κριςκευμα, άγαμοσ, ζχει λάβει
ανϊτερθ/ανϊτατθ εκπαίδευςθ (πανεπιςτιμιο) και δεν αντιμετωπίηει προβλιματα υγείασ.
Περαιτζρω, βεβαίωςε ενυπογράφωσ ότι του αναγνϊςκθκε το ζντυπο (φόρμα) καταγραφισ του
ανωτζρω αιτιματόσ του, ότι ςυμφωνεί με το περιεχόμενό του και ότι ενθμερϊκθκε για τισ
υποχρεϊςεισ του και για τα επόμενα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ. Ακολοφκωσ, κλικθκε ενυπογράφωσ,
παρουςία διερμθνζα, να παραςτεί αυτοπροςϊπωσ ι και με τθ ςυνδρομι ςυμβοφλου ςτο
Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου Λζςβου ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία και ϊρα (09:00 τθσ 8.8.2016),
προκειμζνου να λάβει χϊρα θ εξζταςθ τθσ αιτιςεϊσ του. Θ πρόςκλθςθ ζλαβε χϊρα ςτθν αραβικι
γλϊςςα τθν οποία ο αιτϊν διλωςε ότι κατανοεί, του χορθγικθκε δε περίλθψθ αυτισ ςτθν ίδια
γλϊςςα. Κατά τθ διοικθτικι διαδικαςία εξζταςθσ του αιτιματόσ του ςτισ 8.8.2016, διενεργικθκε
ςυνζντευξι του ςτθν αραβικι γλϊςςα, ενϊπιον «εμπειρογνϊμονα» τθσ Ευρωπαϊκισ Τπθρεςίασ
Τποςτιριξθσ για το Άςυλο (ΕΤΤΑ), παρουςία διερμθνζα, κατόπιν δε τοφτου ςυντάχκθκε το με τθν
ίδια θμερομθνία πρακτικό ςυνζντευξθσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Κατά τα αναφερόμενα ςτο εν λόγω
πρακτικό, ο αιτϊν ενθμερϊκθκε ότι θ ςυνζντευξθ είναι μζροσ τθσ διαδικαςίασ εξζταςθσ του
παραδεκτοφ τθσ αίτθςισ του και ειδικότερα ότι θ Τπθρεςία Αςφλου προτίκεται να εξετάςει αν ο
ενδιαφερόμενοσ μπορεί να επιςτρζψει ςτθν Σουρκία ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ «αςφαλοφσ τρίτθσ
χϊρασ». Ενθμερϊκθκε περαιτζρω ότι όλα τα παριςτάμενα κατά τθν ςυνζντευξθ πρόςωπα
δεςμεφονται από τθν υποχρζωςθ εμπιςτευτικότθτασ, ότι οι παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ δεν κα
κοινοποιθκοφν ςτισ αρχζσ τθσ χϊρασ καταγωγισ του αλλά ενδεχομζνωσ ςε άλλεσ ελλθνικζσ κακϊσ
και τουρκικζσ αρχζσ, ότι πρζπει να ςυνεργαςκεί με τθν Τπθρεςία Αςφλου και να παρουςιάςει με
ειλικρίνεια τα ςτοιχεία τθσ υπόκεςισ του κακϊσ και ότι δφναται να ηθτιςει οποτεδιποτε τθ διακοπι
τθσ διαδικαςίασ, εφ’ όςον αιςκανκεί κοφραςθ ι αδιακεςία. Επίςθσ, ερωτικθκε αν ζχει τυχόν
απορίεσ ςχετικά με τθν διαδικαςία, τθν οποία ο αιτϊν επιβεβαίωςε ότι κατανοεί. Επιβεβαίωςε,
ακόμθ, απαντϊντασ ςε ςχετικά ερωτιματα, ότι κατανοεί τον διερμθνζα και ότι αν αιςκάνεται υγιισ
προκειμζνου να λάβει χϊρα θ ςυνζντευξθ για το παραδεκτό τθσ αιτιςεϊσ του. Ακολοφκωσ,
υπεβλικθςαν ςτον αιτοφντα ερωτιςεισ αφ’ ενόσ ςχετικζσ με τθν προςωπικι και οικογενειακι
κατάςταςι του και αφ’ ετζρου ςχετικζσ με το παραδεκτό τθσ αίτθςθσ παροχισ διεκνοφσ
προςταςίασ, οι οποίεσ αφοροφςαν, μεταξφ άλλων, τισ ςυνκικεσ ειςόδου και παραμονισ του
αιτοφντοσ ςτθν Σουρκία μετά τθν αναχϊρθςι του από τθν πατρίδα του και πριν από τθν άφιξι του
ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ο αιτϊν ζφυγε από τθν Σουρκία και δεν
επικυμεί τθν επιςτροφι του ςτθν χϊρα αυτι. Ο αιτϊν επιβεβαίωςε, τζλοσ, ενυπογράφωσ ότι του
αναγνϊςκθκε το πρακτικό τθσ ςυνζντευξθσ, το περιεχόμενο του οποίου είναι ακριβζσ. Κατόπιν
τοφτου, θ διενεργιςαςα τθν ςυνζντευξθ «εμπειρογνϊμονασ» τθσ ΕΤΤΑ ςυνζταξε τισ από 10.8.2016
«ςυμπεραςματικζσ παρατθριςεισ», με τισ οποίεσ διατφπωςε τθν άποψθ ότι θ «ζννοια τθσ
αςφαλοφσ τρίτθσ χϊρασ μπορεί να εφαρμοςκεί» ςτθν περίπτωςθ του αιτοφντοσ όςον αφορά τθν
Σουρκία, εκδόκθκε δε εν ςυνεχεία, κατά τα ιδθ αναφερκζντα (ςκζψθ 6), θ πρωτοβάκμια,
απορριπτικι του αιτιματόσ του περί παροχισ διεκνοφσ προςταςίασ, Α.Τ. 38839/17.8.2016 απόφαςθ
του Περιφερειακοφ Γραφείου Αςφλου Λζςβου. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ ο αιτϊν άςκθςε τθν
προβλεπομζνθ ενδικοφανι προςφυγι ςτισ 18.8.2016 υποβάλλοντασ ςυγχρόνωσ και αίτθμα
προςωπικισ ακρόαςθσ από τθν Επιτροπι Προςφυγϊν, το οποίο επανζλαβε με το κατατεκζν ςτισ
23.8.2016 ενϊπιον τθσ Επιτροπισ υπόμνθμά του. Θ προςφυγι του αιτοφντοσ απερρίφκθ με τθν
τζταρτθ προςβαλλόμενθ πράξθ (4159/8.9.2016) τθσ 3θσ Ανεξάρτθτθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν, κατά
τθν ςχετικι ςυνεδρίαςθ τθσ οποίασ ςτισ 24.8.2016 ο αιτϊν δεν παρζςτθ αφοφ κρίκθκε ωσ

απορριπτζο και το αίτθμα προφορικισ ακρόαςισ του με τθν αιτιολογία ότι «ενόψει του εκτικζμενου
πραγματικοφ και των προβαλλόμενων ιςχυριςμϊν, δεν ςυντρζχει κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ
λόγοσ ακρόαςθσ του προςφεφγοντοσ κατ’ εφαρμογιν των περιπτϊςεων αϋ ζωσ και δϋ τθσ παρ. 1 του
άρκρου 62 του ν. 4375/2016, όπωσ θ τελευταία παράγραφοσ τροποποιικθκε ...» (παράγραφοσ 31
τθσ τζταρτθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ).
32. Επειδι, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν ςκζψθ 30, αβαςίμωσ προβάλλεται (λόγοσ
ακυρϊςεωσ Β3) ότι θ εκδοκείςα, δυνάμει τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 60 του ν. 4375/2016,
προςβαλλόμενθ πράξθ 4159/8.9.2016 τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν είναι ακυρωτζα, διότι δεν είχε
προθγθκεί θ ζκδοςθ τθσ προβλεπομζνθσ ςτθν ίδια διάταξθ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ ι τθσ,
κατά το άρκρο 5 παρ. 1 τθσ οδθγίασ 2001/55/ΕΚ, απόφαςθσ του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, με τθν οποία να διαπιςτϊνεται θ μαηικι ειςροι εκτοπιςκζντων υπθκόων τρίτων χωρϊν ι
ανικαγενϊν ςτθν Ελλάδα. Απορριπτζεσ είναι και οι προβαλλόμενεσ με τον ίδιο λόγο ακυρϊςεωσ
αιτιάςεισ ότι δεν προκφπτει οφτε βεβαιϊνεται ςτισ απορριπτικζσ του ενδίκου αιτιματοσ παροχισ
διεκνοφσ προςταςίασ πράξεισ (Τ.Α. 38839/17.8.2016 τθσ περιφερειακισ υπθρεςίασ αςφλου και
4159/8.9.2016 τθσ Ανεξάρτθτθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν) θ ςυνδρομι των πραγματικϊν
προχποκζςεων εφαρμογισ τθσ ανωτζρω διατάξεωσ (άρκρο 60 παρ. 4 ν. 4375/2016), ιτοι ότι είχε
λάβει χϊρα θ άφιξθ μεγάλου αρικμοφ πολιτϊν τρίτων χωρϊν ι ανικαγενϊν, οι οποίοι υπζβαλαν
αιτιςεισ διεκνοφσ προςταςίασ ςτα ςφνορα ι ςε ηϊνθ διζλευςθσ ι ενόςω παρζμεναν ςε Κζντρα
Τποδοχισ και Σαυτοποίθςθσ. Και τοφτο διότι, κατά τα προαναφερκζντα (ςκζψθ 29), ο νομοκζτθσ,
εκτιμϊντασ, κατά τρόπο ςφμφωνο, άλλωςτε, με τα δεδομζνα τθσ κοινισ πείρασ, τισ περιςτάςεισ και
τισ κρατοφςεσ κατά τον χρόνο κζςπιςθσ του ν. 4375/2016 και του τροποποιθτικοφ του ν. 4399/2016
πραγματικζσ ςυνκικεσ, όριςε ότι θ ανωτζρω κατά παρζκκλιςθ διαδικαςία του άρκρου 60 παρ. 4 του
ν. 4375/2016 εφαρμόηεται ιδθ από τθν δθμοςίευςθ του νόμου αυτοφ (άρκρο 80 παρ. 26 ν.
4375/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 86 παρ. 20 του ν. 4399/2016). Εξ άλλου, ο νόμοσ δεν
επιβάλλει τθν μνεία τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων εφαρμογισ τθσ ωσ άνω εξαιρετικισ
διαδικαςίασ ωσ τυπικό ςτοιχείο του κφρουσ των ατομικϊν πράξεων, οι οποίεσ εκδίδονται ςε πρϊτο
και δεφτερο βακμό επί των αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ. Οφτε ςυνιςτά θ εφαρμογι τθσ
διαδικαςίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 60 του
ν. 4375/2016 ςτθν περίπτωςθ του αιτοφντοσ, φρου, ο οποίοσ ειςιλκε ςτθν Ελλάδα μζςω των
νιςων του Αιγαίου, και θ εξζταςθ τθσ ςυνδρομισ λόγου απαραδζκτου του αιτιματόσ του για τθν
παροχι διεκνοφσ προςταςίασ (δυνατότθτα επανειςδοχισ ςε αςφαλι τρίτθ χϊρα), αδικαιολόγθτθ
δυςμενι διακριτικι μεταχείριςι του ζναντι των λοιπϊν αλλοδαπϊν αιτοφντων διεκνι προςταςία
(των ομοεκνϊν του, οι οποίοι ειςιλκαν ςτθν χϊρα από άλλα ςθμεία τθσ μεκορίου, και των
αλλοδαπϊν άλλων εκνικοτιτων), εφ’ όςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του νόμου και τθσ οδθγίασ
2013/32/ΕΕ και τθρικθκαν οι βαςικζσ αρχζσ και εγγυιςεισ αυτισ. Είναι απορριπτζα, ωσ εκ τοφτου,
τα περί του αντικζτου προβαλλόμενα, ενϊ αβαςίμωσ, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν ςκζψθ
30, προβάλλονται αιτιάςεισ ςχετικζσ με τθν εξαίρεςθ από τθν επίμαχθ διαδικαςία των προςϊπων
που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ και των υπαγομζνων ςτισ διατάξεισ των άρκρων 8 ζωσ και 11 του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 604/2013.
33. Επειδι, θ δυνατότθτα διενζργειασ ςυνεντεφξεων από προςωπικό τθσ Ευρωπαϊκισ Τπθρεςίασ
Τποςτιριξθσ για το Άςυλο (ΕΤΤΑ) προβλζπεται ρθτϊσ από τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 60 του ν. 4375/2016 (πρβλ. ςχετικϊσ τα άρκρα 14 παρ. 1 και 34 παρ. 2 τθσ οδθγίασ
2013/32/ΕΕ), θ οποία αποτελεί ειδικι διάταξθ εν ςχζςει με τθν γενικι ρφκμιςθ του άρκρου 2 παρ. 7
του ιδίου νόμου (βλ. ςκζψθ 16) περί τθσ ανακζςεωσ, ςε φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, τθσ

διεκπεραίωςθσ επί μζρουσ αρμοδιοτιτων περιφερειακοφ γραφείου αςφλου, εξαιρουμζνων των
αρμοδιοτιτων εκείνων «που ςυνιςτοφν άςκθςθ δθμόςιασ εξουςίασ», ςτισ οποίεσ
ςυμπεριλαμβάνεται κατά τθν ίδια διάταξθ (άρκρο 2 παρ. 7) και θ «διεξαγωγι ςυνεντεφξεων». Θ
ανάκεςθ δε των ςυγκεκριμζνων κακθκόντων ςε προςωπικό τθσ ΕΤΤΑ, θ οποία ιδρφκθκε με τον
Κανονιςμό (ΕΕ) 439/2010 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 19θσ Μαΐου 2010
(ΕΕ L 132) προσ τον ςκοπό, μεταξφ άλλων, τθσ παροχισ «επιχειρθςιακισ ςτιριξθσ»,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ «τεχνικισ ςυνδρομισ ... όςον αφορά τθν εξζταςθ και τθ διαχείριςθ
των φακζλων αςφλου», ςτα κράτθ μζλθ, των οποίων τα ςυςτιματα αςφλου και υποδοχισ
υφίςτανται ιδιαίτερεσ πιζςεισ (ιδίωσ άρκρα 2 παρ. 2, 5 και 6, 10, 13, 14, 15 και 18 του Κανονιςμοφ
439/2010), δεν αντίκειται, εν όψει τθσ φφςεωσ των κακθκόντων αυτϊν, ςε καμία διάταξθ του
υντάγματοσ, οφτε ςτισ διατάξεισ του ανωτζρω Κανονιςμοφ. Αβαςίμωσ, ςυνεπϊσ, προβάλλεται (Β4
λόγοσ ακυρϊςεωσ) ότι θ ςυνζντευξθ του αιτοφντοσ διενεργικθκε από αναρμόδιο πρόςωπο
(«εμπειρογνϊμονα» τθσ ΕΤΤΑ) κατά παράβαςθ του άρκρου 2 παρ. 7 του ν. 4375/2016 και ότι θ
διάταξθ του άρκρου 60 παρ. 4 περ. βϋ του ιδίου νόμου, θ οποία προβλζπει τθν διενζργεια τθσ
ςυνζντευξθσ του αιτοφντοσ διεκνι προςταςία από προςωπικό που διατίκεται από τθν Ευρωπαϊκι
Τπθρεςία Τποςτιριξθσ για το Άςυλο και όχι από υπάλλθλο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, είναι ανίςχυρθ
εξ αιτίασ τθσ αντικζςεϊσ τθσ προσ τισ διατάξεισ του υντάγματοσ και του Κανονιςμοφ 493/2010/ΕΕ.
Απορριπτζεσ είναι και οι ςυναφείσ αιτιάςεισ, με τισ οποίεσ προβάλλονται πλθμμζλειεσ τθσ
διαδικαςίασ εξζταςθσ του αιτιματοσ διεκνοφσ προςταςίασ του αιτοφντοσ ςε πρϊτο βακμό (λόγοι
ακυρϊςεωσ Β5 και Β6, πρϊτο ςκζλοσ). Και τοφτο διότι, ανεξαρτιτωσ του ότι ο αιτϊν είχε κατά νόμο
τθν δυνατότθτα να επαναφζρει τουσ (νομικοφσ αλλά και τουσ πραγματικοφσ ιςχυριςμοφσ του) ςε
δεφτερο βακμό, δυνατότθτα τθν οποία πράγματι άςκθςε με τθν υποβολι ςτισ 23.8.2016 ενϊπιον
τθσ, επιλθφκείςθσ τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ του, 3θσ Ανεξάρτθτθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν,
εκτενοφσ υπομνιματοσ, το οποίο υπογράφεται από δικθγόρο, πάντωσ: α. Προβάλλεται ότι
παρανόμωσ ςυντάχκθκαν το πρακτικό ςυνζντευξθσ και οι ςχετικζσ «ςυμπεραςματικζσ
παρατθριςεισ» του διενεργιςαντοσ τθν ςυνζντευξθ ςτθν αγγλικι και όχι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα,
ενζργεια, θ οποία δικαιολογείται, όμωσ, από τθν ανάκεςθ των ςχετικϊν κακθκόντων ςε προςωπικό
ευρωπαϊκισ υπθρεςίασ (τθσ ΕΤΤΑ). Δεν προκφπτει δε βλάβθ του αιτοφντοσ εφ’ όςον δεν
προβάλλεται και ότι οι απορριπτικζσ του αιτιματόσ του πράξεισ εκδόκθκαν κατ’ εςφαλμζνθ
εκτίμθςθ των προβλθκζντων κατά τθν ςυνζντευξθ ιςχυριςμϊν του, των ερωτθμάτων που του
υποβλικθκαν και των ανωτζρω «ςυμπεραςματικϊν παρατθριςεων», οφειλομζνθ ςτθν ελλιπι
κατανόθςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ από τον υπάλλθλο που εξζδωςε τθν πρωτοβάκμια απορριπτικι
πράξθ και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν που εξζταςαν τθν υπόκεςθ του αιτοφντοσ (τα οποία
επελζγθςαν με κριτιριο και τθν καλι ι πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ, άρκρο 5 παρ. 3 ν.
4375/2016, ςκζψθ 16). Εξ άλλου, ςτον φάκελο τθσ υποκζςεωσ που απεςτάλθ από τθν Διοίκθςθ ςτο
Δικαςτιριο περιλαμβάνονται τα ανωτζρω ζγγραφα μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. β. Από το
ςυνταχκζν πρακτικό και τα λοιπά ςτοιχεία του φακζλου, τα ουςιϊδθ ςτοιχεία των οποίων
παρατίκενται ανωτζρω ςτθν ςκζψθ 31, προκφπτει ότι τθρικθκε κατ’ αρχιν θ προβλεπομζνθ από το
νόμο (άρκρο 52 ν. 4375/2016, ςκζψθ 27) διαδικαςία· αβαςίμωσ, ςυνεπϊσ, προβάλλονται τα
αντίκετα ενϊ απορριπτζεσ είναι και οι αιτιάςεισ περί παραβιάςεωσ διατάξεων του Κϊδικα
Διοικθτικισ Δικονομίασ (άρκρο 44), οι οποίεσ δεν ζχουν εφαρμογι εν προκειμζνω. γ. Εν όψει των
οριηομζνων, κατά τα προαναφερκζντα, ςτο άρκρο 52 παρ. 1 του
ν. 4375/2016 (34 παρ. 1 τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ), νομίμωσ περιορίςκθκε θ εξζταςθ τθσ υπόκεςθσ
του αιτοφντοσ ςτθν ζρευνα του παραδεκτοφ τθσ αίτθςισ του να αναγνωριςκεί ωσ δικαιοφχοσ
διεκνοφσ προςταςίασ (και δεν εξετάςκθκε επιπροςκζτωσ αν ο εν λόγω διατρζχει τον κίνδυνο να
υποςτεί δίωξθ ι άλλθ ςοβαρι βλάβθ ςε περίπτωςθ επιςτροφισ του ςτθν υρία) εφ’ όςον, όπωσ του

επιςθμάνκθκε και κατά τθν ςυνζντευξθ, αντικείμενο τθσ ζρευνασ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου ιταν το
ενδεχόμενο επανειςδοχισ του ςε «αςφαλι τρίτθ χϊρα», ηιτθμα το οποίο ανάγεται ςτο παραδεκτό
τθσ ανωτζρω αίτθςισ του κατά το νόμο και τθν οδθγία, και δ. Ο αιτϊν, ο οποίοσ ζφερε και το
ςχετικό βάροσ επίκλθςθσ, ανζφερε μεν κατά τθν ςυνζντευξθ ότι είχε ςυγγενείσ (εξαδζλφουσ) ςε
άλλα κράτθ μζλθ (Μάλτα, Γερμανία), χωρίσ, όμωσ, να προκφπτει κατ’ αρχιν ότι ςυνζτρεχε
περίπτωςθ εξαίρεςισ του από τθν διαδικαςία του άρκρου 60 παρ. 4 του ν. 4375/2016, ωσ
υπαγομζνου ςτον Κανονιςμό 604/2013/ΕΕ, οφτε προζβαλε εξ άλλου ςυγκεκριμζνουσ ιςχυριςμοφσ,
οι οποίοι κα δικαιολογοφςαν τθν υπαγωγι του ςτθν κατθγορία των ευάλωτων ομάδων. Κατά
ςυνζπεια, αβαςίμωσ προβάλλεται ότι εμφιλοχϊρθςαν πλθμμζλειεσ ςτθν διαδικαςία εξζταςθσ του
αιτοφντοσ διότι δεν του ετζκθςαν ςχετικά ερωτιματα κατά τθν ςυνζντευξθ.
34. Επειδι, προβάλλεται με το δεφτερο ςκζλοσ του με αρικμό Β6 λόγου ακυρϊςεωσ ότι, κατά
παράβαςθ των «διατάξεων του ενωςιακοφ και εκνικοφ δικαίου περί δικαιϊματοσ ακρόαςθσ και
δικαιϊματοσ ςε πραγματικι προςφυγι», και ςυγκεκριμζνα των άρκρων 14 παρ. 1 και 46 παρ. 3 τθσ
οδθγίασ 2013/32/ΕΕ, 20 παρ. 2 του υντάγματοσ, 6 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και 62 παρ.
1 του ν. 4375/2016, ο αιτϊν δεν εκλικθ ςε ακρόαςθ ενϊπιον τθσ, επιλθφκείςθσ τθσ προςφυγισ του,
Ανεξάρτθτθσ Επιτροπισ, παρά α. «τισ ςοβαρζσ διαδικαςτικζσ ελλείψεισ *εξζταςθ από αναρμόδιο,
κατά τον αιτοφντα, πρόςωπο, ςφνταξθ πρακτικοφ ςτθν αγγλικι γλϊςςα κ.λπ.+ που επί τθσ ουςίασ
*του+ αποςτζρθςαν το δικαίωμα ακρόαςθσ ςε πρϊτο βακμό», β. τισ, κατά τουσ ιςχυριςμοφσ του,
ελλείψεισ ωσ προσ τθν πλθρότθτα τθσ διενεργθκείςθσ ςυνεντεφξεωσ, γ. τον κατά τα προβαλλόμενα,
«ιδιαίτερα περίπλοκο» χαρακτιρα τθσ υπόκεςισ του και δ. τθν υποβολι εκ μζρουσ του ςχετικισ
αιτιςεωσ. Κατόπιν, όμωσ, των εκτεκζντων ςτθν προθγοφμενθ ςκζψθ, οι προβαλλόμενεσ αιτιάςεισ
είναι απορριπτζεσ, κατά το μζροσ που γίνεται επίκλθςθ ελλείψεων και πλθμμελειϊν τθσ
προθγθκείςθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ ςε πρϊτο βακμό. Περαιτζρω, θ διάταξθ του άρκρου 14 παρ.
1 τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ, θ οποία περιλαμβάνεται ςτο Κεφάλαιο II τθσ οδθγίασ («Βαςικζσ αρχζσ
και εγγυιςεισ»), επιβάλλει ςτθν αποφαινόμενθ αρχι τθν υποχρζωςθ να παράςχει ςτον αιτοφντα
διεκνι προςταςία, πριν από τθν λιψθ τθσ απόφαςισ τθσ, ευκαιρία προςωπικισ ςυνζντευξθσ
ςχετικά με τθν αίτθςι του, με πρόςωπο αρμόδιο, βάςει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, για τθν διεξαγωγι
ανάλογων ςυνεντεφξεων. Από το γράμμα τθσ διάταξθσ αυτισ, όμωσ, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 2
ςτοιχ. ςτϋ τθσ οδθγίασ, περί τθσ εννοίασ τθσ «αποφαινόμενθσ αρχισ» («κάκε οιονεί δικαςτικι ι
διοικθτικι αρχι κράτουσ μζλουσ υπεφκυνθ για τθν εξζταςθ των αιτιςεων διεκνοφσ προςταςίασ και
αρμόδια για τθ λιψθ αποφάςεων πρωτοβακμίωσ ςτισ εν λόγω υποκζςεισ»), προκφπτει ότι θ κατά
τα ανωτζρω υποχρζωςθ βαρφνει αποκλειςτικϊσ τθν Αρχι, θ οποία είναι υπεφκυνθ για τθν εξζταςθ
των αιτιςεων διεκνοφσ προςταςίασ και ζχει αρμοδιότθτα να κρίνει τισ αιτιςεισ αυτζσ ςε πρϊτο
βακμό, και, ωσ εκ τοφτου, δεν ιςχφει για τισ διαδικαςίεσ προςφυγισ. Οφτε το άρκρο 46, εξ άλλου,
οφτε οι άλλεσ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ προβλζπουν τθν διεξαγωγι ακροάςεωσ ενϊπιον
του επιλθφκζντοσ τθσ προςφυγισ «δικαςτθρίου», ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ ςχετικισ
αιτιςεωσ από τον προςφεφγοντα. Σο ωσ άνω άρκρο 46, ερμθνευόμενο υπό το φωσ του άρκρου 47
του Χάρτθ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ο οποίοσ, όπωσ άλλωςτε και οι
λοιπζσ διατάξεισ του Χάρτθ, δεν επιβάλλει απόλυτθ υποχρζωςθ διεξαγωγισ επ’ ακροατθρίου
ςυηθτιςεωσ, βλ. ΔΕΕ, απόφαςθ τθσ 4θσ Ιουνίου 2015, C-682/13P, Andechser Molkerei Scheitz κατά
Επιτροπισ, ςκζψθ 44) ζχει τθν ζννοια ότι δεν απαγορεφεται ςτθν εκνικι αρχι που επιλαμβάνεται ωσ «δικαςτιριο» κατά τθν ζννοια τθσ διατάξεωσ αυτισ - προςφυγισ κατά αποφάςεωσ απορριπτικισ
αιτιματοσ διεκνοφσ προςταςίασ ωσ απαραδζκτου, να απορρίψει τθν εν λόγω προςφυγι χωρίσ να
προβεί ςε ακρόαςθ του προςφεφγοντοσ, όταν τα πραγματικά περιςτατικά δεν αφινουν καμία
αμφιβολία ωσ προσ το βάςιμο τθσ αποφάςεωσ αυτισ, υπό τθν προχπόκεςθ, αφ’ ενόσ, ότι κατά τθν

πρωτοβάκμια διαδικαςία παρεςχζκθ ςτον αιτοφντα θ ευκαιρία προςωπικισ ςυνεντεφξεωσ ςχετικά
με το αίτθμα διεκνοφσ προςταςίασ που υπζβαλε, ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ ωσ άνω οδθγίασ και
τθν ςυνάδουςα προσ τθν διάταξθ αυτι εκνικι νομοκεςία, και ότι το πρακτικό τθσ εν λόγω
ςυνεντεφξεωσ περιελιφκθ ςτον φάκελο τθσ υποκζςεωσ, και αφ’ ετζρου ότι θ επιλθφκείςα τθσ
προςφυγισ αρχι μπορεί να διατάξει μια τζτοια ακρόαςθ εφ’ όςον το κρίνει αναγκαίο για τθν
άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ. υντρζχουν δε εν προκειμζνω οι κατά τα ανωτζρω προχποκζςεισ,
αφοφ, όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία του φακζλου, το πρακτικό τθσ ςυνζντευξθσ του αιτοφντοσ
ελιφκθ υπ’ όψιν κατά τθν ζκδοςθ τθσ τζταρτθσ προςβαλλομζνθσ, 4159/8.9.2016 πράξθσ τθσ 3θσ
Ανεξάρτθτθσ Προςφυγϊν και μνθμονεφεται μάλιςτα ςτο προοίμιό τθσ (ςθμείο ςτϋ), ενϊ ο νόμοσ
(ιδίωσ άρκρο 62 παρ. 1 του ν. 4375/2016) δεν αποκλείει τθν δυνατότθτα τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν
να καλζςει ςε προφορικι ακρόαςθ τον προςφεφγοντα και επιβάλλει τθν υποχρζωςθ κλιςεϊσ του
όταν, μεταξφ άλλων, ανακφπτουν ηθτιματα ι αμφιβολίεσ ωσ προσ τθν πλθρότθτα τθσ ςυνζντευξθσ
που πραγματοποιικθκε κατά τον πρϊτο βακμό, υποβάλλονται ςοβαρά νζα ςτοιχεία που αφοροφν
ςε οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ ι θ υπόκεςι του είναι ιδιαίτερα περίπλοκθ. Αβαςίμωσ, ςυνεπϊσ, εν πάςθ
περιπτϊςει, προβάλλεται παράβαςθ των άρκρων 14 παρ. 1 και 46 παρ. 3 τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ.
Απορριπτζα είναι εξ άλλου και τα προβαλλόμενα ότι κατά παράβαςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ του
άρκρου 62 παρ. 1 του ν. 4375/2015 (ειδικότερθσ διάταξθσ, κατά τοφτο, εν ςχζςει προσ το άρκρο 6
του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ) ο αιτϊν δεν εκλικθ προσ ακρόαςθ από τθν Επιτροπι
Προςφυγϊν αν και θ υπόκεςθ του ιταν ιδιαίτερα περίπλοκθ, εφ’ όςον με νόμιμθ κατ’ αρχιν, εν
όψει τθσ πλοκισ τθσ υποκζςεωσ, αιτιολογία θ επιλθφκείςα τθσ προςφυγισ του Αρχι ζκρινε με ρθτι
ςκζψθ, ςφμφωνα με τα προεκτεκζντα (ςκζψθ 31), ότι δεν ςυνζτρεχε κατά νόμο λόγοσ κλιςεϊσ του
προσ ακρόαςθ. Οφτε ςτοιχειοκετείται παράβαςθ του άρκρου 20 παρ. 2 του υντάγματοσ, όπωσ
αβαςίμωσ προβάλλεται, διότι από τθν ςυνταγματικι αυτι διάταξθ δεν απορρζει υποχρζωςθ
κλιςεωσ του ενδιαφερομζνου να παραςτεί ενϊπιον τθσ Αρχισ, θ οποία αποφαίνεται επί τθσ
ενδικοφανοφσ προςφυγισ του (τΕ 299/2017, 2933/2012, 3920/2006 κ.ά.).
35. Επειδι, με το άρκρο 33 τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ ειςάγονται εξαιρζςεισ από τθν κεςπιηομζνθ με
τθν οδθγία αυτι υποχρζωςθ εξζταςθσ επί τθσ ουςίασ των υποβαλλομζνων αιτιςεων διεκνοφσ
προςταςίασ (βλ. και προοίμιο τθσ οδθγίασ, ςθμείο 43). Ειδικότερα, με τθν ωσ άνω διάταξθ
προβλζπονται, μεταξφ των άλλων, τα εξισ: «1. Πζραν των περιπτϊςεων κατά τισ οποίεσ μια αίτθςθ
δεν εξετάηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 604/2013, τα κράτθ μζλθ δεν
οφείλουν να εξετάηουν εάν ο αιτϊν πλθροί τισ προχποκζςεισ για διεκνι προςταςία ςφμφωνα με τθν
οδθγία 2011/95/ΕΕ όταν μια αίτθςθ κεωρείται ωσ απαράδεκτθ δυνάμει του παρόντοσ άρκρου. 2. Σα
κράτθ μζλθ μποροφν να κεωριςουν αίτθςθ για διεκνι προςταςία ωσ απαράδεκτθ μόνο εάν: α) θ
διεκνισ προςταςία ζχει χορθγθκεί από άλλο κράτοσ μζλοσ. β) μια χϊρα που δεν είναι κράτοσ μζλοσ
κεωρείται ωσ πρϊτθ χϊρα αςφλου για τον αιτοφντα, ςφμφωνα με το άρκρο 35. γ) μια χϊρα που δεν
είναι κράτοσ μζλοσ κεωρείται ωσ αςφαλισ τρίτθ χϊρα για τον αιτοφντα, ςφμφωνα με το άρκρο 38.
δ) ...». Κατά τα προβλεπόμενα δε ςτθν ςχετικι με τισ «αςφαλείσ τρίτεσ χϊρεσ» τελευταία αυτι
διάταξθ του άρκρου 38 τθσ οδθγίασ, «1. Σα κράτθ μζλθ μποροφν να εφαρμόηουν τθν ζννοια των
αςφαλϊν τρίτων χωρϊν μόνο εφόςον οι αρμόδιεσ αρχζσ κρίνουν ότι θ μεταχείριςθ του αιτοφντοσ
διεκνι προςταςία ςτθν οικεία τρίτθ χϊρα κα πλθροί τα εξισ κριτιρια: α) δεν απειλοφνται θ ηωι και
θ ελευκερία λόγω φυλισ, κρθςκείασ, ικαγζνειασ, κοινωνικισ τάξθσ ι πολιτικϊν πεποικιςεων. β) δεν
υπάρχει κίνδυνοσ ςοβαρισ βλάβθσ, όπωσ ορίηεται ςτθν οδθγία 2011/95/ΕΕ. γ) τθρείται θ αρχι τθσ
μθ επαναπροϊκθςθσ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ τθσ Γενεφθσ. δ) τθρείται θ απαγόρευςθ
απομάκρυνςθσ κατά παράβαςθ του δικαιϊματοσ αποφυγισ των βαςανιςτθρίων και τθσ ςκλθρισ,
απάνκρωπθσ ι ταπεινωτικισ μεταχείριςθσ, όπωσ ορίηεται ςτο διεκνζσ δίκαιο και ε) υπάρχει θ

δυνατότθτα να ηθτθκεί το κακεςτϊσ του πρόςφυγα και, ςτθν περίπτωςθ που ο αιτϊν αναγνωριςκεί
ωσ πρόςφυγασ, να του χορθγθκεί προςταςία ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ τθσ Γενεφθσ. 2. Θ εφαρμογι
τθσ ζννοιασ τθσ αςφαλοφσ τρίτθσ χϊρασ υπόκειται ςτουσ κανόνεσ του εκνικοφ δικαίου,
περιλαμβανομζνων: α) των κανόνων που απαιτοφν ςφνδεςμο μεταξφ του αιτοφντοσ και τθσ οικείασ
τρίτθσ χϊρασ, βάςει του οποίου κα ιταν εφλογο για τον αιτοφντα να μεταβεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ
χϊρα. β) των κανόνων ςχετικά με τθ μεκοδολογία που πρζπει να ακολουκοφν οι αρμόδιεσ αρχζσ
προκειμζνου να κρίνουν ότι θ ζννοια τθσ αςφαλοφσ τρίτθσ χϊρασ μπορεί να εφαρμοςκεί ςε
ςυγκεκριμζνθ χϊρα ι ςυγκεκριμζνο αιτοφντα. Θ μεκοδολογία αυτι περιλαμβάνει μια
εξατομικευμζνθ εξζταςθ του αςφαλοφσ χαρακτιρα τθσ χϊρασ για ςυγκεκριμζνο αιτοφντα και/ ι τον
εκνικό χαρακτθριςμό των χωρϊν που κεωροφνται ωσ γενικά αςφαλείσ. γ) των κανόνων ςφμφωνα με
το διεκνζσ δίκαιο οι οποίοι επιτρζπουν να εξετάηεται χωριςτά κατά πόςον θ οικεία τρίτθ χϊρα είναι
αςφαλισ για ςυγκεκριμζνο αιτοφντα και οι οποίοι επιτρζπουν, τουλάχιςτον, ςτον αιτοφντα να
προςβάλει τθν εφαρμογι τθσ εννοίασ τθσ αςφαλοφσ τρίτθσ χϊρασ επικαλοφμενοσ ωσ λόγο το
γεγονόσ ότι θ τρίτθ χϊρα δεν είναι αςφαλισ υπό τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ
ευρίςκεται. Ο αιτϊν ζχει επίςθσ τθ δυνατότθτα να αμφιςβθτιςει τθν φπαρξθ ςυνδζςμου μεταξφ
αυτοφ και τθσ τρίτθσ χϊρασ ςφμφωνα με το ςτοιχείο α). 3. Κατά τθν εφαρμογι απόφαςθσ που
βαςίηεται αποκλειςτικά ςτο παρόν άρκρο, τα κράτθ μζλθ: α) ενθμερϊνουν ςχετικά τον αιτοφντα και
β) του χορθγοφν ζγγραφο με το οποίο ενθμερϊνονται οι αρχζσ τθσ εν λόγω τρίτθσ χϊρασ, ςτθ
γλϊςςα τθσ χϊρασ αυτισ, ότι θ αίτθςθ δεν ζχει εξεταςκεί επί τθσ ουςίασ. 4. Όταν θ τρίτθ χϊρα δεν
επιτρζπει ςτον αιτοφντα να ειςζλκει ςτο ζδαφόσ τθσ, τα κράτθ μζλθ μεριμνοφν ϊςτε αυτόσ να ζχει
πρόςβαςθ ςε διαδικαςία ςφμφωνα με τισ βαςικζσ αρχζσ και εγγυιςεισ που περιγράφονται ςτο
κεφάλαιο ΙΙ...».
36. Επειδι, περίπτωςθ απαραδζκτου τθσ αιτιςεωσ διεκνοφσ προςταςίασ ςυντρζχει, κατά τα
προαναφερκζντα, και ςτθν περίπτωςθ τθσ «πρϊτθσ χϊρασ αςφλου» (άρκρο 33 παρ. 2 ςθμείο βϋ τθσ
οδθγίασ). Κατά τα οριηόμενα δε ςυναφϊσ ςτο άρκρο 35 τθσ οδθγίασ, «Μια χϊρα μπορεί να
κεωρθκεί ωσ πρϊτθ χϊρα αςφλου για ζνα ςυγκεκριμζνο αιτοφντα εάν: α) ζχει αναγνωριςκεί ωσ
πρόςφυγασ από τθ χϊρα αυτι και απολαφει ακόμθ τθσ ςχετικισ προςταςίασ ι β) απολαφει άλλθσ
επαρκοφσ προςταςίασ ςτθν εν λόγω χϊρα, επωφελοφμενοσ μεταξφ άλλων από τθν αρχι τθσ μθ
επαναπροϊκθςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα γίνει εκ νζου δεκτόσ ςτθ χϊρα αυτι. Κατά τθν
εφαρμογι τθσ ζννοιασ τθσ πρϊτθσ χϊρασ αςφλου ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ του αιτοφντοσ, τα
κράτθ μζλθ μποροφν να λαμβάνουν υπόψθ τουσ το άρκρο 38 παράγραφοσ 1. Δίδεται ςτον αιτοφντα
θ δυνατότθτα να αμφιςβθτιςει τθν εφαρμογι τθσ ζννοιασ τθσ πρϊτθσ χϊρασ αςφλου ςτθ
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςι του». Περαιτζρω, το άρκρο 39 τθσ οδθγίασ, με τίτλο «Ζννοια τθσ
ευρωπαϊκισ αςφαλοφσ χϊρασ», διαλαμβάνει τα εξισ: «1. Σα κράτθ μζλθ μποροφν να προβλζπουν
ότι θ εξζταςθ τθσ αίτθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ και τθσ αςφάλειασ του αιτοφντοσ υπό τισ
ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ ευρίςκεται, όπωσ περιγράφεται ςτο Κεφάλαιο II, δεν
διεξάγεται ι δεν διεξάγεται πλιρωσ όταν θ αρμόδια αρχι διαπιςτϊνει βάςει των γεγονότων ότι ο
αιτϊν επιδιϊκει να ειςζλκει ι ζχει μόλισ ειςζλκει παράνομα ςτο ζδαφοσ τθσ χϊρασ τθσ από αςφαλι
τρίτθ χϊρα ςφμφωνα με τθν *επόμενθ+ παράγραφο 2. Μια τρίτθ χϊρα μπορεί να κεωρθκεί ωσ
αςφαλισ τρίτθ χϊρα κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 μόνον εφόςον: α) ζχει επικυρϊςει και
τθρεί τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ τθσ Γενεφθσ χωρίσ γεωγραφικοφσ περιοριςμοφσ· β) εφαρμόηει
διαδικαςία αςφλου προβλεπόμενθ από τθ νομοκεςία· και γ) ζχει επικυρϊςει τθν ευρωπαϊκι
ςφμβαςθ για τθν προςταςία των δικαιωμάτων του ανκρϊπου και των κεμελιωδϊν ελευκεριϊν και
τθρεί τισ διατάξεισ τθσ, περιλαμβανομζνων των κανόνων περί πραγματικισ προςφυγισ».

37. Επειδι, με τα άρκρα 54 και 55 του ν. 4375/2016 μεταφζρκθκαν ςτο εςωτερικό δίκαιο τα άρκρο
33 και 35 τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ, ωσ εξισ: Άρκρο 54. «1. Οι Αρχζσ Απόφαςθσ με ςχετικι απόφαςθ
απορρίπτουν αίτθςθ διεκνοφσ προςταςίασ ωσ απαράδεκτθ, εφόςον: α. άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ε.Ε.
ζχει χορθγιςει ςτον αιτοφντα κακεςτϊσ διεκνοφσ προςταςίασ ι β. άλλο κράτοσ- μζλοσ τθσ Ε.Ε. ι
άλλο κράτοσ που δεςμεφεται από τον Κανονιςμό (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του υμβουλίου ζχει αναλάβει τθν ευκφνθ εξζταςθσ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, κατ’ εφαρμογι του
Κανονιςμοφ αυτοφ ι γ. ο αιτϊν απολαμβάνει επαρκοφσ προςταςίασ από χϊρα που κεωρείται ωσ
πρϊτθ χϊρα αςφλου για αυτόν, ςφμφωνα με το άρκρο 55 ι δ. κρίνουν ότι μία χϊρα ςυνιςτά
αςφαλι τρίτθ χϊρα για τον αιτοφντα, ςφμφωνα με το άρκρο 56...». Άρκρο 55. «Μία χϊρα κεωρείται
ωσ πρϊτθ χϊρα αςφλου για τον αιτοφντα με τθν προχπόκεςθ ότι κα γίνει εκ νζου δεκτόσ ςτθ χϊρα
αυτι, εάν αυτόσ ζχει αναγνωριςκεί ωσ πρόςφυγασ από αυτι και απολαμβάνει ακόμθ τθσ ςχετικισ
προςταςίασ, ι απολαμβάνει άλλθσ αποτελεςματικισ προςταςίασ ςτθν εν λόγω χϊρα,
επωφελοφμενοσ μεταξφ άλλων από τθν αρχι τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ».
38. Επειδι, με το άρκρο 56 του ν. 4375/2016 μεταφζρκθκε το άρκρο 38 τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ, ωσ
εξισ: «1. Μια χϊρα κεωρείται ωσ αςφαλισ τρίτθ χϊρα για ζνα ςυγκεκριμζνο αιτοφντα, όταν
πλθροφνται ςωρευτικά τα εξισ κριτιρια: α. δεν απειλοφνται θ ηωι και θ ελευκερία του λόγω φυλισ,
κρθςκείασ, εκνικότθτασ, ςυμμετοχισ ςε ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα, ι πολιτικϊν πεποικιςεων, β. θ
χϊρα αυτι τθρεί τθν αρχι τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ, ςφμφωνα με τθ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ, γ. Δεν
υπάρχει κίνδυνοσ ςοβαρισ βλάβθσ για τον αιτοφντα κατά το άρκρο 15 του
π.δ. 141/2013, δ. θ χϊρα αυτι απαγορεφει τθν απομάκρυνςθ κάποιου ςε χϊρα όπου κινδυνεφει να
υποςτεί βαςανιςτιρια ι ςκλθρι, απάνκρωπθ ι ταπεινωτικι μεταχείριςθ ι τιμωρία, όπωσ ορίηεται
ςτο διεκνζσ δίκαιο, ε. υπάρχει θ δυνατότθτα να ηθτθκεί το κακεςτϊσ του πρόςφυγα και, ςτθν
περίπτωςθ που ο αιτϊν αναγνωριςκεί ωσ πρόςφυγασ, να του χορθγθκεί προςταςία ςφμφωνα με τθ
φμβαςθ τθσ Γενεφθσ και ςτ. ο αιτϊν ζχει ςφνδεςμο με τθν εν λόγω τρίτθ χϊρα, βάςει του οποίου
κα ιταν εφλογο για αυτόν να μεταβεί ςε αυτι. 2. Θ ςυνδρομι των ωσ άνω κριτθρίων εξετάηεται ανά
περίπτωςθ και για κάκε αιτοφντα ξεχωριςτά. ε περίπτωςθ ζκδοςθσ απόφαςθσ που βαςίηεται
αποκλειςτικά ςτο παρόν άρκρο, οι Αρμόδιεσ Αρχζσ Παραλαβισ ενθμερϊνουν ςχετικά τον αιτοφντα
και του χορθγοφν ζγγραφο με το οποίο ενθμερϊνονται οι αρχζσ τθσ εν λόγω τρίτθσ χϊρασ ότι θ
αίτθςθ δεν ζχει εξεταςτεί επί τθσ ουςίασ. 3. Όταν θ ωσ άνω τρίτθ χϊρα δεν επιτρζπει ςτον αιτοφντα
να ειςζλκει ςτο ζδαφόσ τθσ, θ αίτθςι του εξετάηεται επί τθσ ουςίασ από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ
Απόφαςθσ. 4 ...». Εξ άλλου, αςκϊντασ ςχετικι ευχζρεια, ο νομοκζτθσ επζλεξε να μθν μεταφζρει ςτο
εςωτερικό δίκαιο το άρκρο 39 τθσ οδθγίασ, ςχετικά με τθν «ζννοια τθσ ευρωπαϊκισ αςφαλοφσ
τρίτθσ χϊρασ».
39. Επειδι, από τισ προπαρατεκείςεσ διατάξεισ του άρκρου 54 του ν. 4375/2016 (άρκρο 33 τθσ
οδθγίασ) προκφπτει ότι οι Αρχζσ Απόφαςθσ *ιτοι το αρμόδιο πρωτοβάκμιο όργανο και οι Επιτροπζσ
Προςφυγϊν τθσ Αρχισ Προςφυγϊν, άρκρο 34 περ. ικϋ του νόμου+ απορρίπτουν αίτθςθ διεκνοφσ
προςταςίασ ωσ απαράδεκτθ, εάν κρίνουν ότι, μεταξφ άλλων, μία χϊρα ςυνιςτά αςφαλι τρίτθ χϊρα
για τον αιτοφντα, ςφμφωνα με το άρκρο 56 του ίδιου νόμου (περ. δϋ). Κατά τισ διατάξεισ δε του
άρκρου 56 μία χϊρα κεωρείται ωσ αςφαλισ τρίτθ χϊρα για ζνα ςυγκεκριμζνο αιτοφντα, όταν
πλθροφνται ςωρευτικά τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 1 αυτισ ζξι κριτιρια, θ ςυνδρομι των
οποίων εξετάηεται ανά περίπτωςθ και για κάκε αιτοφντα χωριςτά (παρ. 2).
40. Επειδι, κατά τα γενόμενα δεκτά με τθν προςβαλλόμενθ πράξθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν, «(9)
το νομικό πλαίςιο ςτθν Σουρκία που κεςπίηει το κακεςτϊσ προςταςίασ που χορθγείται ςε φρουσ

και μθ φρουσ είναι το Τπουργικό Διάταγμα Κανονιςμοφ περί Προςωρινισ Προςταςίασ (Τπουργικό
Διάταγμα αρικ. 2014/6883 τθσ 13θσ Οκτωβρίου 2014, όπωσ τροποποιικθκε από το Τπουργικό
Διάταγμα αρικ. 2016/8722 τθσ 6θσ Απριλίου 2016), ο Κανονιςμόσ για τθν άδεια εργαςίασ των
αιτοφντων διεκνι προςταςία και των δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ
26θσ Απριλίου 2016) και ο Νόμοσ για τουσ Αλλοδαποφσ και τθ Διεκνι Προςταςία. Σα ωσ άνω
νομοκετιματα κζτουν ζνα ςφςτθμα προςταςίασ ςφνκετθσ δομισ. “Προςωρινι προςταςία” είναι
διακζςιμθ ςε όςουσ αναγκάςτθκαν να εγκαταλείψουν τθ χϊρα τουσ, οι οποίοι ζχουν φκάςει ςτθν
Σουρκία μαηικά (“en masse”) και “διεκνισ προςταςία” (κακεςτϊσ του πρόςφυγα τθσ φμβαςθσ τθσ
Γενεφθσ, κακεςτϊσ του πρόςφυγα υπό όρουσ ι κακεςτϊσ επικουρικισ προςταςίασ) μπορεί να
χορθγείται ςε όλεσ τισ άλλεσ εκνικότθτεσ μετά από ατομικι αξιολόγθςθ. Άδειεσ παραμονισ για
ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ χορθγοφνται αρκετζσ φορζσ ςε όςουσ ζχουν ανάγκθ προςταςίασ. Σο
κακεςτϊσ “προςωρινισ προςταςίασ” ιςχφει ςιμερα για τουσ φρουσ και ανικαγενείσ που
καταφκάνουν ςτθν Σουρκία από τθ υρία. Επειδι υπόκεινται ςε αυτό το ειδικό κακεςτϊσ, οι φροι
αποκλείονται από τθν υποβολι αιτιςεων για “διεκνι προςταςία”. Μόλισ θ ςυριακι καταγωγι
επαλθκευτεί, θ προςωρινι προςταςία παρζχεται χωρίσ καμία ατομικι αξιολόγθςθ. Μερικοί φροι
αποκλείονται από το κακεςτϊσ αυτό, όπωσ όςοι εμπλζκονται ςε εγκλιματα ι τρομοκρατία. Οι
δικαιοφχοι προςωρινισ προςταςίασ απολαμβάνουν νόμιμο δικαίωμα να παραμείνουν ςτθν
Σουρκία, προςτατεφονται από τθν επαναπροϊκθςθ και δικαιοφνται πρόςβαςθσ ςε βαςικζσ
υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, δυνάμει μίασ
κάρτασ προςωρινισ ταυτοποίθςθσ προςταςίασ που ζχει εκδοκεί από τθν αρμόδια τουρκικι αρχι,
ενϊ, ζχουν πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ *χωρίσ+ υποχρζωςθ κατοχισ προθγοφμενθσ ςχετικισ
άδειασ».
41. Επειδι, εξ άλλου, ςτισ 15 Οκτωβρίου 2015, θ Σουρκία και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςυμφϊνθςαν ζνα
κοινό ςχζδιο δράςθσ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ ςτον τομζα τθσ ςτιριξθσ των
φρων υπθκόων που απολαφουν προςωρινισ διεκνοφσ προςταςίασ και ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ
τθσ μετανάςτευςθσ, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ που δθμιουργικθκε λόγω τθσ καταςτάςεωσ
ςτθν υρία. τισ 29 Νοεμβρίου 2015, οι αρχθγοί κρατϊν ι κυβερνιςεων των κρατϊν μελϊν τθσ
Ζνωςθσ ςυναντικθκαν με τον Σοφρκο ομόλογό τουσ. Κατά το πζρασ τθσ ςυνόδου, αποφάςιςαν να
ενεργοποιιςουν το κοινό ςχζδιο δράςθσ, ιδίωσ δε να ενιςχφςουν τθν ενεργό ςυνεργαςία τουσ ωσ
προσ τουσ μετανάςτεσ που δεν χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ, προλαμβάνοντασ τθ μετακίνθςι τουσ
προσ τθν Σουρκία και τθν Ζνωςθ, διαςφαλίηοντασ τθν εφαρμογι των διατάξεων διμερϊν
ςυμφωνιϊν επανειςδοχισ και μεριμνϊντασ για τθν ταχεία επιςτροφι των μεταναςτϊν, που δεν
χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ, ςτισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ. Ακολοφκωσ, ςτισ 18 Μαρτίου 2016,
δθμοςιεφκθκε ςτον δικτυακό τόπο του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, υπό τθ μορφι του
δελτίου Σφπου 144/16, διλωςθ ςχετικά με τα αποτελζςματα «*τθσ τρίτθσ ςυνόδου+ από τον
Νοζμβριο του 2015 που ιταν αφιερωμζνθ ςτθν εμβάκυνςθ των ςχζςεων ΕΕ-Σουρκίασ κακϊσ και
ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ μεταναςτευτικισ κρίςθσ» ανάμεςα ςτα «μζλθ του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου
και τον τοφρκο ομόλογό τουσ». Θ ανωτζρω διλωςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ - Σουρκίασ ανζφερε ότι «θ
Σουρκία και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ επιβεβαίωςαν τθ δζςμευςι τουσ για τθν εφαρμογι του κοινοφ
τουσ ςχεδίου δράςθσ που ενεργοποιικθκε ςτισ 29 Νοεμβρίου 2015» και «αναγνωρίηουν ότι
απαιτοφνται περαιτζρω ταχείεσ και αποφαςιςτικζσ προςπάκειεσ». Θ διλωςθ ανζφερε εν ςυνεχεία
τα εξισ: «Προκειμζνου να εξαρκρωκεί το επιχειρθματικό μοντζλο των διακινθτϊν και να
προςφερκεί ςτουσ μετανάςτεσ μια εναλλακτικι λφςθ ϊςτε να μθ βάηουν ςε κίνδυνο τθ ηωι τουσ, θ
ΕΕ *Ευρωπαϊκι Ζνωςθ+ και θ *Σουρκία+ αποφάςιςαν ςιμερα να δϊςουν τζλοσ ςτθν παράτυπθ
μετανάςτευςθ από τθν Σουρκία προσ τθν ΕΕ. Προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχοσ αυτόσ,

ςυμφϊνθςαν ωσ προσ τα εξισ πρόςκετα ςθμεία δράςθσ: 1) Όλοι οι νζοι παράτυποι μετανάςτεσ που
φκάνουν ςτα ελλθνικά νθςιά μζςω Σουρκίασ από τισ 20 Μαρτίου 2016 και ζπειτα κα επιςτρζφονται
ςε αυτιν. Αυτό κα ςυμβαίνει ςε πλιρθ ςυμφωνία με το ενωςιακό και διεκνζσ δίκαιο, άρα με
αποκλειςμό κάκε είδουσ ομαδικϊν απελάςεων. Όλοι οι μετανάςτεσ κα προςτατεφονται ςφμφωνα
με τα ςχετικά διεκνι πρότυπα και τθρουμζνθσ τθσ αρχισ τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ. Θα πρόκειται για
προςωρινό και ζκτακτο μζτρο που είναι απαραίτθτο προκειμζνου να ςταματιςει ο ανκρϊπινοσ
πόνοσ και να αποκαταςτακεί θ δθμόςια τάξθ. Οι μετανάςτεσ που φκάνουν ςτα ελλθνικά νθςιά κα
καταγράφονται δεόντωσ και τυχόν αιτιςεισ αςφλου κα διεκπεραιϊνονται ατομικά από τισ ελλθνικζσ
αρχζσ δυνάμει τθσ οδθγίασ για τισ διαδικαςίεσ αςφλου, ςε ςυνεργαςία με τθν Υπατθ Αρμοςτεία των
Θνωμζνων Εκνϊν για τουσ Πρόςφυγεσ. Οι μετανάςτεσ που δεν αιτοφνται άςυλο ι θ αίτθςθ των
οποίων κρίνεται αβάςιμθ ι απαράδεκτθ βάςει τθσ ωσ άνω οδθγίασ κα επιςτρζφονται ςτθν Σουρκία.
Θ Σουρκία και θ Ελλάδα, με τθ ςυνδρομι των κεςμικϊν οργάνων και οργανιςμϊν τθσ ΕΕ, κα λάβουν
τα αναγκαία μζτρα και κα ςυνάπτουν εφόςον απαιτείται διμερείσ διακανονιςμοφσ,
περιλαμβανομζνθσ και τθσ παρουςίασ τοφρκων αξιωματοφχων ςτα ελλθνικά νθςιά και ελλινων
αξιωματοφχων ςτθν Σουρκία από τισ 20 Μαρτίου 2016, για να εξαςφαλίηεται θ επικοινωνία και ωσ
εκ τοφτου να διευκολφνεται θ απρόςκοπτθ εφαρμογι των εν λόγω διακανονιςμϊν. Θ ΕΕ κα καλφψει
τισ δαπάνεσ των επιχειριςεων επιςτροφισ παράτυπων μεταναςτϊν. 2) Για κάκε επιςτροφι φρου
ςτθν Σουρκία από τα ελλθνικά νθςιά, ζνασ άλλοσ φροσ κα επανεγκακίςταται από τθν Σουρκία ςτθν
ΕΕ, λαμβανομζνων υπόψθ των κριτθρίων τρωτότθτασ του ΟΘΕ. Θα ςυςτακεί μθχανιςμόσ, με τθ
ςυνδρομι τθσ Επιτροπισ, των οργανιςμϊν τθσ ΕΕ και άλλων κρατϊν μελϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
και τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ των Θνωμζνων Εκνϊν για τουσ Πρόςφυγεσ, ο οποίοσ κα διαςφαλίηει ότι
θ αρχι αυτι κα εφαρμόηεται από τθν ίδια θμζρα από τθν οποία αρχίηουν οι επιςτροφζσ. Θα δοκεί
προτεραιότθτα ςτουσ μετανάςτεσ που δεν ζχουν προθγουμζνωσ ειςζλκει ι επιχειριςει να
ειςζλκουν παρατφπωσ ςτθν ΕΕ. Από τθν πλευρά τθσ ΕΕ, θ επανεγκατάςταςθ ςτο πλαίςιο του
μθχανιςμοφ αυτοφ κα υλοποιθκεί, κατ’ αρχιν, με τιρθςθ των δεςμεφςεων που ζχουν λάβει τα
κράτθ μζλθ ςτο πλαίςιο των ςυμπεραςμάτων των αντιπροςϊπων των κυβερνιςεων των κρατϊν
μελϊν, ςυνελκόντων ςτο πλαίςιο του υμβουλίου ςτισ 20 Ιουλίου 2015, ςφμφωνα με τισ οποίεσ
παραμζνουν 18.000 κζςεισ επανεγκατάςταςθσ. Οι τυχόν περαιτζρω ανάγκεσ επανεγκατάςταςθσ κα
υλοποιοφνται μζςω παρόμοιου εκελοντικοφ διακανονιςμοφ ζωσ του ανϊτατου ορίου 54.000
πρόςκετων ατόμων …».
42. Επειδι, ςτθν προςβαλλόμενθ πράξθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν παρατίκενται οι ιςχυριςμοί του
αιτοφντοσ κατά τθν ςυνζντευξι του ςτισ 8.8.2016 και αναφζρεται ειδικότερα ότι ο εν λόγω
εγκατζλειψε τθν υρία ςτισ 9.6.2016, διότι αντιμετϊπιηε κίνδυνο δίωξθσ τόςο από το κακεςτϊσ όςο
και από τον ISIS. Ειςιλκε ςτθν Σουρκία μετά από τρεισ αποτυχθμζνεσ απόπειρεσ, με τθν βοικεια
ενόσ διακινθτι. ε ερϊτθςθ για τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςε κατά τισ προςπάκειζσ του να
ειςζλκει ςτθν Σουρκία, ο αιτϊν απάντθςε ότι τθν πρϊτθ φορά ςυνελιφκθ και, αφοφ κρατικθκε
ςτθν φυλακι για μία θμζρα, επαναπροωκικθκε ςτθν Σουρκία. Σθν δεφτερθ φορά, ςυνελιφκθ από
τον τουρκικό ςτρατό και υπζςτθ ξυλοδαρμό με ςυνζπεια να φζρει ουλι ςτο πρόςωπό του. Σθν τρίτθ
φορά θ ομάδα 25 ατόμων, με τθν οποία αναχϊρθςε από το Kherbert Ejouz, δζχκθκε επίκεςθ από
Σοφρκουσ χωροφφλακεσ με αποτζλεςμα τον κάνατο 11 ατόμων, γεγονόσ το οποίο απαςχόλθςε τα
Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ για μερικζσ θμζρεσ. Ο αιτϊν πρόςκεςε πωσ το επειςόδιο αυτό ζλαβε
χϊρα κατά τθν διάρκεια του Ραμαηανίου και ότι δεν κυμόταν τθν ακριβι θμερομθνία. Εν ςυνεχεία
διλωςε ότι παρζμεινε ςτθν Σουρκία για διάςτθμα 1,5 μινα χωρίσ να επιδιϊξει να ζλκει ςε επαφι
με τισ τουρκικζσ αρχζσ. Προςπάκθςε δζκα φορζσ να ζλκει ςτθν Ελλάδα. υνελιφκθ από τθν
τουρκικι αςτυνομία και κρατικθκε για δφο θμζρεσ χωρίσ να αντιμετωπίςει προβλιματα κατά τθν

κράτθςι του. Ο αιτϊν διλωςε ότι δεν υπζβαλε αίτθςθ για τθν παροχι διεκνοφσ προςταςίασ ι
άλλου τίτλου παραμονισ ςτθν Σουρκία, διότι ςτθν χϊρα εκείνθ «υπάρχει μόνο Μαφία», από τθν
οποία υπζςτθ δφο φορζσ επίκεςθ. Σθν πρϊτθ φορά του επιτζκθκαν δφο άτομα και πιραν τα
χριματα και τα ροφχα του ενϊ τθν δεφτερθ φορά, οπότε και ζκλεψαν το κινθτό τθλζφωνο φίλου
του, δράςτθσ ιταν ζνασ οδθγόσ ταξί που του είχε προςχεδιάςει τθν πράξθ με ζνα άλλο άτομο. Δεν
ανζφερε τα ανωτζρω περιςτατικά ςτθν τουρκικι αςτυνομία διότι δεν είχε τουρκικι ταυτότθτα.
Διλωςε περαιτζρω ότι δεν εργάςκθκε ςτθν Σουρκία, οφτε ζλαβε άδεια εργαςίασ. Παρζμεινε ςτθν
μφρνθ και δεν ςκόπευε να εργαςκεί ςτθν Σουρκία αλλά να ζλκει ςτθν Ελλάδα. Ακολοφκωσ,
ανζφερε ότι τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ ςυνζντευξθσ κατζφκαςε ςτθν Σουρκία θ οικογζνεια του
κείου του που ςχεδιάηει να ζλκει ςτθν Ελλάδα και ότι δεν ζχει άλλουσ ςυγγενείσ ι φίλουσ ςτθν
Σουρκία. Κατά τθν διάρκεια τθσ παραμονισ του ςτθν Σουρκία του παρείχε ςτζγθ και τροφι ζνασ
διακινθτισ ςτθν μφρνθ. Ζφυγε από τθν Σουρκία διότι δεν υπάρχει μζλλον εκεί ενϊ εγκατζλειψε τθν
υρία προκειμζνου να του χορθγθκεί κακεςτϊσ διεκνοφσ προςταςίασ ςε χϊρα που παρζχει
αςφάλεια. τθν Σουρκία, αντικζτωσ, λόγω του πραξικοπιματοσ θ κατάςταςθ δεν είναι ςτακερι και
οι φροι δεν ζχουν το δικαίωμα κατάλλθλθσ (κανονικισ) εργαςίασ και αμοιβισ, όπωσ τον
πλθροφόρθςαν ομοεκνείσ του. τθν ερϊτθςθ για ποιο λόγο δεν μπορεί να επιςτρζψει ςτθν
Σουρκία, ο αιτϊν απάντθςε ότι θ χϊρα αυτι είναι «γεμάτθ από ςυμμορίεσ και τθν “Μαφία”»,
προςκζτοντασ ότι μετά το πραξικόπθμα θ κατάςταςθ δεν είναι ςτακερι και οι φροι δεν
αντιμετωπίηονται ωσ ανκρϊπινα όντα. Ερωτικθκε ακόμθ τι ειδικότερα φοβάται ςτθν Σουρκία και
διλωςε ότι υπάρχουν πολλζσ ςυμμορίεσ, οι οποίεσ εκμεταλλεφονται και διακινοφν τουσ φρουσ,
επανζλαβε δε ότι δζχκθκε δφο φορζσ επίκεςθ. Ο αιτϊν επιβεβαίωςε, τζλοσ, απαντϊντασ ςε
ςχετικζσ ερωτιςεισ, ότι δεν αντιμετϊπιςε ςοβαρά προβλιματα με τισ αρχζσ κατά τθν διάρκεια τθσ
παραμονισ του ςτθν Σουρκία, ότι υπζςτθ δφο επικζςεισ από τθν «Μαφία» και ότι δεν του ςυνζβθ
κάτι άλλο.
43. Επειδι, μετά τθν ουςιαςτικι επανεκτίμθςθ των ιςχυριςμϊν του αιτοφντοσ και «λαμβανομζνων
περαιτζρω υπόψθ των διακζςιμων πθγϊν πλθροφόρθςθσ και ενόψει των ςυνκθκϊν που
επικρατοφν κατά το τρζχον χρονικό διάςτθμα ςτθν Σουρκία, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τα
ζγγραφα ςτοιχεία του φακζλου και τισ λοιπζσ διακζςιμεσ πθγζσ», κατά τα επί λζξει αναφερόμενα
ςτθν προςβαλλόμενθ πράξθ τθσ (παράγραφοσ 29), θ 3θ Ανεξάρτθτθ Επιτροπι Προςφυγϊν ζκρινε,
κατά πλειοψθφία (μειοψθφοφντοσ του μζλουσ τθσ που είχε υποδειχκεί από τθν Υπατθ Αρμοςτεία
του Ο.Θ.Ε. για τουσ πρόςφυγεσ), ότι ειδικϊσ για τον αιτοφντα πλθροφνται ςωρευτικϊσ τα κατ’ άρκρο
56 του ν. 4375/2016 (άρκρο 38 τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ) κριτιρια. Απζρριψε δε, κατόπιν τοφτου, τθν
ενδικοφανι προςφυγι του αιτοφντοσ, δεχομζνθ ότι θ αίτθςθ χοριγθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ, που
είχε υποβάλει ο εν λόγω, ιταν απαράδεκτθ ςφμφωνα με τα άρκρα 54 και 56 του ανωτζρω νόμου.
44. Επειδι, ο προβλθκείσ με τθν προςφυγι ιςχυριςμόσ του αιτοφντοσ ότι παρανόμωσ το
πρωτοβακμίωσ επιλθφκζν όργανο (Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου Λζςβου) απζρριψε το αίτθμα να
του παραςχεκεί διεκνισ προςταςία κατ’ εφαρμογιν τθσ ςτερουμζνθσ νομικισ ιςχφοσ και
δεςμευτικότθτασ, ωσ άνω από 18.3.2016 κοινισ διλωςθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ – Σουρκίασ,
απερρίφκθ με τθν προςβαλλόμενθ πράξθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν, με τθν οποία ζγινε δεκτό
(παρ. 19) ότι θ ανωτζρω κοινι διλωςθ «είναι νομικϊσ δεςμευτικι και ιςχυρι, ζννομθ ςυνζπεια,
όμωσ, τθσ εφαρμογισ τθσ ... δεν είναι θ απόρριψθ των υποβλθκζντων αιτθμάτων διεκνοφσ
προςταςίασ, όπωσ υπολαμβάνει ο προςφεφγων, αλλά θ επιςτροφι ςτθν Σουρκία των αιτοφντων,
των οποίων τα αιτιματα διεκνοφσ προςταςίασ απορρίφκθκαν από τισ ελλθνικζσ αρχζσ, κατόπιν
εξατομικευμζνθσ, κατ’ εφαρμογιν των ευρωπαϊκϊν κανόνων για το άςυλο και τθσ εκνικισ

νομοκεςίασ, εξζταςθσ αυτϊν. *Εν προκειμζνω, θ αίτθςθ+ του προςφεφγοντοσ απορρίφκθκε *ςε
πρϊτο βακμό από το Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου Λζςβου+ ωσ απαράδεκτθ κατ’ εφαρμογιν των
άρκρων 54, 55 και 56 του ν. 4375/2016 με τον οποίο κατζςτθ εςωτερικό δίκαιο θ Οδθγία
2103/32/ΕΕ». Εν ςυνεχεία δε θ Επιτροπι Προςφυγϊν προζβθ ςτθν εκ νζου εξζταςθ τθσ ςυνδρομισ
των προχποκζςεων τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 56 του ανωτζρω νόμου ςτθν
ζνδικθ υπόκεςθ, κακ’ ερμθνείαν και εφαρμογιν τθσ οποίασ (και όχι τθσ ωσ άνω κοινισ διλωςθσ)
ζκρινε ότι θ Σουρκία ςυνιςτά αςφαλι τρίτθ χϊρα για τον αιτοφντα. Κατά ςυνζπεια, τα
προβαλλόμενα ότι, κατά παράβαςθ των ςχετικϊν με τθν ςφναψθ και το κφροσ των διεκνϊν
ςυμφωνιϊν, κανόνων του ευρωπαϊκοφ και του διεκνοφσ δικαίου αφ’ ενόσ και του υντάγματοσ αφ’
ετζρου, υπζλαβε το τελικϊσ αποφανκζν όργανο τθν ανωτζρω από 18.3.2016 κοινι διλωςθ ωσ
νομικά δεςμευτικι (λόγοσ ακυρϊςεωσ Β2), ςτθρίηονται ςτθν εςφαλμζνθ προχπόκεςθ ότι θ
απόρριψθ του αιτιματοσ διεκνοφσ προςταςίασ, που είχε υποβάλει ο αιτϊν, εχϊρθςε κατ’
εφαρμογιν τθσ ωσ άνω κοινισ διλωςθσ και είναι, ωσ εκ τοφτου, απορριπτζα.
45. Επειδι, για τθν διαμόρφωςθ τθσ κρίςεϊσ τθσ θ Επιτροπι Προςφυγϊν ζλαβε υπ’ όψιν και τισ
κατωτζρω επιςτολζσ (παράγραφοι 10 ζωσ και 13 τθσ προςβαλλομζνθσ πράξθσ 4159/8.9.2016): α.
από 12.4.2016 του Πρζςβθ τθσ Μόνιμθσ Αντιπροςωπείασ τθσ Σουρκίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προσ
τον Γενικό Διευκυντι τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Μετανάςτευςθσ και Εςωτερικϊν Τποκζςεων τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, με τθν οποία, όπωσ το ςχετικό απόςπαςμα παρατίκεται επί λζξει ςτθν
τζταρτθ προςβαλλόμενθ πράξθ, ο ανωτζρω διαβεβαίωςε ότι: «Θ Σουρκία επιβεβαιϊνει ότι εξαιτίασ
τθσ κρίςθσ ςτθ υρία, υπικοοι τθσ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ υρίασ, οι οποίοι ζχουν παράτυπα
περάςει ςτα νθςιά του Αιγαίου μζςω Σουρκίασ από τισ 20 Μαρτίου 2016 και εφεξισ, και θ Σουρκία
τουσ παίρνει πίςω από τισ 4 Απριλίου 2016 και εφεξισ, κα λαμβάνουν προςωρινι προςταςία
ςφμφωνα με τον Κανονιςμό περί Προςωρινισ Προςταςίασ αρικ. 2014/6833 και τον Κανονιςμό
αρικ. 2016/8722 που τροποποιεί τον Κανονιςμό περί Προςωρινισ Προςταςίασ. Κάκε φροσ υπικοοσ
που επιςτρζφεται ςτθν Σουρκία που ςε προθγοφμενο χρόνο απιλαυε του κακεςτϊτοσ προςωρινισ
προςταςίασ, ι που διιλκε τθσ χϊρασ και δεν είχε το κακεςτϊσ προςωρινισ προςταςίασ και που
πικανολογείται ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του ριτρεσ αποκλειςμοφ, όπωσ αυτζσ που
προβλζπονται ςτον ωσ άνω Κανονιςμό και τθ ςχετικι τουρκικι εκνικι ι διεκνι νομοκεςία, κα λάβει
το κακεςτϊσ αυτό ςφμφωνα με τον ωσ άνω Κανονιςμό και άλλθ ςχετικι νομοκεςία», β. από
24.4.2016 επιςτολι του ωσ άνω Πρζςβθ τθσ Σουρκίασ, θ οποία αφορά τουσ αλλοδαποφσ άλλων
εκνικοτιτων και αναφζρει τα εξισ: «Θ Σουρκία επιβεβαιϊνει ότι μθ-φροι που ηθτοφν διεκνι
προςταςία ζχοντασ παράτυπα περάςει ςτα νθςιά του Αιγαίου μζςω Σουρκίασ από τισ 20 Μαρτίου
2016 και εφεξισ και θ Σουρκία τουσ παίρνει πίςω από τισ 4 Απριλίου 2016 και εφεξισ, κα δφνανται
να κατακζςουν αίτθςθ διεκνοφσ προςταςίασ ςφμφωνα με το Νόμο περί Αλλοδαπϊν και Διεκνοφσ
Προςταςίασ και τθσ εφαρμοςτικισ νομοκεςίασ. Κάκε μθ-φροσ υπικοοσ που χριηει διεκνοφσ
προςταςίασ και επιςτρζφεται ςτθν Σουρκία, που ςε προθγοφμενο χρόνο απιλαυε διεκνοφσ
προςταςίασ, κα μπορεί να ηθτιςει διεκνι προςταςία προκειμζνου να λάβει και πάλι το
προθγοφμενο κακεςτϊσ άμα τθ επιςτροφι του εντόσ ευλόγου χρόνου. Μζςω εξατομικευμζνθσ
αξιολόγθςθσ, κάκε μθ-φροσ υπικοοσ που αιτείται διεκνοφσ προςταςίασ ςτθν Σουρκία για πρϊτθ
φορά κα καταγράφεται εντόσ ευλόγου χρόνου και κα ζχει αποτελεςματικι δυνατότθτα να ηθτιςει
διεκνι προςταςία ςφμφωνα με τον ωσ άνω Νόμο και άλλθ ςχετικι νομοκεςία,
ςυμπεριλαμβανομζνων των διαδικαςτικϊν προκεςμιϊν και εγγυιςεων, και κα απολαμβάνει
προςταςία από τθν επαναπροϊκθςθ ςφμφωνα με τισ διεκνείσ απαιτιςεισ. Θα ςασ ιμουν ευγνϊμων
εάν εξαςφαλίηατε ότι θ παροφςα επιςτολι κα προωκθκεί ςτισ αρμόδιεσ Ελλθνικζσ αρχζσ και
επιβεβαιϊνω ότι οι δεςμεφςεισ που παρζχονται με τθν επιςτολι αυτι κα κεωροφνται ωσ παροχι

ατομικισ διαςφάλιςθσ ςε ςχζςθ με κάκε τζτοιο άτομο», γ. Από 5.5.2016 του Γενικοφ Διευκυντι τθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ Μετανάςτευςθσ και Εςωτερικϊν Τποκζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ προσ
τισ ελλθνικζσ αρχζσ, θ οποία περιλαμβάνει «εκτιμιςεισ», προσ τον ςκοπό τθσ διευκόλυνςθσ τθσ
εφαρμογισ τθσ από 18.3.2016 κοινισ διλωςθσ και αναφζρει, μεταξφ των άλλων, τα ακόλουκα: «…
Οι εκτιμιςεισ βαςίηονται ςε πλθροφορίεσ που βρίςκονται ςτθ διάκεςθ τθσ Επιτροπισ αναφορικά με
το ςχετικό νομικό πλαίςιο που ιςχφει ςτθν Σουρκία και τθν εφαρμογι του, ςυμπεριλαμβανομζνων
πλθροφοριϊν που ζχουν αποκτθκεί ςτο πλαίςιο του εν εξελίξει διαλόγου μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ και των τουρκικϊν αρχϊν για τθν απελευκζρωςθ των κεωριςεων ... Κατόπιν των
μετζπειτα κανονιςτικϊν τροποποιιςεων που υιοκζτθςε θ Σουρκία (Κανονιςμόσ για τθν
τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ περί Προςωρινισ Προςταςίασ (Τπουργικό Διάταγμα
αρικ. 2016/8722 τθσ 6θσ Απριλίου 2016), Κανονιςμόσ για τθν άδεια εργαςίασ των αιτοφντων διεκνι
προςταςία και των δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 26θσ Απριλίου 2016),
ςε ςυνδυαςμό με τισ διαβεβαιϊςεισ που ζχουν παραςχεκεί από τθν Σουρκία με επιςτολζσ τθσ 12θσ
Απριλίου 2016 ... και τθσ 24θσ Απριλίου 2016 ... για υπθκόουσ υρίασ και μθ υπθκόουσ υρίασ
αντίςτοιχα, οι οποίεσ ζχουν διαβιβαςτεί ςε εςάσ, θ Επιτροπι κεωρεί ότι θ Σουρκία ζχει λάβει όλα τα
αναγκαία μζτρα ... Σζλοσ, οι τουρκικζσ αρχζσ ζχουν δεςμευτεί να επιτρζψουν ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ να παρακολουκεί τακτικά τθν κατάςταςθ των φρων και μθ φρων που επιςτρζφονται ςτθν
Σουρκία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε καταυλιςμοφσ και κζντρα υποδοχισ
προςφφγων. Θ πρϊτθ επίςκεψθ ζχει προγραμματιςτεί να πραγματοποιθκεί ςτισ αρχζσ Μαΐου 2016.
το ίδιο πνεφμα, ςτισ 29 Απριλίου 2016, θ Σουρκία και θ Υπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ
Πρόςφυγεσ ςυνιψαν ςυμφωνία ςχετικά με τισ Συποποιθμζνεσ Διαδικαςίεσ Λειτουργίασ για τθν
εξαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ ςε κζντρα απομάκρυνςθσ, θ οποία προβλζπει,
μεταξφ άλλων, τθν παρακολοφκθςθ των πρακτικϊν τθσ Σουρκίασ ςε ςχζςθ με τισ διεκνείσ
διαδικαςίεσ προςταςίασ», δ. από 29.7.2016 του Επιτρόπου Μετανάςτευςθσ προσ τον Αναπλθρωτι
Τπουργό Μετανάςτευςθσ, με τθν οποία ο εν λόγω Επίτροποσ διλωςε, μεταξφ άλλων, ότι «… παρά
τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτθν Σουρκία, το Σουρκικό νομικό ςφςτθμα ςε ςυνδυαςμό με τισ
διαβεβαιϊςεισ που θ Σουρκία παρείχε αναφορικά με τθν αντιμετϊπιςθ των φρων υπθκόων και των
μθ φρων οι οποίοι υπζβαλαν αίτθςθ αςφλου ςτθν Ελλάδα ζχοντασ παρανόμωσ διζλκει ςτα νθςιά
του Αιγαίου μζςω τθσ Σουρκίασ…. εξακολουκεί να κεωρείται ωσ επαρκισ προςταςία ι προςταςία
αντίςτοιχθ αυτισ τθσ φμβαςθσ τθσ Γενεφθσ. Θ Επιτροπι βαςίηει τισ εκτιμιςεισ τθσ ςτισ πρόςφατεσ
δθμόςιεσ δεςμεφςεισ των Σουρκικϊν αρχϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του Τπουργοφ Ευρωπαϊκϊν
Τποκζςεων ..., ότι θ Διλωςθ τθσ ΕΕ-Σουρκίασ και ειδικότερα το Σουρκικό νομικό ςφςτθμα διεκνοφσ
προςταςίασ ςε ςυνδυαςμό με τισ προαναφερόμενεσ διαβεβαιϊςεισ ςυνεχίηει να εφαρμόηεται
επαρκϊσ. Επιπροςκζτωσ, για το τρζχον διάςτθμα, θ Επιτροπι δεν ζχει ουδεμία ζνδειξθ για το
αντίκετο», ε. από 4.5.2016 τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του Ο.Θ.Ε. για τουσ Πρόςφυγεσ προσ τον
ανωτζρω Αναπλθρωτι Τπουργό, θ οποία, ςτθ ςυνζχεια του από 27.4.2016 ςχετικοφ αιτιματοσ των
ελλθνικϊν αρχϊν αναφορικά με τθν κατάςταςθ των φρων υπθκόων ςτθν Σουρκία, διαλαμβάνει τα
εξισ: «… Ο Κανονιςμόσ Προςωρινισ Προςταςίασ που κεςμοκετικθκε από τθ Σουρκία παρζχει ζνα
κατάλογο δικαιωμάτων και βοθκθτικά μζτρα προσ τουσ φρουσ υπθκόουσ που φιλοξενοφνται ςτθ
χϊρα. Επίςθσ προβλζπεται κοινωνικι αρωγι που ςταδιακά κατοχυρϊνεται, ειδικά για τουσ φρουσ
που διαβιϊνουν ζξω από τουσ καταυλιςμοφσ, όπου περίπου το 90% από τα 2,7 εκατομμφρια φρων
καταγεγραμμζνων προςφφγων προςωρινά διαβιϊνουν. φμφωνα με τθν πρόςφατθ τροποποίθςθ
του Κανονιςμοφ Προςωρινισ Προςταςίασ, οι φροι πολίτεσ, οι οποίοι ζφταςαν ςτα Ελλθνικά νθςιά
μετά τισ 20 Μαρτίου 2016 και οι οποίοι επζςτρεψαν ςτθν Σουρκία, κα μποροφν να απολαφςουν
προςωρινι προςταςία ανεξάρτθτα από το κατά πόςο ιταν προθγουμζνωσ καταγεγραμμζνοι ςτθν
Σουρκία. Επίςθσ αντιλαμβανόμαςτε πωσ θ Σουρκία παρείχε διαβεβαιϊςεισ προσ τθν Ευρωπαϊκι

Ζνωςθ αναφορικά με τθν απόλαυςθ τθσ προςωρινισ προςταςίασ από οποιονδιποτε φρο υπικοο ο
οποίοσ επζςτρεψε ςτθν Σουρκία από τθν Ελλάδα ςτο πλαίςιο τθσ Διλωςθσ ΕΕ-Σουρκίασ τθσ 18θσ
Μαρτίου 2016. Ενόψει των διαβεβαιϊςεων αυτϊν, οι φροι πολίτεσ, των οποίων οι ατομικζσ
περιςτάςεισ εκτιμικθκαν επαρκϊσ από τθν Ελλθνικι Τπθρεςία Αςφλου, και οι οποίοι δεν εμπίπτουν
ςε μία από τισ ειδικζσ κατθγορίεσ που προβλζπονται ςτον ελλθνικό νόμο, και οι οποίοι
επιςτρζφονται από τα Ελλθνικά Νθςιά του Αιγαίου ςτθν Σουρκία, κα μποροφν, καταρχιν να
υπόκεινται ςτο κακεςτϊσ προςωρινισ προςταςίασ ςτθν Σουρκία…», ςτ. από 9.6.2016 τθσ Υπατθσ
Αρμοςτείασ του Ο.Θ.Ε. για τουσ Πρόςφυγεσ, ςφμφωνα με τθν οποία «18 φροι ζχουν επιςτρζψει
οικειοκελϊσ μζχρι ςτιγμισ, μζςω τθσ διαδικαςίασ των επιςτροφϊν, όπωσ υλοποιοφνται από τισ
ελλθνικζσ αρχζσ ςε εφαρμογι τθσ Διλωςθσ ΕΕ - Σουρκίασ, τθσ 18θσ Μαρτίου 2016. Θ Υπατθ
Αρμοςτεία ζχει επιςκεφκεί τρεισ φορζσ το κζντρο υποδοχισ Duzici ςτθν Σουρκία, όπου οι φροι οι
οποίοι επζςτρεψαν από τθν Ελλάδα, πρόκειται να ολοκλθρϊςουν τισ διαδικαςίεσ προ-εγγραφισ. Θ
Υπατθ Αρμοςτεία επιβεβαιϊνει ότι 2 από αυτοφσ αποχϊρθςαν μετά τθν άφιξι τουσ για να
επανενωκοφν με τισ οικογζνειζσ τουσ ςτο Λίβανο, 9 αποφάςιςαν να επιςτρζψουν οικειοκελϊσ ςτθ
υρία (ο εκελοντικόσ χαρακτιρασ τθσ επιςτροφισ παρακολουκικθκε από τθν Υπατθ Αρμοςτεία του
ΟΘΕ) και 7 ολοκλιρωςαν τισ διαδικαςίεσ προ-εγγραφισ και επανενϊκθκαν με τισ οικογζνειζσ τουσ
ςε τρεισ επαρχίεσ τθσ Σουρκίασ. Οι τελευταίοι κλικθκαν να ολοκλθρϊςουν τισ διαδικαςίεσ εγγραφισ
τουσ ςε επαρχιακό επίπεδο. Επομζνωσ, θ Υπατθ Αρμοςτεία δεν μπορεί να επιβεβαιϊςει ότι τα επτά
άτομα ζχουν ιδθ αποκτιςει επίςθμα προςωρινι προςταςία». Θ Επιτροπι Προςφυγϊν ζκρινε
ειδικότερα ότι οι ωσ άνω (υπό αϋ και βϋ) επιςτολζσ του Σοφρκου Πρζςβθ, το περιεχόμενο των
οποίων επιβεβαιϊνεται από αξιόπιςτεσ πθγζσ (ανωτζρω επιςτολζσ γϋ - ςτϋ) αλλά και από τισ λοιπζσ
διακζςιμεσ πθγζσ (ιςτότοποι μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ), ςυνιςτοφν «διπλωματικζσ εγγυιςεισ» με
ιδιαίτερθ αποδεικτικι αξία (τζταρτθ προςβαλλόμενθ πράξθ, παρ. 14).
46. Επειδι, θ οφειλομζνθ ςε προφανι παραδρομι μνεία τθσ από 24.4.2016 επιςτολισ του Πρζςβθ
τθσ Μόνιμθσ Αντιπροςωπείασ τθσ Σουρκίασ με τθν εςφαλμζνθ θμερομθνία 29.5.2016 ουδεμία
επιρροι αςκεί ςτο κφροσ τθσ προςβαλλόμενθσ απορριπτικισ πράξθσ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν.
Περαιτζρω, οφτε θ οδθγία 2013/32/ΕΕ οφτε ο ν. 4375/2016 ι άλλθ διάταξθ τθσ νομοκεςίασ εκϊλυαν
τθν λιψθ υπ’ όψιν των ανωτζρω υπό αϋ και βϋ επιςτολϊν από τθν Επιτροπι Προςφυγϊν, ωσ
ςτοιχείων δθλωτικϊν τθσ προκζςεωσ τθσ κυβερνιςεωσ τθσ Σουρκίασ να παράςχει προςταςία,
μεταξφ άλλων, ςτουσ φρουσ που επιςτρζφονται από τθν Ελλάδα, κατ’ εφαρμογιν τθσ ςχετικισ
(τουρκικισ εκνικισ) νομοκεςίασ και των ςυναφϊν διεκνϊν κανόνων. Οι εφαρμοςτζεσ εν
προκειμζνω διατάξεισ δεν εκϊλυαν, εξ άλλου, τθν λιψθ υπ’ όψιν από τθν Αρχι των λοιπϊν
επιςτολϊν και ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ ςκζψθ. Είναι, ςυνεπϊσ, απορριπτζα
τα περί του αντικζτου προβαλλόμενα (λόγοσ ακυρϊςεωσ με αρικμό Β7, πρϊτο και δεφτερο ςκζλοσ).
Εξ άλλου, και τα προβαλλόμενα ότι παρανόμωσ δεν γνωςτοποιικθκε ςτον αιτοφντα το περιεχόμενο
των ανωτζρω επιςτολϊν κατά τθν διαδικαςία εξζταςθσ του αιτιματόσ του προκειμζνου να δυνθκεί
να τισ αντικροφςει (λόγοι ακυρϊςεωσ Β7, τρίτο ςκζλοσ, ςε ςυνδυαςμό με Β6, τρίτο ςκζλοσ), είναι
απορριπτζα εφ’ όςον πάντωσ ο αιτϊν, τόςο κατά τθν ςυνζντευξι του ςε πρϊτο βακμό όςο και με το
υπόμνθμα επί τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ του, εξζφραςε τισ απόψεισ του για τθν κατάςταςθ που
επικρατεί ςτθν Σουρκία και τθν πολιτικι τθσ τουρκικισ κυβζρνθςθσ όςον αφορά τουσ φρουσ που
ηθτοφν προςταςία ςτθν χϊρα αυτι, ηθτιματα ςτα οποία αναφζρονται οι δφο ωσ άνω επιςτολζσ του
Σοφρκου Πρζςβθ και κυρίωσ θ πρϊτθ από αυτζσ.
47. Επειδι, ωσ προσ τθν ςυνδρομι του κριτθρίου τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου
56 του ν. 4375/2016 (ότι δθλαδι δεν απειλοφνται θ ηωι και θ ελευκερία του ςυγκεκριμζνου

αιτοφντοσ λόγω φυλισ, κρθςκείασ, εκνικότθτασ, ςυμμετοχισ ςε ιδιαίτερθ κοινωνικι ομάδα ι
πολιτικϊν πεποικιςεων, άρκρο 38 παρ. 1 περ. αϋ τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ) ζγιναν δεκτά με τθν
προςβαλλόμενθ πράξθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν τα εξισ: «(20) ... Ο προςφεφγων προβάλλει ότι
λόγω τθσ υριακισ καταγωγισ του απειλείται ςτθν Σουρκία θ ηωι του. Προσ επίρρωςθ του
ιςχυριςμοφ του αναφζρεται ςτα προςωπικά του βιϊματα και ιδίωσ *ςτο+ ότι κατά τθ διάρκεια τθσ
πρϊτθσ προςπάκειάσ του να ειςζλκει ςτθν Σουρκία ξυλοκοπικθκε από Σοφρκουσ ςτρατιϊτεσ, οι
οποίοι τον τραυμάτιςαν ςτο ςτόμα και κατά τθ δεφτερθ οι τουρκικζσ αρχζσ πυροβόλθςαν και
εφόνευςαν 11 άτομα από τα 25 που προςπάκθςαν να περάςουν ςτθν Σουρκία, ενϊ, εξ άλλου, ζχει
πζςει κφμα κλοπισ από τθ “Μαφία” ςτθν Σουρκία. Όμωσ, εν όψει του ότι ο προςφεφγων διζμεινε
ςτθν Σουρκία για διάςτθμα 1,5 μινα και κατά διλωςι του (βλ. ςχετικό πρακτικό ςυνζντευξθσ) δεν
αντιμετϊπιςε κανζνα πρόβλθμα από τισ αρχζσ τθσ Σουρκίασ, οι περιγραφόμενεσ από τον
ίδιο επικζςεισ, οι οποίεσ, εξ άλλου, ζλαβαν χϊρα κατά τθν προςπάκεια του τελευταίου να ειςζλκει
ςτθν Σουρκία, δεν ιταν ςυςτθματικζσ οφτε είχαν ςτόχο να πλιξουν τον ίδιο ατομικϊσ και για τον
λόγο αυτό δεν δφνανται να κεωρθκοφν ότι είναι αρκοφντωσ ςοβαρζσ ϊςτε να τον κίγουν κατά
τρόπο αντίςτοιχο με τον αναφερόμενο ςτο άρκρο 9 του ΠΔ 141/2013 (άρκρο 9 τθσ Οδθγίασ
2011/95/ΕΚ), οφτε δε, ςυντρζχει εφλογοσ κίνδυνοσ να κινδυνεφςει θ ηωι του προςφεφγοντοσ
εφόςον επιςτρζψει ςτθ χϊρα αυτι. Εξ άλλου, ο προςφεφγων δεν κατιγγειλε το περιςτατικό τθσ
επίκεςθσ που δζχκθκε από μζλθ, κατά τισ εκτιμιςεισ του, τθσ “Μαφίασ” ςε αςτυνομικι ι
οποιαδιποτε άλλθ Σουρκικι αρχι και επομζνωσ δεν αποδεικνφεται ότι οι τουρκικζσ αρχζσ
αδυνατοφςαν ι ιταν απρόκυμεσ να διερευνιςουν τα ςχετικά πραγματικά περιςτατικά και να τον
προςτατεφςουν. Τπό τα δεδομζνα αυτά, ο προβαλλόμενοσ ιςχυριςμόσ είναι απορριπτζοσ ωσ
αβάςιμοσ. (21) ... Ο προςφεφγων ιςχυρίηεται ότι ενόψει τθσ ςυριακισ καταγωγισ του υπάρχει
βάςιμοσ κίνδυνοσ να ςτερθκεί τθν ελευκερία του για άγνωςτο χρονικό διάςτθμα, χωρίσ νόμιμθ
βάςθ και υπό επιςφαλείσ για τθν υγεία και τθν αξιοπρζπειά του ςυνκικεσ κράτθςθσ. Ο κίνδυνοσ
αυτόσ απορρζει, κατά τουσ ιςχυριςμοφσ του, από τισ πρακτικζσ αδιάκριτθσ και γενικευμζνθσ
κράτθςθσ που το τουρκικό κράτοσ εφαρμόηει ςε βάροσ των πολιτϊν τρίτων χωρϊν που ςτεροφνται
νομιμότθτασ παραμονισ ςτθ χϊρα και ςυνδζεται με τθ ςυριακι του καταγωγι και το γεγονόσ ότι το
αίτθμα αςφλου του απορρίφκθκε ςτθν Ελλάδα ωσ απαράδεκτο. Και υπό τθν εκδοχι όμωσ ότι
*ικελε+ επιςτραφεί ςτθν Σουρκία και υπαχκεί ςε κακεςτϊσ προςωρινισ προςταςίασ, όπωσ
προβάλλει, το γεγονόσ αυτό ςε καμία περίπτωςθ δεν κα απζκλειε τθν πικανότθτα κράτθςισ του,
κακϊσ θ Σουρκία αντιμετωπίηει τισ μεταναςτευτικζσ και προςφυγικζσ ροζσ με διοικθτικι κράτθςθ,
τακτικι που αποτελεί αντικείμενο ζντονθσ κριτικισ και ανθςυχίασ από πλικοσ φορζων και
οργανϊςεων. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι α) από τισ διακζςιμεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ δεν προκφπτει
ότι οι φροι που επιςτρζφονται ςτθν Σουρκία κρατοφνται ι φυλακίηονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο
λόγω τθσ εκνικότθτάσ τουσ, β) ότι ο προςφεφγων διλωςε ότι κρατικθκε από τισ τουρκικζσ αρχζσ για
μικρό χρονικό διάςτθμα, όταν προςπάκθςε να ειςζλκει ςτθν Σουρκία και εν ςυνεχεία παρανόμωσ
να ειςζλκει ςτθν Ελλάδα και γ) ότι ο προςφεφγων αναφζρεται αορίςτωσ ςτθ ςυριακι του καταγωγι
χωρίσ να προβάλλει ειδικότερα ότι, εν όψει τθσ προςωπικισ του κατάςταςθσ, ςυντρζχει εφλογοσ
κίνδυνοσ να φυλακιςκεί ι κρατθκεί, ενϊ δεν ιςχυρίςκθκε ότι ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του
αυτοτελείσ παράγοντεσ οι οποίοι ςωρευτικϊσ κεωροφνται ςοβαροί και υπό το πρίςμα τθσ
γενικότερθσ κατάςταςθσ ςτθν Σουρκία να δφναται να κεωρθκεί ότι ςυντρζχει κίνδυνοσ να υποςτεί
ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ του, ο προβαλλόμενοσ ιςχυριςμόσ παρίςταται απορριπτζοσ ωσ αβάςιμοσ».
48. Επειδι, με το προεκτεκζν περιεχόμενο θ προςβαλλόμενθ πράξθ είναι νομίμωσ και επαρκϊσ
αιτιολογθμζνθ, απορριπτομζνου του περί του αντικζτου λόγου ακυρϊςεωσ (υπό Β8, ςκζλοσ γϋ).
Ειδικότερα, είναι απορριπτζα τα προβαλλόμενα ότι κατά παράβαςθ του νόμου δεν ερευνικθκε αν

απειλοφνται θ ηωι και θ ελευκερία του αιτοφντοσ, όπωσ απαιτείται κατά το άρκρο 56 παρ. 1 περ. αϋ
του ν. 4375/2016, αλλά εξετάςκθκε αν ο εν λόγω διατρζχει κίνδυνο δίωξθσ ςτθν περίπτωςθ
επιςτροφισ του ςτθν Σουρκία, ηιτθμα ουςιωδϊσ διάφορο κατά τουσ ιςχυριςμοφσ του. Και τοφτο
διότι θ ζννοια τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, όπωσ ςαφϊσ προκφπτει από τισ παρατεκείςεσ ςτθν
προθγοφμενθ ςκζψθ κρίςιμεσ παραδοχζσ τθσ, είναι ότι ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ πλθροφται θ
προχπόκεςθ που κζτει ο νόμοσ, κατά τα προαναφερκζντα, ότι δθλαδι δεν προζκυψε ότι
απειλοφνται θ ηωι και θ ελευκερία του αιτοφντοσ ςε περίπτωςθ επιςτροφισ του ςτθν Σουρκία.
Περαιτζρω, νομίμωσ αιτιολογείται (και κατά τα λοιπά απαραδζκτωσ πλιττεται ευκζωσ) θ
ουςιαςτικι εκτίμθςθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν ότι από τα περιςτατικά βίασ, τα οποία ςυνζβθςαν
κατά τθν απόπειρα ειςόδου του αιτοφντοσ από τθν υρία ςτθν Σουρκία, όπωσ ιςχυρίςκθκε, δεν
προκφπτει απειλι για τθν ηωι του, εν όψει και τθσ παραμονισ του ςτθν χϊρα αυτι επί 1,5 μινα
χωρίσ, όπωσ ο ίδιοσ ανζφερε, να αντιμετωπίςει προβλιματα με τισ αρχζσ. Προβάλλεται, επίςθσ, με
τον ίδιο λόγο ακυρϊςεωσ, ότι θ προςβαλλόμενθ φζρει αντιφατικι αιτιολογία εφ’ όςον δζχεται το
μεν ότι υπάρχει ςοβαρι πικανότθτα διοικθτικισ κράτθςθσ του αιτοφντοσ ςτθν Σουρκία λόγω τθσ
ιδιότθτάσ του ωσ «επιςτρεφόμενου αλλοδαποφ (φρου)», το δε ότι θ κράτθςι του, ςτα πλαίςια
«γενικευμζνθσ ςχετικισ πρακτικισ» των τουρκικϊν αρχϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των προςφυγικϊν
και μεταναςτευτικϊν ροϊν, δεν ςυνδζεται με τθν εκνικότθτά του. Θ ειδικότερθ αυτι
αιτίαςθ ερείδεται επί εςφαλμζνθσ προχποκζςεωσ και πρζπει, ωσ εκ τοφτου, να απορριφκεί,
δεδομζνου ότι ςτθν προςβαλλόμενθ πράξθ παρατίκενται μεν οι ιςχυριςμοί του αιτοφντοσ ότι
απειλείται θ ελευκερία του εξ αιτίασ τθσ τθρουμζνθσ από τισ τουρκικζσ αρχζσ πρακτικισ διοικθτικισ
κρατιςεωσ των αλλοδαπϊν, και ιδίωσ των φρων, ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που
επιςτρζφουν από τθν Ελλάδα και υπάγονται ςε προςτατευτικό κακεςτϊσ, πλθν θ Επιτροπι
Προςφυγϊν δεν υιοκζτθςε τουσ ιςχυριςμοφσ αυτοφσ, τουσ οποίουσ, αντικζτωσ, απζρριψε ωσ
αβαςίμουσ, δεχκείςα, κατά τα εκτικζμενα ςτθν προθγοφμενθ ςκζψθ, ότι από τισ διακζςιμεσ πθγζσ
πλθροφόρθςθσ δεν προκφπτει ότι οι φροι, οι οποίοι επιςτρζφουν από τθν Ελλάδα ςτθν Σουρκία,
κρατοφνται ι φυλακίηονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο λόγω τθσ εκνικότθτάσ τουσ.
49. Επειδι, θ Επιτροπι Προςφυγϊν απζρριψε με τθν προςβαλλόμενθ πράξθ τον ιςχυριςμό του
αιτοφντοσ ότι κα απειλθκεί θ ηωι και θ ελευκερία του ςε περίπτωςθ επιςτροφισ του ςτθν Σουρκία
λόγω των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν ςυνζχεια του αποτυχθμζνου πραξικοπιματοσ τθσ 15θσ
Ιουλίου 2016 (κζςπιςθ κακεςτϊτοσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, αναςτολι τθσ εφαρμογισ διατάξεων τθσ
ΕΔΑ, ευρεία καταςτολι). Ειδικότερα, κατά τα ιδθ αναφερκζντα (ανωτζρω ςκζψθ 45), όςον αφορά
τθν γενικι κατάςταςθ ςτθν Σουρκία, παρατίκενται ςτθν παράγραφο 12 τθσ προςβαλλομζνθσ οι,
βαςιηόμενεσ ςτισ δθμόςιεσ δεςμεφςεισ Σοφρκων αξιωματοφχων και ςτθν ζλλειψθ ενδείξεων περί
του αντικζτου, εκτιμιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ και μετά τθν
απόπειρα ανατροπισ τθσ κυβζρνθςθσ «το τουρκικό νομικό ςφςτθμα εξακολουκεί να κεωρείται ωσ
επαρκισ προςταςία ι προςταςία αντίςτοιχθ αυτισ τθσ φμβαςθσ τθσ Γενεφθσ» (από 29.7.2016
επιςτολι του Επιτρόπου Μετανάςτευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ). Διαλαμβάνει δε ςυναφϊσ θ
προςβαλλόμενθ πράξθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν ςτθν παράγραφο 22 αυτισ τα ακόλουκα:
«Λαμβανομζνων υπόψθ των διακζςιμων πθγϊν πλθροφόρθςθσ και των ςυνκθκϊν που επικρατοφν
κατά το τρζχον χρονικό διάςτθμα ςτθν Σουρκία και δεδομζνου ότι ο προςφεφγων δεν επικαλείται
κάποιο αποδεικτικό ςτοιχείο ζςτω μθ τυπικό, από το οποίο να δφναται να ςυναχκεί ότι ςυντρζχουν
ςοβαροί λόγοι να κεωρθκεί πρόςωπο “αρκετοφ ενδιαφζροντοσ” για τισ τουρκικζσ αρχζσ ϊςτε να
κινδυνεφει με ενδεχόμενθ ςφλλθψθ θ ανάκριςθ ..., δεν δφναται να κεωρθκεί ότι ςυντρζχει εφλογοσ
κίνδυνοσ για τθ ηωι και τθν ελευκερία του». Θ ανωτζρω αιτιολογία, θ οποία αναφζρεται τόςο ςτθν
κρατοφςα ςτθν Σουρκία γενικι κατάςταςθ όςο και ςτθν ατομικι περίπτωςθ του αιτοφντοσ, δεν

πλιττεται ειδικϊσ με τθν κρινόμενθ αίτθςθ, ο ςχετικόσ λόγοσ ακυρϊςεωσ τθσ οποίασ (υπό Β8,
ςκζλοσ ηϋ) ςτρζφεται αλυςιτελϊσ κατά του επάλλθλου ςκζλουσ τθσ αιτιολογίασ τθσ
προςβαλλομζνθσ, ότι «θ αναςτολι εφαρμογισ των διατάξεων τθσ ΕΔΑ που επικαλείται, δεδομζνου
ότι αποτελεί μία νόμιμθ κατάςταςθ ρθτϊσ προβλεπόμενθ από το ίδιο το κείμενο τθσ φμβαςθσ
*αυτισ+ ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ουδεμία επιρροι αςκεί ςτθν περίπτωςθ του
προςφεφγοντοσ», και είναι, ωσ εκ τοφτου, απορριπτζοσ.
50. Επειδι, κατά τθν οδθγία 2013/32/ΕΕ (άρκρο 38 παρ. 1
περ. βϋ), μια χϊρα κεωρείται ωσ αςφαλισ τρίτθ χϊρα για τον αιτοφντα διεκνι προςταςία εφ’ όςον,
μεταξφ άλλων, δεν υπάρχει ςτθν χϊρα αυτι κίνδυνοσ ςοβαρισ βλάβθσ του ςυγκεκριμζνου
αιτοφντοσ, όπωσ ορίηεται ςτθν οδθγία 2011/95/ΕΕ (και, αντιςτοίχωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 56
παρ. 1 περ. γϋ ν. 4375/2016, μια χϊρα κεωρείται ωσ αςφαλισ τρίτθ χϊρα για ζνα ςυγκεκριμζνο
αιτοφντα, όταν, μεταξφ άλλων, δεν υπάρχει κίνδυνοσ ςοβαρισ βλάβθσ για τον αιτοφντα κατά το
άρκρο 15 του π.δ/τοσ 141/2013). υνίςταται δε θ «ςοβαρι βλάβθ», μεταξφ άλλων, και «ςε
βαςανιςτιρια ι απάνκρωπθ ι εξευτελιςτικι μεταχείριςθ ι τιμωρία του αιτοφντοσ» (άρκρα 15 περ.
βϋ τθσ οδθγίασ 2011/95/ΕΕ και 15 περ. βϋ του π.δ/τοσ 141/2013 περί τθσ μεταφοράσ τθσ τελευταίασ
αυτισ οδθγίασ, βλ. ανωτζρω ςκζψθ 14). Σο άρκρο 3 τθσ ΕΔΑ ορίηει, επίςθσ, κατά τα εκτεκζντα ςτθν
ςκζψθ 12, ότι «ουδείσ επιτρζπεται να υποβλθκι εισ βαςάνουσ οφτε εισ ποινάσ ι μεταχείριςιν
απανκρϊπουσ ι εξευτελιςτικάσ». Με το υπόμνθμα επί τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ο αιτϊν
αμφιςβιτθςε τθν ςυνδρομι του ωσ άνω κριτθρίου για τον χαρακτθριςμό τθσ Σουρκίασ ωσ
αςφαλοφσ τρίτθσ χϊρασ ςτθν περίπτωςι του, υποςτθρίηοντασ, εκτόσ των άλλων, ότι διατρζχει τον
κίνδυνο να τεκεί ςε κράτθςθ ςτθν χϊρα αυτι, θ οποία ςυνιςτά απάνκρωπθ και εξευτελιςτικι
μεταχείριςθ λόγω των κρατουςϊν ςτθν Σουρκία ςυνκθκϊν κράτθςθσ των αλλοδαπϊν αιτοφντων
προςταςία. Προζβαλε, περαιτζρω, ότι θ ενδεχόμενθ επιςτροφι του ςτθν Σουρκία κα αντζκειτο και
ςτο προμνθςκζν άρκρο 3 τθσ ΕΔΑ εξ αιτίασ των ςυνκθκϊν κράτθςθσ και διαβίωςθσ των αλλοδαπϊν
αιτοφντων προςταςία ςτθν χϊρα αυτι. Θ Επιτροπι Προςφυγϊν απάντθςε με τθν προςβαλλόμενθ
πράξθ τθσ επί των ωσ άνω ιςχυριςμϊν του αιτοφντοσ ωσ εξισ: «(25) ... Εξ ουδενόσ διακζςιμου
ςτοιχείου προκφπτει ότι τα άτομα υριακισ καταγωγισ κρατοφνται υπό κακεςτϊσ ςτζρθςθσ τθσ
ελευκερίασ τουσ και ςε ςυνκικεσ που ςυνιςτοφν εξευτελιςτικι μεταχείριςθ κατά τθν ζννοια του
άρκρου 3 τθσ ΕΔΑ ςτο οποίο αντιςτοιχεί, κατ’ ουςίαν, θ περ. βϋ του άρκρου 15 του Π.Δ. 141/2013
... Εξ άλλου, ο προςφεφγων δεν επικαλείται ειδικϊσ, ότι εν όψει των προςωπικϊν του περιςτάςεων,
πικανολογείται να εκτεκεί ςε κίνδυνο βλάβθσ ςυγκεκριμζνθσ μορφισ ... Μόνθ δε, θ κατά τουσ
ιςχυριςμοφσ του, κράτθςι του κατά τθ προςπάκειά του να ειςζλκει ςτθ Σουρκία, εν όψει τθσ
διάρκειάσ τθσ (ςυνολικά 3 θμζρεσ) και τθσ ζνταςισ τθσ (ςε ςυνκικεσ που ο προςφεφγων διλωςε ότι
δεν αντιμετϊπιςε πρόβλθμα) δεν είναι αρκοφντωσ ςοβαρι και κατά ςυνζπεια δεν πλθροφται θ περ.
βϋ του άρκρου 15 του Π.Δ. 141/2013 ... (26) Ο ιςχυριςμόσ *περί παραβιάςεωσ του άρκρου 3 τθσ
ΕΔΑ+ είναι απορριπτζοσ ωσ απαραδζκτωσ προβαλλόμενοσ κακϊσ δεν ςτοιχειοκετεί λόγο υπαγωγισ
του προςφεφγοντοσ ςτο προςτατευτικό κακεςτϊσ του πρόςφυγα».
51. Επειδι, προβάλλεται (λόγοσ ακυρϊςεωσ Β8 ςκζλοσ δϋ) ότι θ προςβαλλόμενθ πράξθ φζρει
αντιφατικι αιτιολογία εφ’ όςον, ενϊ γίνεται δεκτό ςτθν παράγραφο 21 αυτισ ότι, ςτθν περίπτωςθ
επιςτροφισ του ςτθν Σουρκία, ο αιτϊν κα υποβλθκεί ςε κράτθςθ, ωσ «γενικευμζνθ πρακτικι» των
αρχϊν τθσ χϊρασ αυτισ, δεν εξετάςκθκε περαιτζρω αν οι ςυνκικεσ κράτθςθσ των αλλοδαπϊν
αιτοφντων προςταςία ςτθν Σουρκία τυχόν αντιβαίνουν ςτουσ κανόνεσ διεκνοφσ δικαίου, όπωσ
προκφπτει, κατά τα προβαλλόμενα με τθν αίτθςθ ακυρϊςεωσ, από πλθκϊρα ςχετικϊν «δθμόςια
προςβάςιμων και ευρζωσ γνωςτϊν» πλθροφοριϊν. Θ αιτίαςθ αυτι, όπωσ προβάλλεται, είναι

απορριπτζα ωσ ερειδομζνθ επί εςφαλμζνθσ προχποκζςεωσ, διότι, κατά τα ιδθ εκτεκζντα (ανωτζρω
ςκζψθ 48), με τθν ζνδικθ πράξθ (παρ. 21) δεν ζγιναν δεκτοί, όπωσ υπολαμβάνει ο αιτϊν, αλλά,
αντικζτωσ, απερρίφκθςαν ωσ αναπόδεικτοι, οι ιςχυριςμοί του περί τθσ ακολουκοφμενθσ από τισ
τουρκικζσ αρχζσ πρακτικισ διοικθτικισ κρατιςεωσ των φρων που επιςτρζφουν από τθν Ελλάδα.
Απορριπτζα είναι και θ αιτίαςθ ότι θ Επιτροπι Προςφυγϊν κατά παράβαςθ του νόμου κατζλιπε
αναπάντθτο τον προβλθκζντα με τθν ενδικοφανι προςφυγι ιςχυριςμό του αιτοφντοσ, ότι θ
ενδεχόμενθ επιςτροφι του ςτθν Σουρκία τον εκκζτει ςε ςυνκικεσ κράτθςθσ και διαβίωςθσ που
ςυνιςτοφν εξευτελιςτικι μεταχείριςθ, κατά παράβαςθ του άρκρου 15 περ. βϋ του π.δ/τοσ 141/2013.
Και τοφτο διότι ςτθρίηεται ςε ανακριβι προχπόκεςθ εφ’ όςον ο ανωτζρω ιςχυριςμόσ εξετάςκθκε
και απερρίφκθ ωσ αβάςιμοσ, με τθν αιτιολογία, θ οποία παρατίκεται ςτθν προθγοφμενθ ςκζψθ και
δεν πλιττεται ειδικϊσ με τθν κρινόμενθ αίτθςθ. Περαιτζρω, ιςχυριςμοί, οι οποίοι δεν ςυνιςτοφν
κατά το νόμο λόγουσ παροχισ διεκνοφσ προςταςίασ (ιτοι, υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ του πρόςφυγα ι
τθσ επικουρικισ προςταςίασ), αναρμοδίωσ κατ’ αρχιν προβάλλονται ενϊπιον τθσ Ανεξάρτθτθσ
Επιτροπισ Προςφυγϊν του
ν. 4375/2016, επιλαμβανομζνθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ κατά πράξεωσ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου,
απορριπτικισ αιτιματοσ υπαγωγισ ςτο ανωτζρω προςτατευτικό κακεςτϊσ Νομίμωσ, ςυνεπϊσ,
απερρίφκθ με τθν προςβαλλόμενθ πράξθ από τθν Επιτροπι Προςφυγϊν, ωσ απαραδζκτωσ
προβλθκείσ ενϊπιόν τθσ, ο ιςχυριςμόσ του αιτοφντοσ ότι τυχόν επιςτροφι του ςτθν Σουρκία κα
αντζκειτο όχι μόνον ςτθν ενταςςομζνθ ςτθ νομοκεςία περί διεκνοφσ προςταςίασ, υπό τθν
προεκτεκείςα ζννοια, διάταξθ τθσ περίπτωςθσ βϋ του άρκρου 15 του ν. 4375/2016 αλλά και
αυτοτελϊσ ςτθν κατά το άρκρο 3 τθσ ΕΔΑ απαγόρευςθ επαναπροϊκθςθσ αλλοδαποφ ςε χϊρα ςτθν
οποία κινδυνεφει να υποςτεί απάνκρωπθ ι εξευτελιςτικι μεταχείριςθ. Κατά τοφτο δε θ ελλθνικι
ζννομθ τάξθ δεν παρουςιάηει κενό δεδομζνου ότι θ νομοκεςία περί αλλοδαπϊν περιλαμβάνει
διατάξεισ που απαγορεφουν τθν απομάκρυνςθ αλλοδαπϊν ςτθν περίπτωςθ παραβιάςεωσ του
άρκρου 3 τθσ ΕΔΑ και ανακζτει τθν αρμοδιότθτα εκδόςεωσ των ςχετικϊν πράξεων ςε άλλεσ αρχζσ
(βλ. τθν προςτεκείςα με το άρκρο 15 παρ. 1 του ν. 4332/2015, ΦΕΚ Αϋ 76, διάταξθ του άρκρου 78Α
του ν. 3386/2005, ΦΕΚ Αϋ 212, κατά τθν οποία: «Απόφαςθ απζλαςθσ δεν εκδίδεται ςε περίπτωςθ
ςυνδρομισ των όρων τθσ αρχισ μθ επαναπροϊκθςθσ, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται *μεταξφ άλλων+
ςτο άρκρο 3 τθσ Ευρωπαϊκισ φμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου .... τθν περίπτωςθ αυτι,
θ αρμόδια *αςτυνομικι+ αρχι του άρκρου 76 παρ. 2 του ν. 3386/2005 χορθγεί βεβαίωςθ περί μθ
απομάκρυνςθσ για λόγουσ ανκρωπιςτικοφσ, θ οποία ςυνεπάγεται για τον κάτοχο, τα δικαιϊματα και
τισ υποχρεϊςεισ τθσ βεβαίωςθσ αναβολισ απομάκρυνςθσ του άρκρου 24 του ν. 3907/2011»). Είναι,
ςυνεπϊσ, απορριπτζα ωσ αβάςιμα τα περί του αντικζτου προβαλλόμενα με τθν υπό κρίςθ αίτθςθ
ακυρϊςεωσ.
52. Επειδι, ο αιτϊν υποςτιριξε, περαιτζρω, με τθν προςφυγι του ενϊπιον τθσ Επιτροπισ
Προςφυγϊν ότι θ Σουρκία δεν μπορεί να κεωρθκεί αςφαλισ τρίτθ χϊρα για αυτόν, δοκζντοσ ότι δεν
πλθροφνται τα κριτιρια βϋ και δϋ του άρκρου 62 παρ. 1 του ν. 4375/2016 (άρκρο 38
παρ. 1 περ. γϋ και δϋ τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ) εφ’ όςον θ ανωτζρω χϊρα δεν τθρεί τθν αρχι τθσ μθ
επαναπροϊκθςθσ ςφμφωνα με τθν φμβαςθ τθσ Γενεφθσ οφτε απαγορεφει τθν απομάκρυνςθ
ατόμων ςυριακισ καταγωγισ ςτθν πατρίδα τουσ, όπου κινδυνεφουν να υποςτοφν βαςανιςτιρια ι
ςκλθρι ι απάνκρωπθ ι ταπεινωτικι μεταχείριςθ ι τιμωρία, όπωσ ορίηεται ςτο διεκνζσ δίκαιο. Οι
ιςχυριςμοί του αυτοί απερρίφκθςαν κατά πλειοψθφία ωσ αβάςιμοι με τθν προςβαλλόμενθ
απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν, με τθν αιτιολογία ότι «(23) α) ςτθν Σουρκία διαβιϊνουν 3,5
εκατομμφρια πρόςφυγεσ εκ των οποίων 2,75 εκατομμφρια φροι, β) ςφμφωνα με τθν νομοκεςία τθσ
Σουρκίασ γίνεται ςεβαςτι θ αρχι τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ, γ) θ τουρκικι κυβζρνθςθ παρείχε προσ

τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι διαβεβαιϊςεισ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ Σουρκία τθρεί τθν αρχι τθσ μθ
επαναπροϊκθςθσ ςτθν πράξθ και οι οποίεσ (διαβεβαιϊςεισ) επιβεβαιϊνονται από αξιόπιςτεσ πθγζσ
(βλ. τισ αναφερόμενεσ ςε προθγοφμενεσ *παραγράφουσ+ επιςτολζσ του Γενικοφ Διευκυντι
Μετανάςτευςθσ και Εςωτερικϊν Τποκζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθ ςυναφι επιςτολι του
Επιτρόπου Μετανάςτευςθσ, τισ επιςτολζσ τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ) και
για το λόγο αυτό ζχουν ιδιαίτερθ αποδεικτικι αξία και δ) ... οι επικζςεισ που επικαλείται ο
προςφεφγων, ζλαβαν χϊρα κατά τθ προςπάκεια του προςφεφγοντοσ να ειςζλκει ςτθν Σουρκία,
ζχουν χαρακτιρα “αποςπαςματικό, αυκαίρετο και όχι ςτοχοποιθμζνο”, και δεν ζχουν (ενόψει και
του χρόνου που ο προςφεφγων παρζμεινε ςτθν Σουρκία χωρίσ κατά διλωςι του να αντιμετωπίςει
οιοδιποτε πρόβλθμα), επίπεδο ςοβαρότθτασ ικανό να οδθγιςουν ςτο ςυμπζραςμα ότι ςυντρζχει
εφλογοσ κίνδυνοσ να επαναπροωκθκεί ςτθ υρία».
53. Επειδι, θ αναφορά γενικϊσ ςτθν νομοκετικι προςταςία από τθν επαναπροϊκθςθ, χωρίσ τθν
ειδικότερθ μνεία τθσ ςχετικισ διάταξθσ τθσ τουρκικισ νομοκεςίασ, δεν κακιςτά πλθμμελι τθν
προςβαλλόμενθ πράξθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν, εφ’ όςον μάλιςτα, όπωσ προκφπτει από τα
ςτοιχεία του φακζλου, ο Κανονιςμόσ περί Προςωρινισ Προςταςίασ Αλλοδαπϊν (2014/6883)
περιλαμβάνει ςχετικι ρφκμιςθ ςτο άρκρο 6, είναι δε αδιάφορο το ότι πρόκειται για διάταξθ
κανονιςτικισ πράξθσ («υπουργικοφ διατάγματοσ») και όχι τυπικοφ νόμου, εφ’ όςον, πάντωσ, δεν
αμφιςβθτείται θ νομικι δεςμευτικότθτά τθσ. Περαιτζρω, θ Επιτροπι Προςφυγϊν ζλαβε υπ’ όψιν,
ωσ ςτοιχεία από τα οποία προκφπτει θ εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ ςτθν πράξθ,
αφ’ ενόσ τον μεγάλο αρικμό «προςφφγων» (και, ιδίωσ, φρων αιτοφντων προςταςία) που διαβιοφν
ςτθν Σουρκία και αφ’ ετζρου τα προαναφερκζντα ζγγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων αρχϊν και
διεκνϊν οργανιςμϊν και ιδίωσ τισ προαναφερκείςεσ δφο επιςτολζσ του Πρζςβθ τθσ Μόνιμθσ
Αντιπροςωπείασ τθσ Σουρκίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τθν πρϊτθ από τισ οποίεσ (από 12.4.2016)
παρζχεται θ διαβεβαίωςθ ότι το κακεςτϊσ τθσ προςωρινισ προςταςίασ (και, ςυνεπϊσ, και ο
κανόνασ τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ) καταλαμβάνει και τουσ φρουσ που από τισ 4 Απριλίου 2016 και
εφεξισ επιςτρζφουν ςτθν Σουρκία από τθν Ελλάδα, ςτθν οποία είχαν ειςζλκει από τισ 20 Μαρτίου
του ιδίου ζτουσ και εφεξισ, μζςω των νιςων του Αιγαίου, προερχόμενοι από τθν Σουρκία.
Αξιολογικθκαν δθλαδι από τθν Επιτροπι Προςφυγϊν ςτοιχεία πρόςφορα και νόμιμα (βλ. ςκζψθ
46) για τθν κεμελίωςθ των ςχετικϊν κρίςεϊν τθσ, οι οποίεσ δεν κλονίηονται από τισ αναφορζσ
οργανϊςεων που επικαλζςκθκε ο αιτϊν με τθν προςφυγι του οφτε από τθν ζκκεςθ, με θμερομθνία
10.8.2016, του Ειδικοφ Απεςταλμζνου του Γενικοφ Γραμματζα Μετανάςτευςθσ και Προςφφγων του
υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, ςτθν οποία αποτυπϊνονται τα πορίςματα ζρευνασ που διενεργικθκε
ςτθν Σουρκία από τισ 30 Μαΐου ζωσ τισ 4 Ιουνίου 2016 και αναφζρεται (υπό Χ2) ότι δεν κατζςτθ
δυνατόν να επιβεβαιωκοφν οι ιςχυριςμοί περί επαναπροωκιςεωσ φρων υπθκόων, οι οποίοι
διαβιοφν ςτθν ανωτζρω χϊρα. Αλλά και θ προβλθκείςα με τθν ενδικοφανι προςφυγι αιτίαςθ ότι θ
Σουρκία παραβιάηει τθν αρχι τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ με τισ βίαιεσ απωκιςεισ αλλοδαπϊν που
αποπειρϊνται να διαςχίςουν τα ςφνορά τθσ με τθν υρία, κφμα των οποίων υπιρξε και ο ίδιοσ,
ανεξαρτιτωσ του παραδεκτοφ τθσ προβολισ τθσ από τον αιτοφντα, ςτθν περίπτωςθ του οποίου
τίκεται ηιτθμα επιςτροφισ φρου ςτθν Σουρκία από τθν Ελλάδα και όχι ειςόδου ςτθν Σουρκία από
τθν υρία, εξετάςκθκε κατ’ ουςίαν με τθν προςβαλλόμενθ πράξθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν, με τθν
οποία, αφοφ ςυνεκτιμικθκαν οι ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ που ςυντρζχουν ςτθν περίπτωςθ του
αιτοφντοσ, εκρίκθ ότι δεν προκφπτει ότι ο εν λόγω διατρζχει «εφλογο κίνδυνο» επαναπροϊκθςθσ
ςτθν υρία. Θ προςβαλλόμενθ πράξθ είναι δε, κατά το μζροσ τοφτο, νομίμωσ και επαρκϊσ
αιτιολογθμζνθ, λαμβανομζνου υπ’ όψιν ότι ο αιτϊν πριν από τθν ζλευςι του ςτθν Ελλάδα, κατά τθν
επί ενάμιςθ μινα «χωρίσ οιοδιποτε πρόβλθμα» παραμονι του ςτθν Σουρκία, είχε κρατθκεί από τισ

αρχζσ και εν ςυνεχεία αφζκθκε ελεφκεροσ (ςκζψθ 42). Οφτε είχε εξ άλλου θ Επιτροπι Προςφυγϊν
τθν υποχρζωςθ λιψεωσ υπ’ όψιν των τυχόν προθγουμζνων πράξεων των εκάςτοτε αρμοδίων αρχϊν
επί περιπτϊςεων φρων υπθκόων, οι οποίοι, προερχόμενοι από τθν Σουρκία, υπζβαλαν αιτιματα
διεκνοφσ προςταςίασ ςτθν Ελλάδα. Επομζνωσ, είναι απορριπτζα όλα τα περί του αντικζτου
προβαλλόμενα ςυναφϊσ με τθν υπό κρίςθ αίτθςθ (λόγοσ ακυρϊςεωσ Β8 ςκζλοσ αϋ).
54. Επειδι, μεταξφ των προβλεπομζνων ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 56 του ν. 4375/2016
κριτθρίων, περιλαμβάνεται, κατά τα ιδθ αναφερκζντα, και θ «δυνατότθτα να ηθτθκεί *ςτθν τρίτθ
χϊρα+ το κακεςτϊσ του πρόςφυγα και, ςτθν περίπτωςθ που ο αιτϊν αναγνωριςκεί ωσ πρόςφυγασ,
να του χορθγθκεί προςταςία, ςφμφωνα με τθ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ» (περ. εϋ, αντιςτοίχωσ άρκρο 38
παρ. 1 περ. εϋ τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ). Κατά τθν ζννοια δε τθσ διάταξθσ αυτισ, προκειμζνου να
κεωρθκεί ότι πλθροφται το εν λόγω κριτιριο, δεν απαιτείται θ τρίτθ χϊρα να ζχει επικυρϊςει τθν
φμβαςθ τθσ Γενεφθσ (και μάλιςτα χωρίσ γεωγραφικό περιοριςμό) ι να κεςπίηεται με τθν
νομοκεςία τθσ ςφςτθμα προςταςίασ των αλλοδαπϊν, με το οποίο να κατοχυρϊνονται όχι μόνο θ
αρχι τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ αλλά και όλα τα λοιπά δικαιϊματα που προβλζπονται από τθν
ανωτζρω φμβαςθ. Σοφτο ςυνάγεται, μεταξφ άλλων, i. από τθν αντιπαραβολι των διατάξεων του,
μεταφερκζντοσ ςτο εςωτερικό δίκαιο με το άρκρο 56 του ν. 4375/2016, άρκρου 38 τθσ οδθγίασ
2013/32/ΕΕ, οι οποίεσ αναφζρονται μεν ςτο «κακεςτϊσ του πρόςφυγα», δεν προβλζπουν όμωσ ότι,
για να κεωρθκεί μια τρίτθ χϊρα ωσ αςφαλισ, πρζπει να ζχει επικυρϊςει τθν φμβαςθ τθσ Γενεφθσ,
να εφαρμόηει ειδικι διαδικαςία αςφλου προβλεπομζνθ από τθν νομοκεςία τθσ ι να κατοχυρϊνει
κατάλογο οριςμζνων δικαιωμάτων, με τισ διατάξεισ του άρκρου 39 τθσ οδθγίασ (το οποίο δεν ζχει
μεταφερκεί ςτθν εςωτερικι ζννομθ τάξθ), που αφορά τθν «ζννοια τθσ ευρωπαϊκισ αςφαλοφσ
τρίτθσ χϊρασ», ςτθν παράγραφο 2 του οποίου ρθτϊσ ορίηεται ότι μία ευρωπαϊκι χϊρα μπορεί να
κεωρθκεί ωσ αςφαλισ τρίτθ χϊρα, κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 του ιδίου άρκρου 39, μόνον
εφόςον (α) ζχει επικυρϊςει και τθρεί τισ διατάξεισ τθσ φμβαςθσ τθσ Γενεφθσ χωρίσ γεωγραφικοφσ
περιοριςμοφσ, (β) εφαρμόηει διαδικαςία αςφλου προβλεπόμενθ από νομοκεςία και (γ) ζχει
επικυρϊςει τθν ΕΔΑ και τθρεί τισ διατάξεισ τθσ, περιλαμβανομζνων των κανόνων περί πραγματικισ
προςφυγισ, ii. από τθν αντιπαραβολι των εν λόγω διατάξεων του άρκρου 38 τθσ ανωτζρω οδθγίασ
με τισ διατάξεισ του άρκρου 35 αυτισ (άρκρο 55 ν. 4375/2016) που προβλζπουν ότι μια χϊρα
μπορεί να κεωρθκεί ωσ «πρϊτθ χϊρα αςφλου» για ζναν ςυγκεκριμζνο αιτοφντα εάν αυτόσ (α) ζχει
αναγνωριςκεί ωσ πρόςφυγασ από τθν χϊρα αυτι και απολαφει ακόμθ τθσ ςχετικισ προςταςίασ, ι
(β) απολαφει άλλθσ επαρκοφσ («αποτελεςματικισ», κατά τον ελλθνικό νόμο) προςταςίασ ςτθν εν
λόγω χϊρα, επωφελοφμενοσ μεταξφ άλλων από τθν αρχι τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ, κεωρείται
δθλαδι κατά τθν οδθγία ωσ ιςοδφναμθ με τθν παρεχομζνθ ςτουσ αναγνωριςμζνουσ πρόςφυγεσ
προςταςία και κάκε «άλλθ επαρκισ προςταςία» που παρζχεται ςτουσ αλλοδαποφσ. Εξ άλλου, θ
φμβαςθ τθσ Γενεφθσ δεν προβλζπει τθν ενιαία προςταςία των αλλοδαπϊν ι ανικαγενϊν που
εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ, αφοφ, ςφμφωνα με τα προεκτεκζντα (ςκζψθ 11), αφ’ ενόσ τα
δικαιϊματα, που αναγνωρίηονται με τθν φμβαςθ αυτι, διαφοροποιοφνται αναλόγωσ του βακμοφ
ςυνδζςεωσ των προςφφγων με τισ χϊρεσ ςτισ οποίεσ διαβιοφν, και αφ’ ετζρου τα περιςςότερα από
τα δικαιϊματα που προβλζπονται, δεν κατοχυρϊνονται ανεπιφφλακτα αλλά, αντικζτωσ, επιτρζπεται
θ υποβολι επιφυλάξεων εκ μζρουσ των Κρατϊν κατά τθν υπογραφι, επικφρωςθ ι προςχϊρθςθ
ςτθν ανωτζρω φμβαςθ. Επομζνωσ, για να χαρακτθριςκεί μια τρίτθ χϊρα ωσ αςφαλισ, από τθν
άποψθ τθσ ςυνδρομισ του κριτθρίου εϋ του άρκρου 38 παρ. 1 τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ (56 παρ. 1
περ. εϋ
ν. 4375/2016), αρκεί να παρζχει «επαρκι» προςταςία οριςμζνων κεμελιωδϊν δικαιωμάτων των
προςφφγων, όπωσ, μεταξφ άλλων, του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ και

τθν αγορά εργαςίασ.
55. Επειδι, με τθν προςβαλλόμενθ πράξθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν (παρ. 6) ζγινε δεκτό ότι θ
αναφορά με τθν οδθγία 2013/32/ΕΕ ςε «προςταςία ςφμφωνα με τθ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ» ζχει τθν
ζννοια ότι επιβάλλεται θ ερμθνεία των ςχετικϊν διατάξεων του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
«υπό το φωσ τθσ φμβαςθσ, που αποτελεί τον κεμζλιο λίκο του Ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ αςφλου
και υπό τισ βαςικζσ αρχζσ και αξίεσ που απορρζουν από αυτιν *ζτςι ϊςτε+ να τουσ αποδίδεται
νόθμα ιςοδφναμο και ςυνεπζσ... όχι *όμωσ+ και ταυτόςθμο προσ αυτό τθσ φμβαςθσ». Εκρίκθ,
επίςθσ, ότι οφτε θ χριςθ του ίδιου όρου ζχει τθν ζννοια ότι κακιςτά τθν τυπικι επικφρωςθ τθσ
φμβαςθσ από τρίτθ χϊρα αναγκαία πρόςκετθ προχπόκεςθ προκειμζνου θ τελευταία να κρικεί
αςφαλισ και ότι, ωσ εκ τοφτου, «θ επικφρωςθ τθσ φμβαςθσ τθσ Γενεφθσ από τρίτθ χϊρα με
γεωγραφικι επιφφλαξθ, δεν οδθγεί, άνευ άλλου τινόσ, ςτον a priori αποκλειςμό τθσ χϊρασ αυτισ ωσ
εν δυνάμει αςφαλοφσ τρίτθσ». Εν όψει δε τοφτων, ωσ προσ τθν ςυνδρομι του επίμαχου κριτθρίου εϋ
διαλαμβάνονται ςτθν προςβαλλόμενθ πράξθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν τα εξισ: «(27) ... Ο
προςφεφγων ιςχυρίηεται ότι ςτθν περίπτωςι του δεν πλθροφται το *ωσ άνω+ κριτιριο διότι ςτθν
Σουρκία δεν υπάρχει θ δυνατότθτα να ηθτθκεί κακεςτϊσ πρόςφυγα που να χορθγεί προςταςία
εφάμιλλθ με τθν προςταςία που παρζχει θ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ. Και τοφτο διότι, όπωσ, εξ άλλου,
υποςτθρίηει και θ Υπατθ Αρμοςτεία του Ο.Θ.Ε. για τουσ Πρόςφυγεσ ςε ςχετικό κείμενό τθσ, το
κράτοσ αυτό εξακολουκεί να διατθρεί το γεωγραφικό περιοριςμό αναγνωρίηοντασ ωσ πρόςφυγεσ
πολίτεσ προερχόμενουσ μόνο από Ευρϊπθ. Περαιτζρω, το ειδικό κακεςτϊσ προςωρινισ προςταςίασ
που ο τουρκικόσ νόμοσ αναγνωρίηει ςτουσ φρουσ, τόςο ωσ προσ το χαρακτιρα του όςο και ωσ προσ
τα δικαιϊματα που αναγνωρίηει ςτουσ δικαιοφχουσ του, όςο και ωσ προσ τισ προχποκζςεισ
χοριγθςθσ, παφςθσ ι ανάκλθςισ του πάςχει από ζλλειψθ ςοβαρότατων εγγυιςεων, χαρακτθρίηεται
από νομικι αναςφάλεια και δεν μπορεί επ’ ουδενί να κεωρθκεί εφάμιλλο ι ανάλογο του
κακεςτϊτοσ του πρόςφυγα που κακιερϊνει θ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ. Ο προβαλλόμενοσ ιςχυριςμόσ
κρίνεται κατά πλειοψθφία απορριπτζοσ ωσ αβάςιμοσ. Σοφτο διότι, κατ’ αρχιν προκειμζνου να
κρικεί αν μια χϊρα παρζχει ιςοδφναμθ προσ τθ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ προςταςία, εν όψει και των
γενομζνων *προθγουμζνωσ+ δεκτϊν, δεν απαιτείται αυτι να ζχει κυρϊςει χωρίσ γεωγραφικι
επιφφλαξθ τθν εν λόγω ςφμβαςθ αλλά να παρζχει προςταςία που να πλθροί τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ
και αξίεσ που απορρζουν από τθ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ. Εν όψει τοφτου και δεδομζνου ότι οι
επιςτραφζντεσ φροι προςτατεφονται ρθτϊσ από τθν επαναπροϊκθςθ, κεμελιϊδθ ζννοια τθσ
διεκνοφσ προςταςίασ, απολαμβάνουν αυτόματα τθν προςταςία του κακεςτϊτοσ “προςωρινισ
προςταςίασ”, ζχουν νόμιμο δικαίωμα διαμονισ απολαμβάνοντασ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε βαςικζσ
υπθρεςίασ υγείασ και εκπαίδευςθσ και κυρίωσ εν όψει του ότι δφνανται ελεφκερα να εργαςτοφν
υπό κακεςτϊσ όμοιο προσ τουσ πολίτεσ τθσ Σουρκίασ, χωρίσ να υφίςτανται ςε βάροσ τουσ
διακρίςεισ, το νομοκετικό πλαίςιο προςταςίασ τθσ Σουρκίασ, ερμθνευόμενο υπό το φϊσ τθσ
υνκικθσ τθσ Γενεφθσ και των κανόνων του διεκνοφσ ανκρωπιςτικοφ δικαίου, προκφπτει ότι πλθροί
τισ προχποκζςεισ προκειμζνου να κρικεί ότι καταρχιν, κατά το παρόν ςτάδιο, παρζχει ιςοδφναμθ
προσ τθ προςταςία που παρζχεται κατ’ εφαρμογι τθσ φμβαςθσ τθσ Γενεφθσ. Εξ άλλου, θ αναφορά
του προςφεφγοντοσ ςτθ διατυπωκείςα άποψθ τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του Ο.Θ.Ε. για τουσ
Πρόςφυγεσ περί τθσ ερμθνείασ τθσ κατ' άρκρο 38 τθσ Οδθγίασ ζννοιασ τθσ “αςφαλοφσ τρίτθσ
χϊρασ” ουδεμία επιρροι αςκεί. Σοφτο διότι, οι απόψεισ τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του Ο.Θ.Ε. για τουσ
Πρόςφυγεσ, όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςε ςχετικά κείμενα και εγχειρίδια, δεν είναι ςε καμία
περίπτωςθ δεςμευτικζσ, διότι απλϊσ εμπεριζχουν προτάςεισ για τθν τιρθςθ οριςμζνθσ διαδικαςίασ
κατά τθν εξζταςθ των αιτθμάτων αςφλου και κζτουν με τον τρόπο αυτό “ιπιο” δίκαιο. Μόνεσ
αρμόδιεσ δε για τθν ερμθνεία των κρίςιμων κανόνων δικαίου παραμζνουν οι οιονεί δικαςτικζσ

αρχζσ, όπωσ οι Ανεξάρτθτεσ Επιτροπζσ Προςφυγϊν και ακολοφκωσ τα Ελλθνικά Δικαςτιρια. Σζλοσ,
... ο προςφεφγων δεν επικαλείται ότι θ παρεχόμενθ ςε αυτόν προςταςία από τθν Σουρκία, εν όψει
των ατομικϊν του χαρακτθριςτικϊν, δεν κα είναι ιςοδφναμθ προσ αυτι τθσ φμβαςθσ τθσ Γενεφθσ».
56. Επειδι, προβάλλεται (λόγοσ ακυρϊςεωσ Β8, ςκζλοσ βϋ) κατ’ αρχάσ ότι θ προςβαλλόμενθ πράξθ
τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν δεν αιτιολογείται νομίμωσ κακ’ ό μζροσ ζγινε με αυτι δεκτό ότι το
κακεςτϊσ προςωρινισ προςταςίασ των αλλοδαπϊν, ςτο οποίο υπάγονται οι φροι κατά τθν
τουρκικι νομοκεςία, παρζχει «προςταςία ςφμφωνα με τθν φμβαςθ τθσ Γενεφθσ», κατά τα
προβλεπόμενα ςτα άρκρα 38 παρ. 1
περ. εϋ τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ και 56 παρ. 2 περ. εϋ του ν. 4375/2016, εφ’ όςον i. πρόκειται για
προςωρινό κακεςτϊσ, το οποίο μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να παυκεί με απόφαςθ «υμβουλίου
Τπουργϊν» (ιτοι οργάνου τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ και όχι με διαδικαςία περιβαλλομζνθ από
κοινοβουλευτικζσ εγγυιςεισ), κατά τρόπο μαηικό χωρίσ εξατομικευμζνθ κρίςθ, με δυνατότθτα
λιψθσ ταυτόχρονθσ απόφαςθσ περί επιςτροφισ όλων των πρϊθν υπαγομζνων ςτο κακεςτϊσ αυτό
ςτισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ, ii. δεν είναι δυνατι θ, κατ’ εκτίμθςθ των περιςτάςεων και του ιςτορικοφ
εκάςτθσ περιπτϊςεωσ, υπαγωγι των δικαιοφχων προςωρινισ προςταςίασ ςτο κακεςτϊσ του
πρόςφυγα, ενόψει και του γεωγραφικοφ περιοριςμοφ, υπό τον οποίο ζχει επικυρωκεί θ φμβαςθ
τθσ Γενεφθσ από τθν Σουρκία, ι ςε άλλο κακεςτϊσ μακροχρόνιασ προςταςίασ, iii. το χρονικό
διάςτθμα παραμονισ των δικαιοφχων προςωρινισ προςταςίασ ςτθν Σουρκία δεν προςμετράται για
τθν κτιςθ τθσ τουρκικισ ικαγενείασ, και iv. θ Διοίκθςθ μπορεί να επιβάλει μζτρα περιοριςτικά τθσ
ελευκερίασ κίνθςθσ και εγκατάςταςθσ των υπαγομζνων ςε κακεςτϊσ προςωρινισ προςταςίασ
(όπωσ θ υποχρζωςθ διαμονισ ςε οριςμζνο τόπο), οι οποίοι, περαιτζρω, δεν τελοφν υπό κακεςτϊσ
όμοιο προσ τουσ πολίτεσ τθσ Σουρκίασ, όπωσ εςφαλμζνωσ ζγινε δεκτό από τθν Επιτροπι
Προςφυγϊν, και ωσ προσ το δικαίωμα άςκθςθσ μιςκωτισ εργαςίασ εν όψει των ςχετικϊν
περιοριςμϊν (όπωσ, κατά τουσ ιςχυριςμοφσ του αιτοφντοσ, οι διατάξεισ με τισ οποίεσ προβλζπεται θ
χοριγθςθ άδειασ εργαςίασ ςε αιτοφντεσ άςυλο, «δίχωσ εγγφθςθ τθσ πρόςβαςισ τουσ ςτθν αγορά
εργαςίασ», απαιτείται θ ςφμπραξθ του εργοδότθ για τθν υποβολι αίτθςθσ χοριγθςθσ άδειασ
εργαςίασ ςε αιτοφντα άςυλο και ειςάγεται ποςόςτωςθ *10%+ ωσ προσ τον αρικμό των
απαςχολουμζνων φρων επί του ςυνόλου του δυναμικοφ εκάςτθσ επιχείρθςθσ). Οι ανωτζρω
αιτιάςεισ είναι, όμωσ, απορριπτζεσ, εφ’ όςον i. θ οδθγία δεν απαιτεί, προκειμζνου να χαρακτθριςκεί
μια τρίτθ χϊρα ωσ αςφαλισ, τθν υπαγωγι των αλλοδαπϊν αιτοφντων διεκνι προςταςία ςε
διαδικαςία χοριγθςθσ αςφλου, όπωσ αντικζτωσ απαιτείται, ςφμφωνα με τα προεκτεκζντα,
προκειμζνου να χαρακτθριςκεί μια χϊρα ωσ «ευρωπαϊκι αςφαλισ τρίτθ χϊρα» οφτε αποκλείεται ο
χαρακτθριςμόσ τρίτθσ χϊρασ ωσ αςφαλοφσ για μόνο τον λόγο ότι ζχει επικυρϊςει τθν φμβαςθ τθσ
Γενεφθσ με γεωγραφικό περιοριςμό, ii. θ νομοκετικι πρόβλεψθ περί παφςεωσ του κακεςτϊτοσ
προςωρινισ προςταςίασ με γενικισ φφςεωσ πράξθ οργάνου τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ, χωρίσ
προθγοφμενθ διαπίςτωςθ τθσ ςυνδρομισ, ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ αλλοδαποφ, των κατά
τθν οδθγία και τθν φμβαςθ τθσ Γενεφθσ λόγων λιξεωσ τθσ διεκνοφσ προςταςίασ, δεν αναιρεί τον
χαρακτιρα τθσ παρεχομζνθσ προςταςίασ ωσ ςφμφωνθσ με τισ απαιτιςεισ του επίμαχου κριτθρίου
εϋ, εφ’ όςον δεν ςυνεπάγεται αναγκαίωσ και τθν επιςτροφι των δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ
αλλοδαπϊν ςτισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ (άρκρο 11 του Κανονιςμοφ Προςωρινισ Προςταςίασ, κατά
το οποίο, ςτθν περίπτωςθ παφςθσ του κακεςτϊτοσ προςωρινισ προςταςίασ, το Τπουργικό
υμβοφλιο δφναται να αποφαςίςει τθν επιςτροφι των δικαιοφχων ςτισ χϊρεσ τουσ, να απονείμει
προςτατευτικό κακεςτϊσ ςτουσ πλθροφντεσ τισ ςχετικζσ προχποκζςεισ με γενικι πράξθ ι να
αποφαςίςει τθν ατομικι αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν αιτιςεων διεκνοφσ προςταςίασ κακϊσ και
να επιτρζψει τθν παραμονι των τζωσ δικαιοφχων προςωρινισ προςταςίασ ςτθν Σουρκία υπό τουσ

κακοριηομζνουσ ςφμφωνα με τον ςκοπό του νόμου όρουσ), iii. με το άρκρο 34 τθσ φμβαςθσ τθσ
Γενεφθσ, με το οποίο καλοφνται τα ςυμβαλλόμενα μζρθ να «διευκολφνουν, εν τω μζτρω του
δυνατοφ, τθν αφομοίωςιν και πολιτογράφθςιν των προςφφγων», δεν κεςπίηεται ατομικό δικαίωμα
ςτθν ικαγζνεια τθσ αλλοδαπισ πολιτείασ, ςτο ζδαφοσ τθσ οποίασ διαβιοί ο πρόςφυγασ, οφτε
δικαίωμα προςμζτρθςθσ του διανυκζντοσ χρόνου παραμονισ του ςτθν χϊρα αυτι προσ τον ςκοπό
τθσ ςυμπλιρωςθσ των απαιτουμζνων για τθν πολιτογράφθςθ αλλοδαποφ χρονικϊν προχποκζςεων
κατά τθν οικεία εκνικι νομοκεςία, και iv. θ κατά τθν οδθγία και τον νόμο «προςταςία ςφμφωνα με
τθ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ» δεν αποκλείει κατ’ αρχιν τθν επιβολι περιοριςμϊν - όπωσ οι
κεςπιηόμενοι, κατά τουσ ιςχυριςμοφσ του αιτοφντοσ, με τθν τουρκικι νομοκεςία - ςτθν άςκθςθ των
δικαιωμάτων εκλογισ του τόπου διαμονισ, ελεφκερθσ κυκλοφορίασ και εργαςίασ των αλλοδαπϊν
δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ, οφτε επιτάςςει τθν εξομοίωςι των με τουσ πολίτεσ του κράτουσ,
ςτο οποίο διαβιοφν, ωσ προσ τθν άςκθςθ μιςκωτισ επαγγελματικισ απαςχόλθςθσ, εν όψει και των
αντίςτοιχων προβλζψεων τθσ φμβαςθσ τθσ Γενεφθσ (άρκρα 17 ιδίωσ παρ. 1, 26 και 31 παρ. 2 ςτθν
ςκζψθ 11).
57. Επειδι, περαιτζρω, ςφμφωνα με τα προεκτεκζντα (ςκζψθ 46), νομίμωσ ζκρινε θ Επιτροπι
Προςφυγϊν ότι πλθροφται ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ το ανωτζρω κριτιριο εϋ τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 56 του ν. 4375/2016 (38 παρ. 1 περ. εϋ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ), ςτθριηόμενθ ςτθν
ιςχφουςα τουρκικι νομοκεςία και ςτισ προμνθςκείςεσ δφο επιςτολζσ του Πρζςβθ ςτθν Μόνιμθ
Αντιπροςωπεία τθσ Σουρκίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το περιεχόμενο των οποίων επιβεβαιϊνεται,
κατά τα γενόμενα δεκτά με τθν προςβαλλόμενθ πράξθ (παράγραφοσ 14), από άλλεσ «αξιόπιςτεσ»
πθγζσ (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Υπατθ Αρμοςτεία του Ο.Θ.Ε. για τουσ Πρόςφυγεσ). Οι κρίςεισ αυτζσ
του αρμοδίου οργάνου δεν κλονίηονται από τισ γενικζσ εκτιμιςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν
ζκκεςθ Επιτροπισ τθσ Κοινοβουλευτικισ υνζλευςθσ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (doc.
14028/19.4.2016), οφτε από τθν προμνθςκείςα ζκκεςθ, με θμερομθνία 10.8.2016, του Ειδικοφ
Απεςταλμζνου του Γενικοφ Γραμματζα Μετανάςτευςθσ και Προςφφγων του υμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ. τθν τελευταία αυτι ζκκεςθ ςθμειϊνονται οι δυςχζρειεσ εφαρμογισ του προςτατευτικοφ
κακεςτϊτοσ των φρων δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ ςτθν Σουρκία, οι οποίεσ, όμωσ, δεν
χαρακτθρίηονται ωσ ανυπζρβλθτεσ οφτε αποδίδονται ςε θκελθμζνεσ ενζργειεσ ι παραλείψεισ των
αρχϊν αλλά ςτον μεγάλο αρικμό των φρων που ευρίςκονται ςτθν ανωτζρω χϊρα. Οφτε
κλονίηονται, εξ άλλου, οι επίμαχεσ κρίςεισ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν από τα ςτοιχεία που
μνθμονεφονται ςτθν ενδικοφανι προςφυγι του αιτοφντοσ, και ειδικότερα από τθν ζκκεςθ του
Νοεμβρίου 2015 του Παρατθρθτθρίου Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ςχετικά με τθν πρόςβαςθ των
ανθλίκων φρων ςτθν εκπαίδευςθ, ηιτθμα το οποίο δεν αςκεί επιρροι εν προκειμζνω, κακϊσ και
από τθν «δθμοςίευςθ του AFAD», τθσ οποίασ όλωσ αορίςτωσ ζγινε επίκλθςθ από τον αιτοφντα.
Αβαςίμωσ, ςυνεπϊσ, προβάλλεται με τον ίδιο λόγο ακυρϊςεωσ ότι θ προςβαλλόμενθ πράξθ
αιτιολογείται πλθμμελϊσ κατά τοφτο.
58. Επειδι, καμία διάταξθ δεν χορθγεί ςτθν Υπατθ Αρμοςτεία του Ο.Θ.Ε. για τουσ Πρόςφυγεσ τθν
εξουςία «αυκεντικισ ερμθνείασ» τθσ φμβαςθσ τθσ Γενεφθσ, όπωσ εςφαλμζνωσ υπολαμβάνει ο
αιτϊν, οφτε, κατά μείηονα λόγο, αναγνωρίηεται ςτθν Υπατθ Αρμοςτεία από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο θ
αρμοδιότθτα να διατυπϊνει δεςμευτικζσ, για τα εκνικά δικαςτιρια και τισ διοικθτικζσ αρχζσ, κρίςεισ
ωσ προσ το περιεχόμενο των νομικϊν εννοιϊν, οι οποίεσ απαντϊνται ςτα νομοκετιματα
(κανονιςμοί, οδθγίεσ) που ςυγκροτοφν το Κοινό Ευρωπαϊκό φςτθμα Αςφλου. Νομίμωσ, ςυνεπϊσ,
ζγινε δεκτό με τθν προςβαλλόμενθ πράξθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν, ότι «ουδεμία επιρροι αςκεί»
(ότι δθλαδι δεν χριηει ειδικισ απαντιςεωσ) θ διατυπωκείςα από τθν Υπατθ Αρμοςτεία εκδοχι περί

τθν ορκι ερμθνεία του κατά τθν οδθγία 2013/32/ΕΕ όρου «αςφαλισ τρίτθ χϊρα», απορριπτομζνων
ωσ αβαςίμων των αντικζτων ιςχυριςμϊν του αιτοφντοσ. Δεν κακίςταται, εξ άλλου, αντιφατικι θ
αιτιολογία τθσ προςβαλλομζνθσ, όπωσ αβαςίμωσ επίςθσ προβάλλεται, για τον λόγο ότι αντικζτωσ θ
Επιτροπι Προςφυγϊν ςυνεκτίμθςε τισ από 4.5.2016 και 9.6.2016 επιςτολζσ τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ
του Ο.Θ.Ε. προσ τισ Ελλθνικζσ Αρχζσ, οι οποίεσ, όμωσ, περιείχαν πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νομίμωσ
λθπτζα υπ’ όψιν κατά τθν ζρευνα τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων χαρακτθριςμοφ μιασ τρίτθσ
χϊρασ ωσ αςφαλοφσ (βλ. ανωτζρω ςκζψεισ 45 και 46).
59. Επειδι, θ Επιτροπι Προςφυγϊν, αφοφ ζκρινε ότι θ παρεχομζνθ από τθν Σουρκία «προςωρινι
προςταςία» πλθροί κατ’ αρχιν το ανωτζρω κριτιριο εϋ, εφ’ όςον ςυνιςτά «προςταςία ςφμφωνα με
τθν φμβαςθ τθσ Γενεφθσ», απζρριψε εν τζλει τουσ ςχετικοφσ με τθν (μθ) ςυνδρομι του ωσ άνω
κριτθρίου ιςχυριςμοφσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν ότι ο αιτϊν δεν
ιςχυρίςκθκε ότι, εν όψει των ιδιαιτζρων χαρακτθριςτικϊν τθσ περίπτωςισ του, θ παρεχόμενθ ςε
αυτόν προςταςία δεν κα είναι ιςοδφναμθ προσ τθν προβλεπομζνθ από τθν εν λόγω διεκνι
ςφμβαςθ. Είναι δε νόμιμθ και ωσ προσ το ςκζλοσ τθσ αυτό θ αιτιολογία τθσ προςβαλλομζνθσ,
δεδομζνου ότι μια χϊρα κεωρείται ωσ αςφαλισ τρίτθ χϊρα εν όψει τθσ προςταςίασ που παρζχεται
ςτον «ςυγκεκριμζνο» εκάςτοτε αιτοφντα (βλ. ανωτζρω ςκζψθ 39). Κατά ςυνζπεια, είναι
απορριπτζεσ και οι προβαλλόμενεσ με τον ίδιο λόγο ακυρϊςεωσ αιτιάςεισ περί του αντικζτου.
60. Επειδι, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτισ προθγοφμενεσ ςκζψεισ 35 ζωσ και 59, είναι
απορριπτζοι, ςτο ςφνολό τουσ, οι λόγοι ακυρϊςεωσ με τουσ οποίουσ πλιττεται, ωσ μθ νομίμωσ και
ανεπαρκϊσ αιτιολογθμζνθ, θ προςβαλλόμενθ πράξθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν, κατά το μζροσ που
ζγινε με τθν πράξθ αυτι δεκτι θ ςυνδρομι ςτθν περίπτωςθ του αιτοφντοσ των κριτθρίων αϋ ζωσ εϋ
του άρκρου 56 παρ. 1 του ν. 4375/2016 (38 παρ. 1 περ. αϋ - εϋ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ). Μειοψιφθςαν
ο Αντιπρόεδροσ Χρ. Ράμμοσ και ο φμβουλοσ Ι. Μαντηουράνθσ, οι οποίοι υποςτιριξαν ότι θ τζταρτθ
προςβαλλόμενθ πράξθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν είναι νομικϊσ πλθμμελισ ωσ προσ το κατά τα
ανωτζρω ςκζλοσ τθσ και πρζπει, ωσ εκ τοφτου, να ακυρωκεί, κατά τα βαςίμωσ προβαλλόμενα.
Ειδικότερα, κατά τθν γνϊμθ αυτι, το άρκρο 78 παρ. 1 τθσ ΛΕΕ ορίηει ότι θ κοινι πολιτικι τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτουσ τομείσ, μεταξφ άλλων, του αςφλου και τθσ επικουρικισ προςταςίασ,
«πρζπει να ςυνάδει με τθ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ τθσ 28θσ Ιουλίου 1951 και με το Πρωτόκολλο τθσ
31θσ Ιανουαρίου 1967 περί του κακεςτϊτοσ των προςφφγων, κακϊσ και με άλλεσ διεκνείσ
ςυμβάςεισ» (βλ. ςκζψθ 7 τθσ παροφςθσ αποφάςεωσ). Όπωσ δε ζχει κρικεί (μεταξφ άλλων, ΔΕΕ,
απόφαςθ τθσ 8.5.2014, C-604/12, H.N. κατά Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland,
Attorney General, ςκζψεισ 27 και 28), «θ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο του
διεκνοφσ δικαίου περί προςταςίασ των προςφφγων» και «ωσ εκ τοφτου, οι διατάξεισ των οδθγιϊν
*που ςυγκροτοφν το Κοινό Ευρωπαϊκό φςτθμα Αςφλου+ πρζπει να ερμθνεφονται με γνϊμονα τθν εν
γζνει οικονομία και *τουσ ςκοποφσ τουσ+, τθρουμζνων τθσ εν λόγω υμβάςεωσ και των λοιπϊν
υνκθκϊν που διαλαμβάνονται ςτο άρκρο 78, παράγραφοσ 1, ΛΕΕ» (βλ. και ςκζψθ 13 τθσ
παροφςθσ αποφάςεωσ). Σοφτων παρζπεται ότι θ Σουρκία δεν πλθροί το κριτιριο εϋ τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 38 τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ («*να+ υπάρχει θ δυνατότθτα να ηθτθκεί το
κακεςτϊσ του πρόςφυγα και, ςτθν περίπτωςθ που ο αιτϊν αναγνωριςκεί ωσ πρόςφυγασ, να του
χορθγθκεί προςταςία ςφμφωνα με τθ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ», βλ. και άρκρο 56 παρ. 1 περ. εϋ του ν.
4375/2016) i. εφ’ όςον θ νομοκεςία τθσ δεν χορθγεί ςτουσ αλλοδαποφσ ςυριακισ καταγωγισ τθν
δυνατότθτα να ηθτιςουν το κακεςτϊσ του πρόςφυγα εν όψει του γεωγραφικοφ περιοριςμοφ, υπό
τον οποίο θ Σουρκικι Δθμοκρατία υπζγραψε τθν φμβαςθ τθσ Γενεφθσ, κατά τα εκτικζμενα ςτθν
ςκζψθ 9 τθσ παροφςθσ αποφάςεωσ, ii. το κακεςτϊσ «προςωρινισ προςταςίασ» που προβλζπει θ

τουρκικι νομοκεςία για τουσ φρουσ αιτοφντεσ διεκνι προςταςία δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι
ςυνιςτά «προςταςία ςφμφωνα με τθ φμβαςθ τθσ Γενεφθσ», εφ’ όςον πρόκειται, κατά τα εκτεκζντα
ςτισ προθγοφμενεσ ςκζψεισ, για μαηικό, μθ εξατομικευμζνο και άρςιμο ανά πάςα ςτιγμι με
απόφαςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου κακεςτϊσ, το οποίο μάλιςτα δεν αναγνωρίηει ςτουσ
δικαιοφχουσ του όλα τα δικαιϊματα και ευεργετιματα που προβλζπονται από τθν φμβαςθ τθσ
Γενεφθσ για τουσ πρόςφυγεσ (ανωτζρω ςκζψθ 11). Περαιτζρω, κατά τθν γνϊμθ του Αντιπροζδρου
Χρ. Ράμμου, θ κρίςθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Προςφυγϊν, ότι θ Σουρκία καλφπτει τισ προχποκζςεισ
τθσ αςφαλοφσ τρίτθσ χϊρασ, ωσ παρζχουςα τισ εγγυιςεισ τθριςεωσ τθσ αρχισ τθσ μθ
επαναπροϊκθςθσ και τθσ χορθγιςεωσ εκ μζρουσ τθσ προςταςίασ ςφμφωνθσ με τθν ςφμβαςθ τθσ
Γενεφθσ, όπωσ αυτι αποτυπϊκθκε ςτθν τζταρτθ προςβαλλόμενθ απόφαςθ, ςτθρίχκθκε κυρίωσ ςτα
εξισ ςτοιχεία: α) ςτο νομικό πλαίςιο τθσ Σουρκίασ το ςχετικό με το κακεςτϊσ προςταςίασ ςε φρουσ
και μθ (παράγραφοσ 9 τθσ προςβαλλομζνθσ), β) ςε επιςτολζσ τθσ 12.4.2016 και 24.4.2016 του
Πρζςβθ τθσ Μόνιμθσ Αντιπροςωπείασ τθσ Σουρκίασ ςτθν ΕΕ προσ τον Ματίασ Ροφτε, Γενικό
Διευκυντι τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Μετανάςτευςθσ και Εςωτερικϊν Τποκζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ, ςτισ οποίεσ είχαν παραςχεκεί ςχετικζσ διαβεβαιϊςεισ (παράγραφοσ 10 τθσ
προςβαλλόμενθσ), γ) ςε επιςτολι τθσ 5.5.2016 του εν λόγω Γενικοφ Διευκυντι, προσ τον Ζλλθνα
Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθκυςμοφ και Κοινωνικισ υνοχισ, ςτθν οποία
αναφζρεται ότι, φςτερα από τθν πιο πάνω νομοκεςία και τισ διαβεβαιϊςεισ του Σοφρκου Πρζςβθ, θ
Ευρωπαϊκι Επιτροπι διαπιςτϊνει ότι θ Σουρκία ζχει δεςμευτεί να τθριςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ, που
απορρζουν από τθν Διλωςθ ΕΕ-Σουρκίασ τθσ 18.3.2016 (παράγραφοσ 11 προςβαλλομζνθσ), δ) ςε
επιςτολι τθσ 29.7.2016 του Επιτρόπου Μετανάςτευςθσ τθσ ΕΕ προσ τον Ζλλθνα Αναπλθρωτι
Τπουργό Μετανάςτευςθσ, ςτθν οποία αναφζρεται ότι με βάςθ τθν πιο πάνω νομοκεςία και τισ
διαβεβαιϊςεισ θ Επιτροπι εξακολουκεί να κεωρεί ότι θ Σουρκία παρζχει επαρκι προςταςία ςτουσ
φρουσ υπθκόουσ (παράγραφοσ 12 τθσ προςβαλλομζνθσ), ε) ςε επιςτολι τθσ 4.5.2016 τθσ Υπατθσ
Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ προσ τον Ζλλθνα Αναπλθρωτι Τπουργό Μετανάςτευςθσ,
ςτθν οποία εα) περιγράφεται ο Κανονιςμόσ Προςωρινισ Προςταςίασ τθσ Σουρκίασ και εβ) εκτιμάται
ότι ο Κανονιςμόσ αυτόσ παρζχει επαρκι προςταςία ενόψει και των διαβεβαιϊςεων, που θ Σουρκία
παρζςχε ςτθν ΕΕ (παράγραφοσ 13 τθσ προςβαλλομζνθσ) και ςτ) ςε επιςτολι τθσ 9.6.2016 και πάλι
τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ πρόςφυγεσ, ςτθν οποία οποία γίνεται αναφορά ςε μια
περίπτωςθ, όπου 18 φροι επζςτρεψαν οικειοκελϊσ ςτθν Σουρκία από τθν Ελλάδα, μζςω τθσ
διαδικαςίασ επιςτροφϊν, όπωσ υλοποιοφνται από τισ ελλθνικζσ αρχζσ και φιλοξενικθκαν ςε κζντρο
υποδοχισ τθσ Σουρκίασ, εξ αυτϊν δε 7 ξεκίνθςαν τισ διαδικαςίεσ προεγγραφισ τουσ για τθν
χοριγθςθ ςε αυτοφσ κακεςτϊτοσ προςωρινισ προςταςίασ, ενϊ οι υπόλοιποι 11 επζςτρεψαν ι ςτθν
υρία ι ςτον Λίβανο (ομοίωσ παράγραφοσ 13). Θ κρίςθ όμωσ αυτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Προςφυγϊν αιτιολογείται πλθμμελϊσ και τοφτο για τουσ εξισ λόγουσ: υνιςτά γεγονόσ παςίδθλο
πλζον ότι ςτθν Σουρκία κατά τα τελευταία ζτθ ειδικά δε κατά το ζτοσ 2016, τόςο προ όςο και κυρίωσ
μετά το αποτυχθμζνο πραξικόπθμα τθσ 15.7.2016 (το οποίο προθγικθκε χρονικά τόςο τθσ
θμερομθνίασ υποβολισ αιτιματοσ χορθγιςεωσ αςφλου από τον αιτοφντα -4.8.2016- όςο και τθσ
εκδόςεωσ τθσ προςβαλλομζνθσ αποφάςεωσ), κυριαρχεί ζνα αυταρχικό κακεςτϊσ, ςτο οποίο
καταπατϊνται ανοικτά όλα τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα και ελευκερίεσ, ςτο οποίο ζχει καταλυκεί θ
δικαςτικι ανεξαρτθςία, θ ελευκερία του λόγου και του τφπου και δεν εφαρμόηονται οι εγγυιςεισ
του κράτουσ δικαίου για τουσ διαφωνοφντεσ με το κακεςτϊσ αυτό. Εκ τοφτου παρζπεται ότι οι
διαβεβαιϊςεισ των διπλωματικϊν οργάνων τθσ χϊρασ αυτισ, εντεταγμζνων ςτθν διοικθτικι
ιεραρχία του εν λόγω κακεςτϊτοσ, ςε ό,τι μάλιςτα αφορά τθν εκ μζρουσ τουσ μεταχείριςθ ευπακϊν
ομάδων, όπωσ είναι οι πρόςφυγεσ εκ υρίασ, οι οποίοι ωσ διαφυγόντεσ από τθν χϊρα τουσ δεν
τυγχάνουν καμίασ προςταςίασ από τισ διπλωματικζσ και προξενικζσ αρχζσ αυτισ, θ οποία

κυβερνάται από ανοικτά δικτατορικό κακεςτϊσ και ευρίςκεται ςε μακρόχρονο εμφφλιο πόλεμο, δεν
ζχουν καμία απολφτωσ αξιοπιςτία. Σοφτο δε ιςχφει κατά μείηονα λόγο όταν τόςο θ οδθγία
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Ιουνίου 2013, όςο και ο
νόμοσ 4375/2016 δεν αρκοφνται ςε ζνα οποιοδιποτε κακεςτϊσ προςταςίασ, αλλά απαιτοφν το
υψθλότατο δυνατό επίπεδο προςταςίασ («ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ τθσ Γενεφθσ», όπωσ
χαρακτθριςτικά αναφζρεται και ςτα δφο εν λόγω νομοκετιματα). Επομζνωσ, θ εκδοφςα τθν
προςβαλλόμενθ απόφαςθ Αρχι δεν μποροφςε να ςτθριχκεί ςτισ επιςτολζσ τθσ 12.4.2016 και
24.4.2016 του Πρζςβθ τθσ Μόνιμθσ Αντιπροςωπείασ τθσ Σουρκίασ ςτθν ΕΕ προσ τον Ματίασ Ροφτε,
Γενικό Διευκυντι τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Μετανάςτευςθσ και Εςωτερικϊν Τποκζςεων τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, αλλά οφτε και ςτισ επιςτολζσ α) τθσ 5.5.2016 του εν λόγω Γενικοφ
Διευκυντι, προσ τον Ζλλθνα Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθκυςμοφ και Κοινωνικισ
υνοχισ β) τθσ 29.7.2016 του Επιτρόπου Μετανάςτευςθσ τθσ ΕΕ προσ τον Ζλλθνα Αναπλθρωτι
Τπουργό Μετανάςτευςθσ και γ) τθσ 4.5.2016 τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ
προσ τον Ζλλθνα Αναπλθρωτι Τπουργό Μετανάςτευςθσ οι οποίεσ ςτθρίηονται όλεσ ςε ό,τι αφορά
τισ διαπιςτϊςεισ τουσ για τα εφαρμοηόμενα ςτθν Σουρκία ςτισ διαβεβαιϊςεισ που περιζχονται ςτισ
προαναφερεκείςεσ επιςτολζσ του Σοφρκου Πρζςβθ, οργάνου τθσ Σουρκικισ Κυβερνιςεωσ.
Περαιτζρω, ςθμαςία δεν ζχει θ προςτατευτικι νομοκεςία μιασ χϊρασ, αλλά το αν και πωσ αυτι
εφαρμόηεται ςτθν πράξθ. Σοφτο ιςχφει κατά μείηονα λόγο και μάλιςτα ςε κάκε περίπτωςθ, όταν
πρόκειται για χϊρα, όπωσ θ Σουρκία, ςτθν οποία ζχει καταλυκεί πλιρωσ το Κράτοσ Δικαίου.
Επομζνωσ μόνθ θ αναφορά και παράκεςθ τθσ ςχετικισ τουρκικισ νομοκεςίασ, χωρίσ παράλλθλθ
ζρευνα, με ςυλλογι ςτοιχείων από δθμοςιευμζνεσ αναφορζσ ανεξαρτιτων προξενικϊν αρχϊν,
δθμοςιογράφων και ανεξαρτιτων μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων, για το πωσ θ νομοκεςία αυτι
πράγματι εφαρμόηεται, δεν μποροφςε να ςτθρίξει τθν κρίςθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Προςφυγϊν.
Σζλοσ τθν κρίςθ αυτι δεν μποροφςε να ςτθρίξει μόνθ οφτε θ παραπομπι εκ μζρουσ τθσ εν λόγω
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ ςτα αναφερόμενα ςτθν από 9.6.2016 επιςτολι τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ
για τουσ πρόςφυγεσ, ςτθν οποία γίνεται αναφορά ςε ζνα μόνο περιςτατικό μιασ ομάδασ εκ 18
προςφφγων εκ υρίασ , από τουσ οποίουσ μάλιςτα πάνω από τουσ μιςοφσ προτίμθςαν να
εγκαταλείψουν τθν Σουρκία και να επιςτρζψουν ςτθν χϊρα τουσ, ςτθν οποία εξακολουκεί να ςοβεί
εμφφλια ςφρραξθ και να διαπράττονται αγριότθτεσ. Εν όψει των προεκτεκζντων θ Ανεξάρτθτθ Αρχι
Προςφυγϊν όφειλε, εκτόσ από τθν δικι τθσ ζρευνα για το πωσ εφαρμόηεται επί του εδάφουσ θ
τουρκικι νομοκεςία για τθν προςταςία των προςφφγων, να εκτιμιςει και αντιμετωπίςει με
ειδικότερθ αιτιολογία τουσ ιςχυριςμοφσ του αιτοφντοσ, τουσ ςχετικοφσ για τα εφαρμοηόμενα
γενικϊσ ςτισ περιπτϊςεισ των προςφφγων εκ υρίασ ςτθν Σουρκία.
61. Επειδι, με τθν παρ. 1 περ. ςτϋ του άρκρου 56 του
ν. 4375/2016 ο νομοκζτθσ προζβλεψε ωσ κριτιριο για να κεωρθκεί μία χϊρα ωσ αςφαλισ τρίτθ
χϊρα, ο αιτϊν να ζχει ςφνδεςμο με τθν εν λόγω τρίτθ χϊρα, βάςει του οποίου κα ιταν εφλογο να
μεταβεί ςε αυτι. Κατά τθν ζννοια τθσ διάταξθσ αυτισ, θ διζλευςθ του αιτοφντοσ από τρίτθ χϊρα
μπορεί, ςε ςυνδυαςμό με ςυγκεκριμζνεσ περιςτάςεισ που τον αφοροφν (όπωσ, μεταξφ άλλων, ο
χρόνοσ παραμονισ του ςε αυτι ι το γεγονόσ ότι θ χϊρα αυτι βρίςκεται πλθςίον τθσ χϊρασ
καταγωγισ του), να κεωρθκεί ωσ ςφνδεςμοσ του αιτοφντοσ με τθν τρίτθ χϊρα, βάςει του οποίου κα
ιταν αντικειμενικά εφλογο για αυτόν να μεταβεί ςτθν εν λόγω χϊρα.
62. Επειδι, κατά τα γενόμενα δεκτά με τθν προςβαλλόμενθ πράξθ (παρ. 6), «εν όψει ... τθσ
προςωπικισ κατάςταςθσ του *εκάςτοτε+ αιτοφντοσ πρζπει να *ερευνάται+ αν ςυντρζχει ςτθν
περίπτωςι του οιοςδιποτε “ςφνδεςμοσ” με τθν εν λόγω τρίτθ χϊρα, υπό τθν ζννοια να υφίςταται

κάποιο ςυνδετικό ςτοιχείο προσ αυτιν βάςει του οποίου να είναι εφλογο να μεταβεί ςε αυτιν,
χωρίσ όμωσ να απαιτείται ο αιτϊν να ζχει προθγουμζνωσ δθμιουργιςει ςτθν τρίτθ χϊρα ιςχυρζσ
βιοτικζσ ςχζςεισ (οικογενειακζσ, οικονομικζσ κ.λπ.) και μία άξια προςταςίασ πραγματικι κατάςταςθ
... ε κάκε δε περίπτωςθ, πράξεισ ι παραλείψεισ του αιτοφντοσ, που δεν αποβλζπουν ςτθν
οργάνωςθ τθσ ηωισ του ςτθν τρίτθ χϊρα, για λόγουσ μθ ςχετιηόμενουσ προσ φόβο δίωξθσ, εν όψει
και του χρόνου που ο τελευταίοσ διζμεινε ςε αυτιν, δεν μποροφν να αποκλείςουν τθν φπαρξθ
ςυνδζςμου προσ τθν τρίτθ χϊρα. Σοφτο διότι αν ικελε γίνει δεκτό το αντίκετο κα προςζκρουε ςτον
ίδιο τον ςκοπό τθσ διεκνοφσ προςταςίασ των προςφφγων, που είναι θ άμεςθ προςταςία των
τελευταίων από επικαλοφμενεσ διϊξεισ ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ και όχι ςτθν παροχι δυνατότθτασ
ςε αυτοφσ να επιλζξουν ποιο από τα ευρωπαϊκά κράτθ κα τουσ παράςχει τισ καλφτερεσ δυνατζσ
ςυνκικεσ προςταςίασ (asylum shopping) μετατρζποντάσ τουσ κατά τοφτο από πρόςωπα χριηοντα
διεκνοφσ προςταςίασ ςε μετανάςτεσ, ιτοι πρόςωπα που εγκαταλείπουν τθν χϊρα καταγωγισ τουσ
προσ αναηιτθςθ ενόσ καλφτερου επιπζδου διαβίωςθσ». Σουσ δε ιςχυριςμοφσ του αιτοφντοσ ότι ςτθν
περίπτωςι του δεν υπιρχε «ςφνδεςμοσ» με τθν Σουρκία, κατά τθν ζννοια του νόμου, βάςει του
οποίου κα ιταν εφλογο να μεταβεί ςτθν χϊρα αυτι, απζρριψε θ Επιτροπι Προςφυγϊν, με τθν
αιτιολογία ότι (παρ. 28 τθσ προςβαλλόμενθσ): «ο *αιτϊν+ διιλκε μζςω Σουρκίασ ςτθν Ελλάδα, ςτθν
οποία παρζμεινε για διάςτθμα 1,5 μινα (όπωσ, ο ίδιοσ διλωςε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξισ
του), ενϊ, ιδθ εκεί βρίςκονται, κατά διλωςι του, ο κείοσ και θ οικογζνειά του. Σα ωσ άνω
περιςτατικά υποδθλϊνουν τθν φπαρξθ ςυνδζςμου με τθ Σουρκία, δοκζντοσ ότι δεν απαιτείται θ
δθμιουργία ιςχυρϊν βιοτικϊν ςχζςεων και πραγματικισ κατάςταςθσ άξιασ προςταςίασ προκειμζνου
να διαπιςτωκεί θ πλιρωςθ του κριτθρίου ςτϋ, ενϊ, το γεγονόσ ότι ο ίδιοσ επζλεξε να μθν αναηθτιςει
εργαςία ι να οργανϊςει με οποιονδιποτε άλλο τρόπο τθ ηωι του, διότι είχε εξαρχισ τθν πρόκεςθ
να φκάςει ςτθν Ελλάδα όχι για λόγουσ ςχετιηόμενουσ με φόβο δίωξθσ ςτθν Σουρκία αλλά για
λόγουσ οικονομικοφσ, ανάγεται ςτθν ελεφκερθ βοφλθςι του και δεν μπορεί να αξιολογθκεί
προκειμζνου να αποκλειςκεί θ φπαρξθ ςυνδζςμου με τθν εν λόγω χϊρα». Θ αιτιολογία αυτι είναι
νόμιμθ και επαρκισ, απορριπτομζνων ωσ αβαςίμων των περί του αντικζτου προβαλλομζνων με τθν
υπό κρίςθ αίτθςθ (λόγοσ ακυρϊςεωσ Β8 ςκζλοσ εϋ), εφ’ όςον θ διζλευςθ του αιτοφντοσ διεκνι
προςταςία από τρίτθ χϊρα ςε ςυνδυαςμό με τθν παραμονι του επί ενάμιςθ μινα ςτθν τρίτθ αυτι
χϊρα και τθν γειτνίαςθ τθσ χϊρασ αυτισ με τθν χϊρα καταγωγισ του, προχποκζςεισ, οι οποίεσ
ςυντρζχουν εν προκειμζνω, κατά τα γενόμενα δεκτά με τθν προςβαλλόμενθ πράξθ, ςτοιχειοκετοφν,
υπό τισ ςυγκεκριμζνεσ περιςτάςεισ τθσ παροφςθσ υποκζςεωσ, τον απαιτοφμενο κατά νόμο
ςφνδεςμο, βάςει του οποίου κα ιταν εφλογο για τον αιτοφντα διεκνι προςταςία αλλοδαπό ι
ανικαγενι να μεταβεί ςτθν τρίτθ αυτι χϊρα, ςφμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα ςτθν
προθγοφμενθ ςκζψθ. Μειοψιφθςε ο Αντιπρόεδροσ Χρ. Ράμμοσ, ο οποίοσ υποςτιριξε τθν γνϊμθ ότι
θ απλι διζλευςθ του αιτοφντοσ μζςω Σουρκίασ, ςτθν οποία παρζμεινε για διάςτθμα ενόσ και
θμίςεοσ μόνον μθνόσ με ςκοπό μάλιςτα τθν περαιτζρω μετάβαςθ ςε άλλθ χϊρα προσ υποβολι
αιτιματοσ χορθγιςεωσ πολιτικοφ αςφλου και μόνιμθ εγκατάςταςθ ςε αυτι (τθν άλλθ) χϊρα, δεν
μπορεί να κεμελιϊςει ςφνδεςμο μεταξφ του αιτοφντοσ και τθσ Σουρκίασ, εφ’ όςον δεν υπιρξε και
οικειοκελισ παραμονι του αιτοφντοσ ςτθν χϊρα αυτι για οριςμζνο - ςθμαντικό, κατά τισ
περιςτάςεισ - χρόνο. υνεπϊσ, ςφμφωνα με τθν μειοψθφιςαςα αυτι γνϊμθ, θ προςβαλλόμενθ
πράξθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν δεν αιτιολογείται νομίμωσ κακ’ ό μζροσ αποδζχεται τθν ςυνδρομι
του κριτθρίου ςτϋ του άρκρου 56 παρ. 1 του ν. 4375/2016 ςτθν περίπτωςθ του αιτοφντοσ.
63. Επειδι, εν όψει των προπαρατεκζντων δεν καταλείπεται εφλογθ αμφιβολία περί τθν ζννοια του
άρκρου 38 τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ ι περί το κφροσ ι τθν ερμθνεία πράξθσ οργάνων τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και, ςυνεπϊσ, δεν ςυντρζχει λόγοσ υποβολισ προδικαςτικοφ ερωτιματοσ ςτο

Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 267 τθσ ΛΕΕ, όπωσ ηθτείται με τθν
κρινόμενθ αίτθςθ και τα κατατεκζντα από τον αιτοφντα υπομνιματα. Μειοψιφθςαν οι
Αντιπρόεδροι Ακ. Ράντοσ και Χρ. Ράμμοσ και οι φμβουλοι
Ι. Μαντηουράνθσ, Δ. καλτςοφνθσ, Μ. Γκορτηολίδου, Ευκ. Αντωνόπουλοσ, Π. Καρλι, Μ.
Παπαδοποφλου, Εμμ. Κουςιουρισ, Β. Αναγνωςτοποφλου – αρρι, Θλ. Μάηοσ, Θ. Σηοβαρίδου, με τθν
γνϊμθ των οποίων ςυντάχκθκε και ο Πάρεδροσ Χρ. Λιάκουρασ. Κατά τθν γνϊμθ αυτι, όπωσ ζχει
παγίωσ κρικεί από το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (βλ. ενδεικτικά μεταξφ άλλων ιδθ τθν
απόφαςθ του Δικαςτθρίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων -ΔΕΚ – τθσ 6.10.1982, C-213/81, Srl CILFIT),
το άρκρο 177, τρίτο εδάφιο, τθσ υνκικθσ ΕΟΚ (άρκρο 234, τρίτο εδάφιο, υνκΕΚ και ιδθ 267, τρίτο
εδάφιο, ΛΕΕ) πρζπει να ερμθνευκεί υπό τθν ζννοια ότι ζνα δικαςτιριο, οι αποφάςεισ του οποίου
δεν υπόκεινται ςε ζνδικα μζςα του εςωτερικοφ δικαίου, οφείλει, όταν ανακφπτει ενϊπιόν του
ηιτθμα δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, να τθρεί τθν υποχρζωςι του προσ παραπομπι, εκτόσ αν
διαπιςτωκεί ότι θ οικεία διάταξθ του ευρωπαϊκοφ δικαίου ζχει ιδθ ερμθνευκεί από το Δικαςτιριο ι
ότι θ ορκι εφαρμογι του ευρωπαϊκοφ δικαίου παρίςταται τόςο προφανισ, ϊςτε να μθν αφινει
περικϊριο για καμία εφλογθ αμφιβολία. τθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ ερμθνεία των διατάξεων του
άρκρου 38 («ζννοια των αςφαλϊν τρίτων χωρϊν») τθσ οδθγίασ 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Ιουνίου 2013 («ςχετικά με κοινζσ διαδικαςίεσ για τθν
χοριγθςθ και ανάκλθςθ του κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ») δεν είναι απθλλαγμζνθ ευλόγων
αμφιβολιϊν. Ανακφπτουν ειδικότερα τζτοιεσ αμφιβολίεσ, προσ άρςθ των οποίων πρζπει να πρζπει
να παραπεμφκοφν ςτο ΔΕΕ τα ηθτιματα: α. Ζχει το άρκρο 38 παρ. 1 (και ιδίωσ θ περίπτωςθ εϋ) τθσ
οδθγίασ 2013/32/ΕΕ τθν ζννοια ότι δεν μπορεί να κεωρθκεί μια τρίτθ χϊρα ωσ αςφαλισ για μόνο
τον λόγο ότι ζχει υπογράψει τθν Διεκνι φμβαςθ τθσ Γενεφθσ περί τθσ Νομικισ Καταςτάςεωσ των
Προςφφγων με τον γεωγραφικό περιοριςμό, ότι ζχει αναλάβει υποχρζωςθ παροχισ προςταςίασ ςε
πρόςωπα που ζχουν φόβο δίωξθσ «ςυνεπεία γεγονότων επελκόντων εν Ευρϊπθ»; β. Τπό τθν
εκδοχι ότι δεν αποκλείεται να χαρακτθριςκεί ωσ αςφαλισ κατά τθν ζννοια του άρκρου 38 τθσ
οδθγίασ 2013/32/ΕΕ τρίτθ χϊρα, θ οποία ζχει υπογράψει τθν φμβαςθ τθσ Γενεφθσ με τον ωσ άνω
γεωγραφικό περιοριςμό, ζχει θ ίδια διάταξθ τθσ οδθγίασ τθν ζννοια ότι μπορεί να κεωρθκεί ωσ
αςφαλισ τρίτθ χϊρα εκείνθ, θ νομοκεςία τθσ οποίασ προβλζπει τθν υπαγωγι των αιτοφντων διεκνι
προςταςία αλλοδαπϊν ςε κακεςτϊσ «προςωρινισ προςταςίασ», i. το οποίο χορθγείται μαηικά,
χωρίσ αυτοτελι κρίςθ εκάςτθσ ατομικισ περιπτϊςεωσ, και αποκλείει τθν υπαγωγι του αλλοδαποφ
που ζχει υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ αυτό ςε άλλο κακεςτϊσ προςταςίασ (όπωσ το κακεςτϊσ του
πρόςφυγα ι τθσ επικουρικισ προςταςίασ) και ii. το οποίο, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία τθσ χϊρασ
αυτισ, μπορεί να τερματιςκεί με γενικισ ιςχφοσ απόφαςθ κυβερνθτικοφ οργάνου, προβλζπεται δε
ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι μπορεί να αποφαςιςκεί είτε θ παροχι άλλου προςτατευτικοφ κακεςτϊτοσ
είτε θ επιςτροφι των αλλοδαπϊν, ςτουσ οποίουσ είχε προθγουμζνωσ χορθγθκεί προςωρινι
προςταςία, ςτισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ; γ. Επιβάλλεται, προκειμζνου να χαρακτθριςκεί μια χϊρα ωσ
αςφαλισ τρίτθ χϊρα κατά τθν ζννοια του άρκρου 38 παρ.1 (και ιδίωσ τθσ περίπτωςθσ εϋ) τθσ
οδθγίασ 2013/32/ΕΕ, να αναγνωρίηονται από τθν νομοκεςία τθσ και να προςτατεφονται ςτθν πράξθ
όλα τα δικαιϊματα και ευεργετιματα που παρζχονται ςτουσ πρόςφυγεσ κατά τθν φμβαςθ τθσ
Γενεφθσ (άρκρα 3 – 34), ι αρκεί θ αναγνϊριςθ και πραγματικι προςταςία οριςμζνων μόνο
δικαιωμάτων και ευεργετθμάτων και ποίων; δ. Ζχει τθν ζννοια το άρκρο 38 παρ. 2 τθσ οδθγίασ
2013/32/ΕΕ ότι αντίκειται ςε διοικθτικι πρακτικι κράτουσ μζλουσ, κατά τθν οποία θ διζλευςθ
αλλοδαποφ από τρίτθ χϊρα, ςε ςυνδυαςμό με τισ ςυγκεκριμζνεσ περιςτάςεισ που τον αφοροφν
(όπωσ, μεταξφ άλλων, ο χρόνοσ παραμονισ του ςε αυτι ι το γεγονόσ ότι θ χϊρα αυτι βρίςκεται
πλθςίον τθσ χϊρασ καταγωγισ του), μπορεί να κεωρθκεί ωσ «ςφνδεςμοσ» του αλλοδαποφ με τθν
τρίτθ χϊρα, βάςει του οποίου κα ιταν αντικειμενικά εφλογο για αυτόν να μεταβεί ςτθν εν λόγω

χϊρα. Σο ότι δε ανακφπτουν εφλογεσ ερμθνευτικζσ αμφιβολίεσ ωσ προσ τα ηθτιματα αυτά
προκφπτει από το γεγονόσ ότι διατυπϊκθκαν μειοψθφίεσ ενόσ Αντιπροζδρου και ενόσ υμβοφλου
ωσ προσ αυτά κακϊσ και από το γεγονόσ ότι δϊδεκα μζλθ με αποφαςιςτικι ψιφο του Δικαςτθρίου,
διαπιςτϊςαντα τθν φπαρξθ των αμφιβολιϊν αυτϊν, ετάχκθςαν υπζρ τθσ διατυπϊςεωσ
προδικαςτικοφ ερωτιματοσ ςτο ΔΕΕ, ςφμφωνα με το άρκρο 267, τρίτο εδάφιο τθσ ΛΕΕ. Κατά τθν
ειδικότερθ δε γνϊμθ του Αντιπροζδρου Χρ. Ράμμου, δεδομζνου, περαιτζρω, και του ότι οι
αποφάςεισ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ δεν υπόκεινται ςε ζνδικα μζςα, θ κατά πλειοψθφίαν
λθφκείςα απόφαςθ να μθ διατυπωκεί τελικϊσ προδικαςτικό ερϊτθμα ωσ προσ τα ανωτζρω
ηθτιματα, ςυνιςτά παραβίαςθ του ωσ άνω άρκρου τθσ υνκικθσ, είναι δε δυνατόν υπό
προχποκζςεισ να γεννιςει αςτικι ευκφνθ του Κράτουσ προσ αποηθμίωςθ (πρβλ. ΔΕΚ, απόφαςθ τθσ
8.4.2003, C-224/01, Gerhard Köbler κατά Αυςτρίασ).
64. Επειδι, κατόπιν των ανωτζρω, θ κρινόμενθ αίτθςθ πρζπει να απορριφκεί.
Διάταφτα
Απορρίπτει τθν αίτθςθ,
Διατάςςει τθν κατάπτωςθ του παραβόλου, και
Επιβάλλει ςτον αιτοφντα τθν δικαςτικι δαπάνθ του Δθμοςίου που ανζρχεται ςε εννιακόςια είκοςι
(920) ευρϊ.
Θ διάςκεψθ ζγινε ςτθν Ακινα ςτισ 19 και 31 Μαΐου κακϊσ και ςτισ 12 Ιουνίου 2017 και θ απόφαςθ
δθμοςιεφκθκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθσ 22ασ επτεμβρίου του ίδιου ζτουσ.
Ο ΠρόεδροσΘ Γραμματζασ
Νικ. ακελλαρίου Ελ. Γκίκα
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