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Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από την Οµάδα Εργασίας του Εργαστηρίου Μελέτης της 
Μετανάστευσης και της Διασποράς (ΕΜΜΕΔΙΑ) του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και 
Δηµόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  
Διευθυντής ΕΜΜΕΔΙΑ, Καθηγητής Κόντης Αντώνιος 

Συντονισµός, επίβλεψη και διασφάλιση ποιότητας της µελέτης, συγγραφή 
Ενηµερωτικού δελτίου (εθνικής συνεισφοράς) και Περίληψης (Έκθεση Σύνθεση). 

 
ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
Δρ. Παπακωνσταντής Μάρκος 

Συγγραφή, µετάφραση και επιµέλεια των ενοτήτων 2 και 4. 
Δρ. Σαµπατάκου Ελένη-Ανδριανή  

Συγγραφή, µετάφραση και επιµέλεια ενοτήτων 5 και 6. 
Υπ. Διδ. Μπουσίου Αλεξάνδρα 

Συγγραφή, µετάφραση και επιµέλεια ενοτήτων 1 και 3. 
 
 
 
 
 
 
 
Ευχαριστούµε για τη συνεργασία τους την Οµάδα Παραλαβής και Αξιολόγησης της 
Μελέτης (ΟΠΑΜ) του Εθνικού Σηµείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης 
του Υπουργείου Εσωτερικών: 
α) Κοσµίδη Μιχαήλ 
β) Τσίπα Παναγιώτα 
γ) Βιτσεντζάτο Αθανάσιο  
 
Ευχαριστούµε επίσης για τη συνδροµή του και την παροχή πληροφοριών τον κ. Δηµοπουλο 
Χρήστο, Υπεύθυνο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Αιτηµάτων Στέγασης Αιτούντων Άσυλο και 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Διεύθυνσης Κοινωνικών Παρεµβάσεων του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας. 
Επίσης θα θέλαµε να ευχαριστησουµε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Άρσις, Γιατροί του 
Κόσµου και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την παροχή πληροφοριών σε σχέση µε τις 
δοµές υποδοχής αιτούντων άσυλο τος οποίες διαχειρίζονται. 
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Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως 
προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών, αξιόπιστων, συγκρίσιµων, 
επικαιροποιηµένων και ενηµερωµένων δεδοµένων για τη µετανάστευση και το άσυλο, ώστε 
να στηριχτεί η χάραξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση των 
οικείων εθνικών πολιτικών στους τοµείς αυτούς. Ακολούθως, το Συµβούλιο της ΕΕ, το 
2008, µε την υπ’ αριθµ. 381/2008/ΕΚ Απόφαση, ίδρυσε το ΕΔΜ, ως µόνιµη πλέον δοµή, η 
οποία θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τη συµµετοχή των κ-µ µε 
σκοπό την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ΕΜΝ και τις εργασίες του, µπορούν να 
αναζητηθούν στην ιστοσελίδα 
 http://emn.intrasoft-intl.com/html/index.html 
ή στον ελληνικό ιστότοπο 
http://emn.ypes.gr    
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας µε το Ελληνικό Σηµείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Μετανάστευσης:  
Υπουργείο Εσωτερικών  
Γενική Γραµµατεία Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής 
Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής 
 
Ευαγγελιστρίας 2 
105 63 Αθήνα 
Τηλ 213 136 1308 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr  
 
 
 
© 2013, Υπουργείο Εσωτερικών. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα.  
Αυτή η µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε την οικονοµική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης. 
Τα περιεχόµενα της έρευνας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συγγραφέα. Σε καµία 
περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών δεν µπορούν να θεωρηθούν 
υπεύθυνα για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εµπεριέχονται από τρίτους.   
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Ορισµοί  
 
Οι ακόλουθοι όροι-κλειδιά, αρχικά διατυπωµένοι στην Οδηγία 2003/9/EΚ, την Οδηγία 
2011/95/EΕ, και το Γλωσσάρι του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, χρησιµοποιούνται 
στο Κοινό Πρότυπο οριζόµενοι ως εξής: 

Κέντρο φιλοξενίας: καλείται κάθε χώρος που χρησιµοποιείται για την οµαδική στέγαση 
αιτούντων άσυλο. (Πηγή: Άρθρο 2 (ιβ), Οδηγία 2003/9/EΚ και Γλωσσάρι EMN)  

Αιτών: ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής που έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς 
προστασίας για την οποία δεν έχει ακόµη ληφθεί τελεσίδικη απόφαση. (Πηγή: Άρθρο 2 (θ), 
Οδηγία 2011/95/EΕ) 
Αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας: η αίτηση παροχής προστασίας από κράτος µέλος 
που υποβάλλει υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, ο οποίος µπορεί να θεωρηθεί ότι 
αιτείται καθεστώτος πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας και ο οποίος δεν 
αιτείται ρητώς να του παρασχεθεί άλλη µορφή προστασίας, µη εµπίπτουσα στο πεδίο 
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, δυναµένη να ζητηθεί αυτοτελώς. (Πηγή: Άρθρο 2 (η) 
Οδηγία 2011/95/EΕ) 
Χώρα καταγωγής:" η χώρα ή οι χώρες της ιθαγένειας ή, για τους ανιθαγενείς, της 
προηγούµενης συνήθους διαµονής."(Πηγή: Άρθρο 2 (ιδ) Οδηγία 2011/95/EΕ)  
Οριστική Απόφαση: αναφέρεται σε απόφαση για τη χορήγηση ή µη του καθεστώτος του 
πρόσφυγα σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή δυνάµει της Οδηγίας 2011/95/EΕ, η οποία 
δεν υπόκειται πλέον σε  ένδικο µέσο στο πλαίσιο του κεφαλαίου  V της Οδηγίας 
ανεξαρτήτως εάν  ένα ένδικο µέσο επιτρέπει στους αιτούντες να παραµείνουν στα 
εµπλεκόµενα κράτη µέλη ενόσω εκκρεµεί το πόρισµα, υπό τους όρους του Παραρτήµατος  
III  της Οδηγίας. (Πηγή: Γλωσσάρι EMN)  

Γένος: αναφέρεται σε κοινωνικά δοµηµένα χαρακτηριστικά, ρόλους, δραστηριότητες, 
ευθύνες και ανάγκες πρωτίστως συνδεδεµένα µε το φύλο σε δεδοµένες κοινωνίες και 
κοινότητες σε δεδοµένο χρόνο. (Πηγή: Γλωσσάρι EMN) 
Υλικές συνθήκες υποδοχής: οι συνθήκες υποδοχής που περιλαµβάνουν την παροχή στέγης, 
τροφής και ρουχισµού, σε είδος ή υπό µορφή οικονοµικού βοηθήµατος ή δελτίων, καθώς 
και ένα βοήθηµα για τα καθηµερινά έξοδα. (Πηγή: Άρθρο 2 (ι), Οδηγία 2003/9/EΚ και το 
Γλωσσάρι EMN) 
Συνθήκες υποδοχής: η πλήρης δέσµη µέτρων που τα κράτη µέλη εφαρµόζουν προς όφελος 
των αιτούντων άσυλο σύµφωνα µε την παρούσα Οδηγία 2003/9/EΚ. (Πηγή: Άρθρο 2 (θ), 
Οδηγία 2003/9/EΚ και το Γλωσσάρι EMN) 

Εγκαταστάσεις υποδοχής (Reception facilities): αναφέρεται σε όλους τους τύπους 
εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται για τους αιτούντες για διεθνή προστασία. 

Ασυνόδευτος ανήλικος: καλείται ο ανήλικος που φτάνει στο έδαφος των κρατών µελών 
χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για αυτόν σύµφωνα µε το νόµο ή την πρακτική 
του οικείου κράτους µέλους, και εφόσον κανένας ενήλικος δεν ασκεί στην πράξη την 
επιµέλειά του· ο όρος καλύπτει επίσης τον ανήλικο που αφέθηκε ασυνόδευτος κατόπιν της 
εισόδου του στο έδαφος των κρατών µελών·  (Πηγή: Άρθρο 2 (ιβ), Οδηγία 2011/95/EΕ)  
Ευάλωτα άτοµα: καλούνται οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες, οι ηλικιωµένοι, οι εγκυµονούσες, οι µονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα παιδιά 
και τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασµό ή άλλες σοβαρές µορφές 
ψυχολογικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας (Πηγή: Άρθρο 17, Οδηγία 2003/9/EΚ και 
Γλωσσάρι EMN)   
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Ακρώνυµα 

 

 

ΓΔ            Γενική Διεύθυνση 
ΕΕ           Ευρωπαϊκή Ένωση    

EKKA     Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΕΚΤ        Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

ΕΣΠ        Εθνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες  
ΕΤΠ        Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων 

ΕΥΣΑ      Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης του Ασύλου 
ΚΠ           Κρατικός Προϋπολογισµός 

ΚΕΠΥ     Κέντρο Πρώτης Υποδοχής 
κ-µ           κράτος-µέλος 

ΜΚΟ       Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
ΠΔ           Προεδρικό Διάταγµα  

ΦΕΚ        Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσης 
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Σκοπός της έρευνας  
 
Παρά την εισαγωγή εναρµονισµένων προτύπων υποδοχής σε επίπεδο ΕΕ δια της Οδηγίας 
για τις Συνθήκες Υποδοχής της 27ης Ιανουαρίου 2003, 2003/9/ΕΚ και την επακόλουθη 
κωδικοποίηση της εθνικής νοµοθεσίας, τα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη 
διασφάλιση παρόµοιων συνθηκών υποδοχής στην πράξη. Αυτές οι δυσκολίες συνίστανται, 
αφενός στο έλλειµµα διαθέσιµου χώρου για τους αιτούντες, αφετέρου στη διαφοροποίηση 
των συνθηκών υποδοχής µεταξύ των κρατών µελών ακόµα και σε περιφερειακό επίπεδο.  
 
Τα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν διάφορες προκλήσεις εξαιτίας τόσο εξωτερικών όσο και 
εσωτερικών παραγόντων, οι οποίοι ασκούν σηµαντική πίεση στα συστήµατα υποδοχής. 
 
Αυτές οι προκλήσεις απαιτούν οργάνωση των εγκαταστάσεων αρκετά ευέλικτη ώστε να 
προσαρµόζεται αναλόγως του αριθµού των εισερχοµένων και να αντιδρά εγκαίρως σε 
αιφνίδια υψηλές εισροές, µε παράλληλη διατήρηση υψηλής ποιότητας συνθηκών υποδοχής. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η ευελιξία, η επάρκεια, ο έλεγχος των δαπανών και η ποιότητα των 
εγκαταστάσεων υποδοχής είναι αλληλένδετα.  
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αυτή µελέτη αποσκοπεί στην ενηµέρωση του κοινού, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης για το Άσυλο (EASO) 
αναφορικά µε την οργάνωση των εγκαταστάσεων υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία 
στα διάφορα κράτη µέλη, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές και υφιστάµενους µηχανισµούς 
για επαρκείς, ευέλικτες εγκαταστάσεις υποδοχής µε ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας 
αυτών των εγκαταστάσεων υποδοχής  και ελέγχου των δαπανών.  
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EMN ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 2013 
 
Η Οργάνωση των Δοµών Υποδοχής των Αιτούντων Άσυλο στα διαφορετικά Κράτη-

Μέλη 
 

 “Ενηµερωτικό Δελτίο” 
( Εθνική Συνεισφορά) 

Περίληψη 
(Συγκεφαλαιωτική Έκθεση) 

Εθνική Συνεισφορά  

Η παρούσα Εστιασµένη Μελέτη στοχεύει στην πληροφόρηση του εξειδικευµένου ακροατηρίου,  
της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης του Ασύλου (ΕΥΣΑ) σχετικά µε την 
οργάνωση των δοµών υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, εντοπίζοντας καλές 
πρακτικές καθώς και την αποτελεσµατικότητα και την ευελιξία των υφιστάµενων υποδοµών µε 
ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας και του κόστους. 
Περίπου 55.000 αιτήµατα ασύλου εκκρεµούν σήµερα, ενώ η νέα Υπηρεσία Ασύλου και η Αρχή 
Προσφυγών ξεκίνησαν να λειτουργούν τον περασµένο Ιούνιο, µετά από σειρά αρνητικών 
δηλώσεων και εκθέσεων εκπροσώπων και αξιωµατούχων της ΕΕ, διεθνών οργανισµών και ΜΚΟ1. 
Το 2012 9.575 αιτούντες διεθνή προστασία έφτασαν στην Ελλάδα και 1.279 αιτούντες διεθνή 
προστασία τοποθετήθηκαν κυρίως σε Κέντρα Διαµονής, µισθωµένα διαµερίσµατα, και δωµάτια 
ξενοδοχείων κατόπιν σχετικής κράτησης και κάλυψης του κόστους από τις αρµόδιες αρχές. Τα 
κριτήρια τα οποία εφαρµόστηκαν κατά την τοποθέτηση των αιτούντων ήταν σχετικά µε τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (ανήλικοι, ευάλωτα άτοµα, κτλ) και τη διαθεσιµότητα των 
αντιστοίχων δοµών φιλοξενίας. 

Αρµόδια αρχή για την τοποθέτηση των αιτούντων και την διαχείρηση των ζητηµάτων που 
προκύπτουν µε τις δοµές υποδοχής είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) το 
οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας είναι επίσης ο διαχειριστικός φορέας της Ελλάδας 
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων. Τα συλλογικά κέντρα διαµονής, τα οποία διαχειρίζονται 
τρίτοι φορείς συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων (ΕΤΠ) και τον 
Κρατικό Προϋπολογισµό (ΚΠ). Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η πλειονότητα των δοµών 
υποδοχής δηµιουργήθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο χρηµατοδότησης συγκεκριµένων 
προγραµµάτων και µε συγκεκριµένο ορίζοντα υλοποίησης µε αποτέλεσµα η αποσπασµατική 
χρηµατοδότηση τους λόγω της γραφειοκρατείας να έχει καθοριστικές συνέπειες για τη λειτουργία 
τους. 
Οι τρίτοι φορείς είναι υπεύθυνοι για την καθηµερινή λειτουργία των κέντρων και για την 
εφαρµογή των υλικών συνθηκών υποδοχής βάση του νοµοθετικού πλαισίου του Π.Δ. 220/2007 
και βάση των ατοµικών συµβάσεων που υπογράφουν µε το ΕΚΚΑ. Μέχρι πρόσφατα ο κεντρικός 
συντονισµός περιοριζόταν στα βασικά. Από το Μάρτιο του 2012 ξεκίνησε να λειτουργεί µια 
κεντρική βάση δεδοµένων µε στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την διαθεσιµότητα κλινών και τις 
εισροές/ εκροές αιτούντων, προσφέροντας µια συνολική εικόνα του δικτύου των δοµών υποδοχής 
και βελτιωµένη διαχείριση κρίσεων.  

Συνγκεφαλαιωτική Έκθεση  

                                                
1 Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση µε την κατάσταση του Ασύλου στην Ελλάδα για το 2012 βλ. 
«Ετήσια Εκθεση Πολιτικής 2012» (Ελλάδα), Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ιούλιος 2013. 
http://emn.intrasoft-
intl.com/Downloads/prepareShowFiles.do;jsessionid=8766A669E40C159E2DEA055BF96BD0CE?entryTitle
=01.%20Annual%20Policy%20Report%202012 
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Σύµφωνα µε δηµοσιευµένα στατιστικά στοιχεία της Eurostat,  η Ελλάδα έχει δεχθεί από το 2008 
έως και το 2012 συνολικά 64.971 αιτούντες διεθνή προστασία. Μόνο το 2012 οι αιτούντες άσυλο 
ανήλθαν σε 9.575, ενώ κατά το ίδιο έτος µόλις 1.279 αιτούντες διεθνή προστασία τοποθετήθηκαν 
σε κάποια δοµή υποδοχής. Θα πρέπει δε να σηµειωθεί ότι οι 1.279 τοποθετήσεις αφορούν και σε 
αιτούντες οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα και σε προηγούµενα έτη και βρίσκονταν εν αναµονή 
εξέτασης του αιτήµατος τους για παροχή διεθνούς προστασίας και εν αναµονή τοποθέτησής τους 
σε κάποια δοµή φιλοξενίας.  
Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την πίεση που ασκείται στο σύστηµα των δοµών  υποδοχής 
αιτούντων άσυλο στη χώρα και προϊδεάζουν για τις επιµέρους διαστάσεις της τοποθέτησης των 
αιτούντων στον κατάλληλο τύπο δοµής υποδοχής. Οι καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτηµάτων 
και στην τοποθέτηση σε δοµές των αιτούντων επιβαρύνεται περαιτέρω, διότι η Ελλάδα βρίσκεται 
σε ένα µεταβατικό στάδιο αναφορικά µε το σύστηµα Ασύλου της καθώς από τον Ιούνιο του 2013 
λειτούργησε η νέα Υπηρεσία Ασύλου (ν. 3907/20112). Παράλληλα συνεχίζεται η εξέταση των 
εκκρεµών αιτήσεων (55.000 το Δεκέµβριο 2012) µε βάση το παλαιο σύστηµα του Π.Δ. 114/20103. 
Όπως γίνεται φανερό, αν και η ελληνική νοµοθεσία προχώρησε µε το Π.Δ. 220/2007 “Προσαρµογή 
της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης 
Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα 
κράτη µέλη (ΕΕL 31/6.2.2003)”4,  στην εναρµόνιση µε το κοινοτικό δίκαιο, στην πράξη η Ελλάδα 
αποτελεί µία από τις χώρες που αντιµετωπίζουν τις µεγαλύτερες δυσκολίες στη διασφάλιση 
παρόµοιων, µε τα υπόλοιπα κράτη-µέλη, συνθηκών υποδοχής. 
Αυτές οι δυσκολίες συνίστανται, αφενός στο έλλειµµα διαθέσιµου χώρου για τους αιτούντες, 
αφετέρου στη διαφοροποίηση των συνθηκών υποδοχής. Ειδικότερα, οι τύποι δοµών υποδοχής στην 
Ελλάδα είναι οι ακόλουθοι: ανοιχτά κέντρα οµαδικής υποδοχής,  ειδικά κέντρα υποδοχής για 
ευάλωτες οµάδες, κέντρα υποδοχής ανηλίκων, ιδιωτικές κατοικίες ή διαµερίσµατα και δωµάτια 
ξενοδοχείων και εφόσον υποβληθεί αίτηση από παράνοµους αλλοδαπούς που βρίσκονται στα 
Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ), σε διακριτούς χώρους εντός των ΚΕΠΥ. Η πλειοψηφία των 
δοµών υποδοχής βρίσκεται υπό τη διαχείριση µη κρατικών φορέων και συγχρηµατοδοτείται  από 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων και εθνικούς πόρους. Εξαίρεση αποτελούν τα κέντρα 
φιλοξενίας, τα οποία ιδρύθηκαν µε Προεδρικό Διάταγµα και χρηµατοδοτούνται από τον κρατικό 
προυπολογισµό. Ωστόσο, η χρηµατοδοτική ευθύνη ανήκει στις κρατικές αρχές και συγκεκριµένα 
στη  Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης 
και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία είναι η 
διαχειρίστρια αρχή για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων. Εξαίρεση αποτελούν  τα ΚΕΠΥ,  τα 
οποία υπάγονται στην  αρµοδιότητα του Υπ. Δηµοσίας Τάξεως και Προστασίας του πολίτη (ν. 
3907/2011). 
Οι ως άνω δοµές διαφοροποιούνται περαιτέρω, ακόµα και όταν πρόκειται για τον ίδιο τύπο δοµής, 
διότι η κάθε διαχειριστική αρχή (επί παραδείγµατι ΜΚΟ) εφαρµόζει τα προβλεπόµενα από την 
ατοµική Προγραµµατική Σύµβαση, την οποία έχει συνάψει µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) ως την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας. Διαπιστώνεται συνακολούθως ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανονισµός 
λειτουργίας για τις δοµές υποδοχής, οι οποίες εφαρµόζουν τη γενική νοµοθεσία για τις υλικές 
συνθήκες υποδοχής αιτούντων άσυλο και την ad hoc συµφωνία χρηµατοδότησης. Ως εκ τούτου οι 

                                                
2 ΦΕΚ Α-7/26.01.2011, Ν.3907/2011 "Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, 
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς 
κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών» και λοιπές διατάξεις". 
3 ΦΕΚ Α 195/22.11.2010, Π.Δ. 114/10 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και 
ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας», σε συµµόρφωση προς την 
Οδηγία 2005/85/ΕΚ  
4 ΦΕΚ Α’ 251/2007, Π.Δ. 220/2007, “Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή 
των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη (ΕΕL 31/6.2.2003)” 
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συνθήκες υποδοχής από δοµή σε δοµή διαφοροποιούνται σηµαντικά. 
Αναφορικά µε το ζήτηµα της ποιότητας των δοµών υποδοχής έχει ασκηθεί εκτεταµένη κριτική 
τόσο από  εκπροσώπους διεθνών φορέων σε συνέχεια επισκέψεων στις δοµές όπου φιλοξενούνται 
αιτούντες άσυλο (Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Cecilia Malmstrom5, Ειδικός 
Εισηγητής του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα των µεταναστών, F. Crepeau6) όσο και από µέλη του 
ελληνικού Κοινοβουλίου µε τη µορφή (επίκαιρων) ερωτήσεων κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. 
Επίσης, επιστηµονικές µελέτες και αναφορές ΜΚΟ αναλύουν επαρκώς τα προτερήµατα και τα 
µειονεκτήµατα του συστήµατος των δοµών υποδοχής αιτούντων άσυλο στη χώρα. 
Η ευελιξία των ελληνικών δοµών υποδοχής αιτούντων άσυλο θα πρέπει να εξετάζεται υπο το 
πρίσµα ότι από τη δηµιουργία τους βρίσκονται πάντα σε συνθήκες πίεσης, ενώ η διαθεσιµότητα 
κλινών είναι σταθερά πολύ µικρότερη της ζήτησης. Επιβαρυντικοί παράγοντες οι οποίοι επιτείνουν 
την κατάσταση είναι σαφώς η γεωγραφική θέση της χώρας, εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι 
επιστροφές στο πλαίσιο του Δουβλίνο ΙΙ, τουλάχιστον µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης MSS vs 
Belgium and Greece, η πολιτική αστάθεια και οι κοινωνικές αναταραχές σε γειτονικές περιοχές της 
Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, δοµικά προβλήµατα του εθνικού συστήµατος ασύλου, 
τα οποία επιµηκύνουν την παραµονή των αιτούντων άσυλο στη χώρα και στα κέντρα φιλοξενίας 
και κυρίως η παρούσα δηµοσιονοµική κρίση. 
Ωστόσο, από τα τέλη του 2011 όταν ανέλαβε το ΕΚΚΑ7  συντονιστικό ρόλο των δοµών υποδοχής 
αιτούντων άσυλο, ο συντονισµός σε περιπτώσεις εκτάκτων πιέσεων έχει βελτιωθεί σηµαντικά, ενώ 
οι βάσεις δεδοµένων τις οποίες εγκαινίασε και οι οποίες δίνουν εικόνα σε ζωντανό χρόνο της 
διαθεσιµότητας  αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για τις περαιτέρω προσπάθειες δηµουργίας 
συστηµάτων διαχείρισης κρίσεων.  
Συµπερασµατικά, παρά την ύπαρξη ενός επαρκούς θεσµικού και νοµοθετικού πλαισίου, η 
οργάνωση των δοµών αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα στην πράξη αποδεικνύεται υποδεέστερη των 
απαιτήσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι παρόλη την πίεση που δέχεται προτεραιοποιεί τους 
ασυνόδευτους ανήλικους, εισάγοντάς τους σε δοµές ανεξαρτήτως εάν έχουν καταθέσει αίτηµα 
ασύλου, παρέχοντάς τους δωρεάν νοσοκοµειακή περίθαλψη σε έκτακτα ή µη περιστατικά καθώς 
και το δικαίωµα εγγραφής τους στο σχολείο ανεξαρτήτως νοµικού status. Επίσης, 
προτεραιοποιώντας τα αιτήµατα µε βάση την ευαλωτότητα των περιπτώσεων, προστατεύονται 
µέσω της ένταξης τους σε δοµές υποδοχής οι ευάλωτες οµάδες. Από τη άλλη πλευρά,  η 
µεγαλύτερη αδυναµία του συστήµατος υποδοχής είναι η ανεπάρκεια σε  κλίνες, και ακολουθεί η µη 
ύπαρξη ενιαίων κανονισµών λειτουργίας στα κέντρα φιλοξείας, καθώς και µηχανισµών 
διασφάλισης της ποιότητας των δοµών.  
 

Ενότητα 1 
Διαφορετικοί τύποι Εγκαταστάσεων Υποδοχής και διαφορετικοί Φορείς  

 
Ερ1. Παρακαλείστε να αναφέρετε στον Πίνακα 1 που ακολουθεί τους τύπους των δοµών 
υποδοχής υπάρχουν στο κράτος (Μέλος) σας. 
Σε περίπτωση που το κράτος (Μέλος) σας προσφέρει ένα διαφορετικό τύπο δοµών υποδοχής 
που δεν περιλαµβάνονται στον παρακάτω πίνακα, παρακαλείσθε να τον συµπεριλάβετε και να 
τον περιγράψετε µε την προσθήκη επιπλέον σειράς στον παρακάτω πίνακα. Παρακαλούµε 
επίσης να αναφέρετε πόσες από αυτές τις εγκαταστάσεις υπάρχουν και να αναφέρετε ποια είναι 
η χωρητικότητά τους και πόσοι αιτούντες φιλοξενήθηκαν σε αυτές τις εγκαταστάσεις ανά έτος, 
αρχής γενοµένης από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως την 31η Δεκεµβρίου 2012.  

                                                
5http://ec.europa.eu/ellada/press-center/news/archives/news_20121005_malmstrom_episkepsi_el.htm 
6 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12858&LangID=E 
7 ΦΕΚ 2016 τ Β’/9-9-2-11 ΥΑ 93510/28-07-2011, «Ανάθεση του Συστήµατος Διαχείρισης Αιτηµάτων 
Στέγασης των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
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Σε περίπτωση που το κράτος (Μέλος) σας δεν να είναι σε θέση να παρέχει τη µέγιστη 
χωρητικότητα, δώστε µια σύντοµη εξήγηση σχετικά και προσδιορίστε τον πραγµατικό αριθµό 
των αιτούντων που φιλοξενήθηκαν σε κάθε τύπο εγκατάστασεων σε ετήσια βάση για την 
περίοδο 2008-2012.  

Οι απαντήσεις σχετικά µε τα συλλογικά ανοιχτά κέντρα υποδοχής, τα ενοικιαζόµενα 
διαµερίσµατα και τα δωµάτια ξενοδοχείων προέρχονται από την ετήσια έκθεση του ΕΚΚΑ για το 
2012, την ιστοσελίδα της Ύπατης Αρµοστείας  στην Ελλάδα για τα κέντρα φιλοξενίας και τις 
πληροφορίες που παρέχονται από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, Γιατροί του 
Κόσµου, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός), κατόπιν αντίστοιχων ερωτηµάτων καθώς και τον τύπο. 
Στα συλλογικά ανοιχτά κέντρα διαµονής συµπεριλαµβάνονται όλες οι κατηγορίες που αργότερα 
αναλύονται ξεχωριστά. Μέχρι τον Μάρτιο του 2012 δεν υπήρχε αρµόδια κρατική αρχή η οποία να 
τηρεί στατιστικά σχετικά µε τη φιλοξενία των αιτούντων διεθνή προστασία. Ενδεικτικά στοιχεία 
για προηγούµενα έτη αναφορικά µε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προέρχονται από 
εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών που διαχειρίζεται συγκεκριµένα κέντρα. 

Πίνακας 1 Διαφορετικού τύποι Δοµών Υποδοχής 
Τύπος Καταλύµατος Υπάρχει αυτός 

ο τύπος 
εγκατάστασης 
στο κράτος – 
µέλος    

Αν ναι πόσες 
τέτοιες 
εγκαταστάσεις 
υπήρχαν 
στο τέλος του 
 2012?  

Προσδιορίστε 
το µέγιστο 
αριθµό 
αιτούντων που 
µπορούν να 
φιλοξενηθούν 
σε αυτές τις 
εγκαταστάσεις 

Αριθµός 
αιτούντων που 
φιλοξενήθηκαν 
σε αυτές τις 
εγκαταστάσεις 
ανά έτος κατά 
το διάστηµα 
2008-2012  

Συλλογικά Κέντρα   
αρχικής υποδοχής/ 
ενδιάµεσης υποδοχής  

Ναι. Ο  ν. 
3907/2011, άρθ. 
6 επ. προβλέπει 
την ίδρυση 
Κέντρου 
πρώτης 
υποδοχής, αλλά 
οι σχετικές 
διατάξεις 
τέθηκαν σε ισχύ 
τον Μάρτιο 
2013 

Καµία. Το 
πρώτο ΚΕΠΥ 
λειτούργησε το 
Μάρτιο 2013. 

 
Μη διαθέσιµο  

 
         0 

Συλλογικά Ανοιχτά 
Κέντρα Υποδοχής8 

Ναι 16 
(συµπεριλαµβα
νοµένων των 
ειδικών τύπων 
εγκαταστάσεων 
υποδοχής) 

περ.  200 Το έτος 2012  
1279 από 2265 
αιτούντες άσυλο 
φιλοξενήθηκαν 
σε κέντρα 
φιλοξενίας, 
πέραν αυτών που 
ήδη 
φιλοξενούνταν 
από 
προηγούµενα έτη 

Ειδικά κέντρα 
υποδοχής ή 
εγκαταστάσεις για 
ευάλωτες οµάδες  π.χ. 
θύµατα βασανιστηρίων 

Ναι Τουλάχιστον 4 
(ασυνόδευτα 
κορίτσια, 
µονογονεϊκές 
οικογένειες, 

124 279 (88 
µονογονεϊκές 
οικογένειες) 

                                                
8  Ανοιχτά κέντρα οριζονται αυτά στα οποία οι αιτούντες εχουν την δυνατότητα να εισέρχονται και 
να εξέρχονται ελεύθερα όποτε το επιθυµούν.  
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ή συγκεκριµένων 
ευάλωτων γυναικών 
αιτούντων) 

θύµατα 
trafficking) 

Ειδικά ξεχωριστά 
κέντρα υποδοχής για 
ασυνόδευτους 
ανηλίκους 

Ναι. Ανήλικοι 
πολύ µικρής 
ηλικίας δεν 
περιλαµβάνοντα
ι σε αυτή την 
κατηγορία, 
καθώς βάσει της 
νοµοθεσία  
µπορούν να 
φιλοξενηθούν 
σε δοµές 
παιδικής 
προστασίας, 
όπως ο Άγιος 
Ανδρέας 
Καλαµακίου, 
Χαµόγελο του 
Παιδιού (ΠΔ 
266/1999)  

9 Περ. 328 Το 2012 601 
ανήλικοι-νέοι 
αιτούντες 
φιλοξενήθηκαν  
(801 από 823 
αιτούντες 
στέγαση 
τοποθετήθηκαν 
αρχικά). 
Εξαιτίας 
αιφνίδιας 
φυγής, πρέπει 
να λαµβάνεται 
υπόψη και η 
διακύµανση 
φιλοξενουµένω
ν. Με βάση 3 
δοµές υποδοχής 
τις οποίες 
διαχειρίζεται η 
ΑΡΣΙΣ: 
2008: 31 
2009: 94 
2010: 116 
2011: 168 
2012: 168 

Ιδιωτικές κατοικίες ή 
διαµερίσµ τα: 
κρατούνται και 
πληρώνονται από τις 
αρµόδιες αρχές 

Ναι Τουλάχιστον 
24. Διευθέτηση 
από ΜΚΟ στο 
πλαίσιο 
αντίστοχων 
συνολικών 
προγραµµάτων 
στέγασης ή 
λήψης 
έκτακτων 
µέτρων ή ad 
hoc από την 
τοπική 
αυτοδιοίκηση. 

118 Δεν διατίθενται 
στοιχεία 

Ιδιωτικά ξενοδο εία: 
κράτηση και εξόφληση 
από τις αρµόδιες αρχές 

Ναι. 
Περιστασιακά, 
στο πλαίσιο 
ολοκληρωµένων 
προγραµµάτων 
στέγασης που 
τρέχον ΜΚΟ ή 
ως άµεση 
διευθέτηση για 
την 
αντιµετώπι η 
εκτάκτων 
αναγκών. 

Τουλάχιστων 2 
περιπτώσεις. 

Δεν διατίθενται 
στοιχεία 

Δεν διατίθενται 
στοιχεία 
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Μεµονωµένες 
κρατήσεις 
καταλυµάτων όπως 
κατοικίες, 
διαµερίσµατα, 
ξενοδοχεία ή / και 
δυνατότητα διαµονής 
µε φίλους και / ή την 
οικογένεια 9 
 

Ναι. Σε πολύ 
λίγες 
περιπτώσεις 
ανεπαρκές 
χρηµατικό 
βοήθηµα (120 
ευρώ/µήνα) για 
περιορισµένο 
χρονικό 
διάστηµα δόθηκ
ε  από τις 
κρατικές αρχές 

Δεν διατίθενται 
στοιχεία 

Δεν διατίθενται 
στοιχεία 

Δεν διατίθενται 
στοιχεία 

Άλλες εγκαταστάσεις 
για την υποδοχή 
αιτούντων διεθνή 
προστ σία που 
κρατούνται και 
πληρώνονται από τις 
αρµόδιες αρχές 

Όχι  
 

-  - - 

Ερ2. Ποια (ες) αρχή (ες) φέρει (ουν) την αρµοδιότητα χρηµατοδότησης των εγκαταστάσεων 
υποδοχής;  

(α) Κρατικές αρχές  
(β) Τοπικές αρχές/ Τοπική αυτοδιοίκηση  

      (γ) Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών, όπως οι ΜΚΟ, φορείς από τον ιδιωτικό τοµέα ή 
οποιουδήποτε άλλου είδους συµµετοχή τρίτου; 
 Μη κρατικοί φορείς διαχειρίζονται την πλειοψηφία των κέντρων φιλοξενίας, η λειτουργία των 
οποίων συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων και εθνικούς πόρους. Εξαίρεση 
αποτελούν οι δοµές οι οποίες ιδρύθηκαν µε Προεδρικό Διάταγµα και χρηµατοδοτούνται από τον 
Κρατικό Προϋπολογισµό (Κρατικός λογαριασµός: Φ220 KAE 5216). Ωστόσο η χρηµατοδοτική 
ευθύνη ανήκει στις κρατικές αρχές. Συγκεκριµένα την περίοδο 2008-2011, δυνάµει του ν. 
3613/2007, η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Διεύθυνση Κοινωνικής 
Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίστηκε ως 
Υπεύθυνη Αρχή για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων και τη διαχείριση αιτηµάτων στέγασης 
αιτούντων διεθνούς προστασίας. Δυνάµει του ν. 4052/2012 η ως άνω Διεύθυνση και οι 
αρµοδιότητές της µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
από τις αρχές του 2012.   
Στις περιπτώσεις που µη κρατικοί φορείς -ΜΚΟ ή τοπική αυτοδιοίκηση- δικαιούνται 
χρηµατοδότησης από το ΕΤΠ και το κράτος για την υλοποίηση προγραµµάτων στέγασης αιτούντων 
άσυλο (διαχείριση κέντρων φιλοξενείας, κράτηση και εξόφληση δωµατίων σε ξενοδοχεία ή 
ενοικίαση διαµερισµάτων), τότε εµπίµπτουν στον έλεγχο της αρµόδιας (41) Διεύθυνσης του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο Υπουργείο Οικονοµικών, όπως προβλέπεται στο 
ν.3613/200710. 
Τα ΚΕΠΥ αποτελούν αρµοδιότητα του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη 
βάσει του ν. 3907/201111. 

                                                
9 Παρακαλείστε να διευκρινίσετε κατά πόσον οι αιτούντες λαµβάνουν (ή έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν) 
ένα οικονοµικό επίδοµα σε περίπτωση που έχουν προβεί σε ατοµική κράτηση της διαµονής τους. 
10 ΦΕΚ 263/Α/23.11.2007, ν. 3613/2007, «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή 
Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.» 
11ΦΕΚ Α-7/26.01.2011, ν.3907/2011  « Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, 
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ: «σχετικά µε τους 
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Ερ3. Ποιες αρχές έχουν την εκτελεστική ευθύνη12 για τις εγκαταστάσεις:  
(α) Κρατικές αρχές  
(β) Τοπικές αρχές/ Τοπική αυτοδιοίκηση  

      (γ) Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών, όπως οι ΜΚΟ, φορείς από τον ιδιωτικό τοµέα ή 
οποιουδήποτε άλλου είδους συµµετοχή τρίτου; 
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος ιδ Π.Δ. 220/200713 “Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε 
τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη (ΕΕ L 
31/6.2.2003)”, την εκτελεστική ευθύνη για τις δοµές υποδοχής αιτούντων άσυλο έχουν οι 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ωστόσο δυνάµει του 
ν.4052/2012 µεταφέρθηκε η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και ως εκ τούτου και η αρµοδιότητα εφαρµογής των διατάξεων περί δοµών υποδοχής 
αιτούντων άσυλο. 
Ωστόσο για  την καθηµερινή λειτουργία των δοµών εκτελεστική ευθύνη έχουν και οι ΜΚΟ, που 
έχουν οριστεί ως υπεύθυνες για τη διαχείριση συγκεκριµένου κέντρου φιλοξενίας και οι οποίες 
λαµβάνουν χρηµατοδότηση από το Κράτος και το ΕΤΠ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων) για τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων υποδοχής. Η ευθύνη αυτή περιορίζεται στα συµφωνηθέντα µε την 
κρατική αρχή14. 
Ερ4. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις υποδοχής βρισκονται υπό την διαχείριση των 
τοπικών αρχών / τοπικής αυτοδιοίκησης ή µε τη συµµετοχή ενός εξωτερικού παρόχου 
υπηρεσιών (π.χ. ΜΚΟ ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών), παρακαλούµε να αναφέρετε εάν οι 
εγκαταστάσεις υποδοχής διαθέτουν κεντρικό συντονισµό (δηλαδή αν µία και µόνη αρχή 
εξακολουθεί να φέρει τη συνολική ευθύνη για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία;) 

Ναι. Από την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την εισαγωγή της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ τη 
συνολική ευθύνη για τον συντονισµό φέρει κεντρικά το κράτος, και ειδικότερα από τις αρχές του 
2012 αρµόδιο είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (βλ. 
προηγούµενες απαντήσεις)15. Ωστόσο, δεδοµένου ότι την εκτελεστική ευθύνη την έχουν διάφοροι 
τρίτοι πάροχοι (ΜΚΟ) και ότι δεν υπάρχει ενιαίος κανονισµός για την λειτουργία όλων των 
δοµών, λόγω µεταξύ άλλων του διαφορετικού τρόπου ίδρυσης τους, οι ειδικότερες συνθήκες 
φιλοξενίας των αιτούντων διαφοροποιούνται σηµαντικά από δοµή σε δοµή. 
Ερ5. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις υποδοχής βρισκονται υπό την διαχείρηση των 
τοπικών αρχών / τοπικής αυτοδιοίκησης ή µε τη συµµετοχή ενός εξωτερικού παρόχου 
υπηρεσιών (π.χ. ΜΚΟ ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών), πώς ρυθµίζεται η εµπλοκή τους;  
Έχει υπογραφεί κάποιος επίσηµος µηχανισµός συντονισµού µεταξύ των διαφόρων φορέων (για 
παράδειγµα, συµφωνίες συνεργασίας που προβλέπουν την κατανοµή των αρµοδιοτήτων);  
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δοµές υποδοχής αιτούντων άσυλο βρίσκονται υπό την 
διαχείριση ΜΚΟ η εµπλοκή τους ρυθµίζεται ad hoc, δηλαδή µε βάση τα προβλεπόµενα από την 

                                                                                                                                                 
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη- µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµένοντων υπηκόων 
τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις»  
12 Η Εκτελεστική Ευθύνη αναφέρεται στην καθηµερινή λειτουργία των εγκαταστάσεων υποδοχής και 
περιλαµβάνει επίσης για παράδειγµα τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στην εν λόγω 
εγκατάσταση. 
13 Π.Δ. 220/2007, “Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων 
άσυλο στα κράτη µέλη (ΕΕL 31/6.2.2003)”, ΦΕΚ Α’ 251/13.11.2007 
14 Συνεντευξιαζόµενος 1 
15 Συνεντευξιαζόµενος 1 
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σύµβαση µε την οποία λαµβάνουν χρηµατοδότηση για τη λειτουργία της κάθε δοµής από το 
αρµόδιο Υπουργείο. Δυνάµει της υπ’ αριθ. 93510/28-07-2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2016 
τ Β’/9-9-2-11) το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέθεσε  το συντονισµό των 
διαφόρων τρίτων εµπλεκόµενων φορέων από το 2011  στο πλαίσιο του συστήµατος Διαχείρισης 
Αιτηµάτων Στέγασης των αιτούντων άσυλο στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης16. 
Για τα ΚΕΠΥ το αρθ. 9 παρ. 5 του ν. 3907/2011 προβλέπει για την εµπλοκή φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας και είναι 
εγγεγραµµένοι στην αντίστοιχο αρχείο που θα συσταθεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Υπηρεσίας 
πρώτης υποδοχής. 

 
 

Μέρος 2 
Εισδοχή των αιτούντων στις δοµές υποδοχής: Παράγοντες καθορισµού της πρόσβασης σε 

διαφορετικούς τύπους δοµών 
 
 
Ερ6. Παρακαλώ δώστε µια σύντοµη επισκόπηση των αιτούντων διεθνή προστασία οι οποίοι 
δικαιούνται να φιλοξενηθούν σε εγκαταστάσεις υποδοχής παρεχόµενες από το κράτος. 
Συµπληρώστε παρακάτω τον πίνακα 2:  
Ο πίνακας συµπληρώθηκε µε βάση το ΠΔ 220/2007, το ΠΔ 114/2010 και τους 
συνεντευξιαζόµενους 1, 2, 3, 4. 
 
Πίνακας 2 Κατηγορίες αιτούντων που δικαιούνται φιλοξενίας σε εγκαταστάσεις υποδοχής 
Διαφορετικές κατηγορίες αιτούντων 
µε βάση τον τύπο/στάδιο της  
διαδικασίας 

Δικαιούνται φιλοξενίας σε 
εγκαταστάσεις υποδοχής 
(Ναι/Όχι) 

Δικαιούνται φιλοξενίας 
σε συνήθη δοµή 
υποδοχής ή σε ειδική 
εγκατατάσταση17? 
 

Αιτούντες κατά την διαδικασία του  
Δουβλίνου18 
 

Ναι Συνήθης Δοµή 

Αιτούντες κατά την διαδικασία 
παραδεκτού 19 
 

Ναι Συνήθης Δοµή 

Αιτούντες που δικαιούνται 
επίσπευση της διαδικασίας  

Ναι Συνήθης Δοµή 

Ευάλωτες οµάδες αιτούντων20 (µε Ναι Συνήθης Δοµή  

                                                
16 http://www.ekka.org.gr/EKKA!show.action?type=estia 
17  Οι ειδικές εγκαταστάσεις υποδοχής αναφέρονται σε εγκαταστάσεις που αποκλίνουν από τις συνήθεις 
εγκαταστάσεις υποδοχής, π.χ. ανάλογα µε τον τύπο του αιτούντος, ή το στάδιο / διαδικασίας. 
18 Αιτούντες µε βάση το Δουβλίνο ΙΙ είναι οι αιτούντες για τους οποίους η διαδικασία του Δουβλίνου έχει 
ξεκινήσει και οι οποίοι αναµένουν απόφαση µε βάση το Δουβλίνο ΙΙ  περί καθορισµού της αρµόδιας χώρας για 
την εξέταση της αίτησης ασύλου. 
19 Η διαδικασία παραδεκτού αναφέρεται στο στάδιο της αίτησης κατά το οποίο τα κράτη (µέλη) αποφασίζουν 
αν η αίτηση θα εξεταστεί ή όχι στην ουσία µε βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 25 της οδηγίας 
2005/85/ΕΚ (οδηγία περί διαδικασιών ασύλου), η οποία προβλέπει περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη µέλη 
επιτρέπεται να κρίνουν την προσφυγή ως απαράδεκτη και στη συνέχεια δεν υποχρεούνται να εξετάσουν την 
αίτηση. 
20 Η οδηγία περί συνθηκών υποδοχής κάνει αναφορά στις ακόλουθες κατηγορίες αιτούντων που ανήκουν σε 
ευάλωτες οµάδες: ασυνόδευτοι ανήλικοι, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ηλικιωµένοι, εγκυµονούσες, µονογονεϊκές 
οικογένειες µε ανήλικα παιδιά, άτοµα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασµό ή άλλες σοβαρές µορφές 
ψυχολογικής , σωµατικής ή σεξουαλικής βίας. 
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συγκεκριµένες ψυχολογικές / 
ιατρικές ανάγκες που χρήζουν 
βοήθειας) 
 
Ασυνόδευτοι ανήλικοι 
που αναµένουν απόφαση παρ χής 
διεθνούς προστα ίας  

Ναι Δοµή υποδοχής 
ανηλίκων 

Ασυνόδευτοι ανήλικοι  που έχουν 
εξαντλήσει την διαδικασία παροχής 
διεθνούς προστασίας και αναµένουν 
να επιστραφoύν  

Ναι Δοµή υποδοχής 
ανηλίκων 

Αιτούντες που  έχουν υποβάλει 
προσφυγή  

Ναι Συνήθης Δοµή 

Αιτούντες που έχουν υποβάλει 
επακόλουθη αίτηση 

Ναι Συνήθης Δοµή 

Αιτούντες που έχουν λάβει θετική 
απάντηση στο αίτηµα τους για 
διεθνή προστασία21 
 

Ναι, µπορούν να 
παραµείνουν µέχρι 30 ηµέρες 
µετά τη λήψη θετικής 
απάντησης 

Συνήθης Δοµή 

Αιτούντες που έχουν εξαντλήσει την 
διαδικασία παροχής διεθνούς 
προστασίας και  αναµένουν να 
επιστραφούν 

Τυπικά οι δοµές φιλοξενίας  
προορίζονται  για αιτούντες 
άσυλο στην πράξη όµως δεν 
συνηθίζεται να διωχθεί 
κάποιος αιτών αυτόµατα µε 
την απόρριψη του αιτήµατος 
του για κοινωνικούς λόγους. 

Συνήθης Δοµή 

Άλλοι (π.χ. υποψήφιοι από άλλα 
κράτη µέλη της ΕΕ, οικογένειες µε 
παιδιά που βρίσκονται σε καθεστώς 
παράνοµης µετανάστευσης, οι 
υποψήφιοι από ασφαλείς τρίτες 
χώρες καταγωγής κλπ. 
Παρακαλείστε να διευκρινίσετε)  

 Πέρα από τους αιτούντες 
άσυλο η µόνη οµάδα που 
δικαιούται φιλοξενίας 
ανεξάρτητα από νοµικό 
καθεστώς στο οποίο ανήκει 
είναι οι ανήλικοι 

Δοµή υποδοχής 
ανηλίκων  

 
 
Ερ7. Από τις προαναφερόµενες κατηγορίες των αιτούντων που έχουν δικαίωµα στην υποδοχή, 
µπορεί οποιοσδήποτε να αποκλειστεί από τις εγκαταστάσεις υποδοχής για συγκεκριµένους 
λόγους (π.χ. επειδή ο αιτών διαθέτει επαρκή οικονοµικά µέσα, ή διότι ο αιτών έχει απαράδεκτη 
συµπεριφορά σε εγκατάσταση υποδοχής, ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους);  
Οι εγκαταστάσεις υποδοχής διαθέτουν καθεµία το δικό της κανονισµό λειτουργίας, τον οποίο ο 
αιτών διεθνούς προστασίας αποδέχεται ενυπόγραφα κατά την άφιξή του στο κέντρο φιλοξενίας. Η 
πρακτική που εφαρµόζεται είναι ότι εάν αποδειχθεί ότι κάποιος έχει επαρκή οικονοµικά µέσα δεν 
τοποθετείται σε δοµή υποδοχής22. Επίσης εάν εγκαταλείψει τον τόπο διαµονής που του έχει 
καθορίσει η Κεντρική Αρχή χωρίς να την ενηµερώσει ή χωρίς άδεια, όπου αυτό απαιτείται δύναται 
να αποβληθεί. Ακόµα, µπορεί να αποκλειστεί εάν δεν συµµορφώνεται προς την υποχρέωση 
δήλωσης στοιχείων ή δεν ανταποκρίνεται σε αίτηση παροχής πληροφοριών ή δεν προσέρχεται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης σε προσωπική συνέντευξη εντός της προθεσµίας 
που του ορίζεται. Σε περίπτωση εξαφάνισης του αιτούντος, ο οποίος εντοπίζεται ή προσέρχεται 
αυτοβούλως στην αρµόδια αρχή, εκδίδεται επαρκώς αιτιολογηµένη απόφαση της Κεντρικής 

                                                
21  Αν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί για πόσο καιρό θα έχουν ακόµη το δικαίωµα φιλοξενείας σε 
εγκαταστάσεις υποδοχής. 
22 Συνεντευξιαζόµενος 1 
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Αρχής, σχετικά µε την ανανέωση της παροχής µερικών ή του συνόλου των συνθηκών υποδοχής, 
λαµβάνοντας υπόψη τους λόγους της εξαφάνισης. Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα23. 

Σε περίπτωση παράβασης του κανονισµού λειτουργίας της δοµής, ο αιτών ενηµερώνεται εγγράφως 
από το Διευθυντή του Κέντρου για τις συνέπειες της πράξης του και ιδίως για τυχόν αποβολή του 
από το Κέντρο, σύµφωνα µε τον οικείο κανονισµό24.  
Κατά της απόφασης αποβολής από το Κέντρο Φιλοξενίας ο αιτών δύναται εντός 5 ηµερών από την 
επίδοση της απόφασης, να προσφύγει ενώπιον του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας. Η απόφαση επί της προσφυγής 
εκδίδεται εντός 5 ηµερών από την άσκησή της και επιδίδεται στον προσφεύγοντα.  
Ο Διευθυντής του Κέντρου ζητά τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών, όταν ο αιτών στον οποίο 
κοινοποιήθηκε η οριστική απόφαση αποβολής, αρνείται να συµµορφωθεί. 
Οι αποφάσεις για τον περιορισµό, τη διακοπή παροχής ή την άρνηση των συνθηκών υποδοχής και 
ιδίως όσες αφορούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αιτιολογούνται ειδικώς, µέχρι δε την έκδοση 
τους δεν περιορίζεται και δεν διακόπτεται η παροχή των υλικών συνθηκών υποδοχής. Οι υλικές 
αυτές συνθήκες υποδοχής περιορίζονται ή διακόπτονται µόνο στο µέτρο που τούτο προβλέπεται 
ρητά στην οικεία απόφαση. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε επείγουσα 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. 
Εξαίρεση αποτελεί η οµάδα των ανηλίκων όπου σε περίπτωση απαράδεκτης συµπεριφοράς 
επιδιώκεται η µεταφορά του ανήλικου σε άλλη δοµή υποδοχής25. 

Ερ8. α) Το κράτος (Μέλος) σας πραγµατοποιεί αξιολόγηση σχετικά µε το αν ο αιτών ανήκει σε 
ευάλωτες οµάδες που θα µπορούσε να οδηγήσει στην εγκατάσταση σε ειδικές δοµές υποδοχής 
για τις ευάλωτες οµάδες των αιτούντων; 
Ναι. Το 2011 το ΕΚΚΑ26 ανέλαβε την αρµοδιότητα συγκέντρωσης και διαχείρισης των αιτηµάτων 
τοποθέτησης σε δοµή υποδοχής των αιτούντων άσυλο και των ασυνόδευτων ανηλίκων που 
παραπέµπονται από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές ή συνεργαζόµενους φορείς παροχής υπηρεσιών 
υποδοχής και κοινωνικής στήριξης της οµάδας στόχου. Έκτοτε, αναπτύχθηκαν από το ΕΚΚΑ 
τυποποιηµένες φόρµες αξιολόγησης της ευαλωτότητας οι οποίες διανεµήθηκαν σε όλους τους 
φορείς που έρχονται σε επαφή µε τους αιτούντες άσυλο και είναι αρµόδιοι για την παραποµπή 
αιτηµάτων τοποθέτησης σε δοµή υποδοχής. Οι φόρµες αποστέλλονται στο ΕΚΚΑ µαζί µε τα λοιπά 
στοιχεία του φακέλου του αιτούντα. Το ΕΚΚΑ ακολούθως προτεραιοποιεί τα αιτήµατα ανάλογα 
µε την ευαλωτότητα χρησιµοποιώντας τυποποιηµένους πίνακες αξιολόγησης τους οποίους 
ανέπτυξε µε βάση τα διεθνή πρότυπα, την εµπειρία και την θεωρία περί αξιολόγησης της 
ευαλωτότητας. Η ευαλωτότητα του περιστατικού σε συνδυασµό µε την διαθεσιµότητα των θέσεων 
οδηγεί στην τοποθέτηση σε αντίστοιχη δοµή υποδοχής. 
 

Ερ8. β) Εάν ναι, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε αν η σχετική εκτίµηση ότι ανήκει ή όχι σε 
ευάλωτες οµάδες είναι:  
         α) Υποχρεωτική και προβλεπόµενη από τον νόµο (Ναι / Όχι) 
Ναι. Με βάση το Π.Δ. 220/2007, “Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη (ΕΕL 31/6.2.2003)” , στο άρ.17 

                                                
23 Συνεντευξιαζόµενος 3 
24 Ibid 
25  Συνεντευξιαζόµενος 1 
26 ΥΑ 93510/28-07-2011, «Ανάθεση του Συστήµατος Διαχείρισης Αιτηµάτων Στέγασης των αιτούντων άσυλο 
αλλοδαπών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης», ΦΕΚ 2016 τ Β’/9-9-2-11 
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προβλέπεται ότι κατά την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β ́ περί των συνθηκών 
υποδοχής, οι αρµόδιες αρχές και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης φροντίζουν για την ειδική 
µεταχείριση των αιτούντων που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, όπως οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι 
ανήλικοι, οι ανάπηροι, οι ηλικιωµένοι, οι εγκυµονούσες, οι μονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα 
παιδιά, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασµό ή άλλες σοβαρές µορφές 
ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας. 

         β) Η συνήθης πρακτική (Ναι / Όχι) 
        γ) Προαιρετική (Ναι / Όχι)  
Ερ9. Ποια αρχή / (ες) φέρουν την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή των 
αιτούντων διεθνή προστασία σε διαφορετικές εγκαταστάσεις υποδοχής; 
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)27 από το 2011 δυνάµει της ΥΑ 93510/28-
07-2011 (ΦΕΚ 2016 τ Β’/9-9-2-11) είναι αποκλειστικά αρµόδιο για το Σύστηµα Διαχείρισης 
Αιτηµάτων Στέγασης των αλλοδαπών αιτούντων άσυλο. Ειδικότερα η Υπηρεσία Διαχείρισης 
Αιτηµάτων Στέγασης αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων συγκεντρώνει όλα τα αιτήµατα 
στέγασης καθώς και το κοινωνικό ιστορικό των αιτούντων. Ακολούθως, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες του κάθε περιστατικού και τη διαθεσιµότητα των δοµών προχωρεί σε τοποθέτηση 
σε δοµή φιλοξενίας. 
Ερ10. Πώς αυτές οι αρχές κατανέµουν τους αιτούντες σε διαφορετικούς τύπους των 
εγκαταστάσεων υποδοχής; 
Παρακαλείστε να αναφέρετε κατά πόσον ένα από τα παρακάτω σενάρια, ή συνδυασµός αυτών, 
ισχύουν για το κράτος (Μέλος) σας και περιγράψτε εν συντοµία: 

i) Χωρητικότητα: Ναι 

ii) Μηχανισµός Διασποράς: Ναι 
iii) Τύπος διαδικασίας ασύλου: Όχι 
iv) Στάδιο στη διαδικασία Ασύλου: Όχι 
v) Προφίλ του αιτούντα Ασύλου: Ναι 
vi) Διάρκεια της διαδικασίας Ασύλου: Ναι 
vii) Άλλα κριτήρια (π.χ. οικογενειακή σύνθεση): Ναι 

Το ΕΚΚΑ κατά την κατανοµή των αιτούντων άσυλο λαµβάνει υπόψη αρχικά τη διαθεσιµότητα 
κλινών για τον συγκεκριµένο αιτούντα, δηλαδή µε εκτιµώντας το προφίλ του και κυρίως αν 
πρόκειται για ευάλωτο άτοµο ή ανήλικο. Επίσης συνυπολογίζεται ο χρόνος αναµονής του 
αιτούντος µέχρι την εύρεση θέσης σε κατάλληλη δοµή υποδοχής. Τέλος, λαµβάνεται υπόψη η 
γεωγραφική απόσταση του αιτούντα από τη δοµή και η δυνατότητα µεταφοράς του στη δοµή. 
Ειδικότερα, αναφορικά µε τους ανήλικους κριτήριο αποτελεί η δυνατότητα διαθέσιµου συνοδού 
για την µεταφορά του ανηλίκου στη δοµή. 
 
Ερ11. Είναι η διαδικασία για την τοποθέτηση των αιτούντων σε διαφορετικές εγκαταστάσεις 
υποδοχής: 
α) Προβλεπόµενη στη νοµοθεσία (Ναι / Όχι)? 

Το Π.Δ.220/2007,  µε το οποίο µεταφέρθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία 2003/9/ΕΚ 
σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη, 
προβλέπει στο άρθρο 6 παρ. 2 ότι σε αιτούντα ο οποίος δε διαθέτει στέγη ή επαρκείς πόρους για να 

                                                
27  http://www.ekka.org.gr/EKKA!show.action?type=estia 
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καλύψει τις ανάγκες στέγασής του, παρέχεται στέγη σε Κέντρο Φιλοξενίας ή άλλο χώρο, σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 3, ύστερα από αίτησή του, που υποβάλλεται στις αρµόδιες αρχές 
παραλαβής και εξέτασης σχετικών αιτηµάτων. Στη δε παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 
περιγράφεται αδροµερώς η διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης γνωστοποιεί στην Κεντρική Αρχή  (σήµερα το ΕΚΚΑ) τα διαθέσιµα 
Κέντρα Φιλοξενίας, καθώς και τους λοιπούς χώρους οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για τη 
στέγαση των αιτούντων. Η κατανοµή κάθε αιτούντος στα κέντρα και τους χώρους αυτούς γίνεται 
από την Κεντρική Αρχή (σήµερα το ΕΚΚΑ), αφού ληφθούν υπόψη η διατήρηση της οικογενειακής 
ενότητας των αιτούντων, η λειτουργία φορέων κοινωνικών παροχών, η διαφύλαξη αρµονικών 
σχέσεων µεταξύ των αιτούντων και η δυνατότητα µετακίνησης των αιτούντων στον οριζόµενο 
τόπο διαµονής. 
Επίσης, στο ΠΔ 220/2007 περιλαµβάνονται ρητές διατάξεις για την τοποθέτηση συγκεκριµένων 
κατηγοριών αιτούντων διεθνή προστασία στις κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής. Αναλυτικά, 
το άρθρο 17 διαλαµβάνει ότι οι εκάστοτε αρµόδιες αρχές και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης 
φροντίζουν για την ειδική µεταχείριση των αιτούντων που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, όπως οι 
ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι ανάπηροι, οι ηλικιωµένοι, οι εγκυµονούσες, οι µονογονεϊκές 
οικογένειες µε ανήλικα παιδιά, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασµό ή 
άλλες σοβαρές µορφές ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας.  
Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για τους ανήλικους γενικά, αλλά και για τους  ασυνόδευτους 
ανήλικους. Στο άρθρο 18 παρ. 2 προβλέπεται ότι οι αρµόδιες αρχές υποδοχής και φιλοξενίας, 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε µονάδες Κοινωνικής Φροντίδας σε ανήλικους που είναι θύµατα 
κάθε µορφής κακοποίησης, αµέλειας, εκµετάλλευσης, βασανιστηρίων ή σκληρής, απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής µεταχείρισης ή ενόπλων συγκρούσεων και εξασφαλίζουν την παροχή σ΄ αυτούς της 
κατάλληλης ψυχολογικής φροντίδας και εξειδικευµένης θεραπείας, εφόσον τούτο απαιτείται. Στο 
άρθρο 19 παρ. 2 (α) και (β) προβλέπεται αναφορικά µε τους ασυνόδευτους ανήλικους ότι οι 
αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης της αίτησης ασύλου θα πρέπει να  διασφαλίζουν ότι οι 
ανάγκες στέγασης του παιδιού ικανοποιούνται µε τη φιλοξενία του σε ενήλικους συγγενείς, σε 
ανάδοχο οικογένεια, σε Κέντρα Φιλοξενίας µε ειδική υποδοµή για ανηλίκους ή σε άλλους χώρους 
φιλοξενίας κατάλληλους για ανηλίκους και ότι η στέγαση του παιδιού το προστατεύει από τον 
κίνδυνο της εµπορίας ή εκµετάλλευσης, θα πρέπει δε να ενεργούν για την από κοινού στέγαση και 
συµβίωση των αδελφών, λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία, την ωριµότητά και γενικά το συµφέρον 
κάθε ανηλίκου.  
Οµοίως ειδική αναφορά υπάρχει στα θύµατα βασανιστηρίων και βίας, στην περίπτωση των οποίων 
σύµφωνα µε το άρθρο 20, παρ. 1 οι αρµόδιες αρχές υποδοχής και φιλοξενίας ή παραλαβής και 
εξέτασης της αίτησης ασύλου, εξασφαλίζουν τη µεταφορά των θυµάτων βασανιστηρίων, βιασµού 
ή άλλων σοβαρών πράξεων βίας σε εξειδικευµένες υπηρεσίες, για την απαραίτητη υποστήριξη και  
θεραπεία των τραυµάτων που προκάλεσαν οι προαναφερόµενες πράξεις. 

Εν ολίγοις η διαδικασία µε την οποία διευθετείται η τοποθέτηση και τελική εισδοχή αιτούντων 
άσυλο στις σχετικές εγκαταστάσεις  προκύπτει µέσα από τις διατάξεις περί παραλαβής/εξέτασης 
του αιτήµατος και απάντησης και τη συναφή  συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων (κρατικών 
και µη κρατικών).  Σε αυτή τη διαδικασία, την υπό µελέτη περίοδο, καθοριστικό ρόλο έχει το 
ΕΚΚΑ. 
 

β) Περιγραφόµενη στο εθιµικό δίκαιο/ µε κατευθυντήριες γραµµές (Ναι / Όχι)? 

γ) Δεν περιγράφεται στα επίσηµα έγγραφα, αλλά υπάρχει µια συνήθης πρακτική αντί αυτού (Ναι 
/ Όχι) 
 

Ερ12. Εφόσον υπάρχει επαρκής χωρητικότητα, το κράτος (Μέλος) σας παρέχει στον αιτούντα 
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τη δυνατότητα επιλογής εγκατάστασης υποδοχής / τοποθεσία;  

Σε πρακτικό επίπεδο διαπιστώνεται ότι η χωρητικότητα είναι ανεπαρκής για την ικανοποίηση 
όλων των αιτηµάτων παροχής στέγης σε δοµή υποδοχής. Ως εκ τούτου η δυνατότητα προσωπικής 
επιλογής είναι περιορισµένη έως πρακτικά αδύνατη. 

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί θεµελιώδη αρχή η λήψη µέριµνας στα Κέντρα Φιλοξενίας ώστε οι 
οικογένειες να στεγάζονται στον ίδιο χώρο (άρθρα 7 και 13 του ΠΔ 220/2007). Επίσης λαµβάνεται 
µέριµνα έτσι ώστε τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων ή οι ανήλικοι αιτούντες να διαµένουν µε τους 
γονείς τους ή µε τον ενήλικο συγγενή που έχει την επιµέλειά τους ή µε τον υπεύθυνο για τη 
φροντίδα τους µε γνώµονα το σεβασµό στις ιδιαιτερότητες και στόχο την αρµονική συνύπαρξη 
τους. 

Βασική αρχή εξάλλου συνολικά του συστήµατος διαχείρισης των αιτήσεων στέγασης είναι, όπως 
έχει προαναφερθεί σε προηγούµενες απαντήσεις, η τοποθέτησή των αιτούντων διεθνή προστασία 
στο πιο κατάλληλο για αυτούς Κέντρο Φιλοξενίας βάσει των δηµογραφικών χαρακτηριστικών 
τους και τη συµπερίληψή τους ή µη στις ειδικές κατηγορίες αιτούντων διεθνή προστασία. 

 
Ερ13. α) Παρέχεται από το κράτος (Μέλος) η δυνατότητα να µεταφερθούν αιτούντες διεθνή 
προστασία σε διαφορετικές εγκαταστάσεις υποδοχής µετά την αρχική τοποθέτηση σε κέντρο 
υποδοχής; 
Ναι.!Στο άρ. 13 παρ. 8 του ΠΔ 220/2007 προβλέπεται η πραγµατοποίηση µεταφοράς αιτούντων 
άσυλο µε µέριµνα της Κεντρικής Αρχής (σήµερα το ΕΚΚΑ), µόνο εφόσον αυτή είναι  αναγκαία, 
µε ενηµέρωση των νοµικών συµβούλων για τη µεταφορά και τη νέα διεύθυνση των αιτούντων 
άσυλο.  
Το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 διαλαµβάνει ότι  η στέγαση σε Κέντρα Φιλοξενίας δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το ένα (1) έτος, µετά την παρέλευση του οποίου παρέχεται κάθε διευκόλυνση στους 
αιτούντες προκειµένου να εξασφαλίσουν κατάλληλο ιδιωτικό χώρο στέγασης. 

Ειδικά σε ό,τι αφορά στους ασυνόδευτους ανήλικους, διευκρινίζεται ρητά στο άρθρο 19 παρ. 2 (δ) 
ότι οι  αλλαγές διαµονής ασυνόδευτων ανηλίκων πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο.  

 
Q13. β) Εάν ναι, ποιο από τα παρακάτω κριτήρια εφαρµόζονται, ή συνδυασµός αυτών, για την 
µετεγκατάσταση σε διαφορετικό κέντρο υποδοχής: 
i) Χωρητικότητα/ θέµατα διαχείρισης κλινών: Ναι 
ii) Αλλαγή στο προφίλ της οικογένειας (π.χ. γέννηση ενός παιδιού): Ναι 
iii) Ιατρικοί λόγοι ή ειδικοί λόγοι ανάγκης: Ναι 
iv) Συµβάντα στα κέντρα που µπορεί να απαιτούν µεταφορά σε εναλλακτική στέγη: Ναι 
v) Προθεσµίες (σχετιζόµενες µε τη διαδικασία): Ναι 
vi) Προγράµµατα για την εθελοντική επιστροφή στη χώρα προέλευσης: Ναι 
vii) Οποιοσδήποτε άλλος λόγος; Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να µεταφερθεί ανήλικος για 
να αποκτήσει πρόσβαση σε εξειδικευµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα28 
 

 
Μέρος 3 Ποιότητα:  

Εθνική Νοµοθεσία για τις Υλικές Συνθήκες Υποδοχής  
 
 

                                                
28 Π.χ. Ανήλικος µε µητρική γλώσσα τα γαλλικά ο οποίος µεταφέρθηκε σε ξενώνα πλησίον γαλλικού σχολείου για να 
ολοκληρώσει το λύκειο και να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του (συνεντευξιαζόµενος 1). 
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Ερ14. Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του κράτους (Μέλους) σας, τι δικαιούνται όσον 
αφορά τις ακόλουθες συνθήκες υποδοχής οι αιτούντες διεθνή προστασία που φιλοξενούνται 
στις εγκαταστάσεις υποδοχής: 
α) Τρόφιµα: Ναι 
β) Είδη ένδυσης: Ναι 
γ) Οικονοµικό βοήθηµα29.  
Το άρθρο  12 του ΠΔ 220/2007 αντιστοιχεί στο άρθρο 13 της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ. Συγκεκριµένα 
το άρθ. 12 προβλέπει ότι οι αρµόδιες αρχές για τις υλικές συνθήκες υποδοχής διασφαλίζουν 
συγκεκριµένα επίπεδα διαβίωσης κυρίως ως προς την υγεία, τις στοιχειώδεις ανάγκες των 
αιτούντων και την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων τους. Η διάταξη περιλαµβάνει τους 
αιτούντες µε ειδικές ανάγκες και εκείνους σε συνθήκες κράτησης. Σε περίπτωση ατόµων µε 
αναπηρία 67% και άνω χορηγείται επίδοµα αναπηρίας για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η 
εξέταση της αίτησης, εφόσον δεν είναι εφικτή η διαµονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Σε 
περίπτωση που ο αιτών διαθέτει επαρκείς πόρους δεν δικαιούται κάποιες ή όλες τις υλικές 
συνθήκες υποδοχής και περίθαλψη. Τα κριτήρια για τα επαρκή µέσα καθορίζονται από το Ν.Δ. 
57/1973 και συναφείς Αποφάσεις. 
 
Ερ15. Παρακαλείσθε να αναφέρετε στον κατωτέρω Πίνακα 3 για κάθε τύπο εγκατάστασης 
υποδοχής που υπάρχει στο κράτος (Μέλος) σας: τη διαθέσιµη επιφάνεια ανά αιτούντα (σε 
τετραγωνικά µέτρα), το βαθµό εποπτείας (αριθµός προσωπικού ανά αιτούντα), και να 
καθορίσετε αν οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν µέρος σε οργανωµένες 
δραστηριότητες αναψυχής. 
Τα στοιχεία στον παρακάτω πίνακα βασίζονται στη µελέτη των Δηµητροπούλου & Παπαγεωργίου 
2008:58 επ. και στις συνεντεύξεις. 

 
Πίνακας Πίνακας 3. Άλλα κριτήρια ποιότητας για τις εγκαταστάσεις υποδοχής που σχετίζονται µε την 

εµπειρία του αιτούντος φιλοξενούµενου σε δοµή υποδοχής 
 

Τύπος Καταλύµατος Διαθέσιµη 
επιφάνεια 
ανά αιτούντα 
σε 
τετραγωνικά 
µέτρα 

Ποσοστό 
εποπτείας 
(αριθµός 
προσωπικού ανά 
αιτούντα) 

Δυνατότητα 
ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων; 

Ναι / Όχι. Εάν 
ναι, περιγράψτε 
σύντοµα 

Συλλογικά Κέντρα  αρχικής 
υποδοχής/ ενδιάµεσης 
υποδοχής   

Τουλάχιστον 
4 τ.µ. 
(Γενικός 
κανονισµός 
εσωτερικής 
λειτουργίας, 
ΥΑ 
7001/2/1454η
/24-1-2013, 
άρθρ. 20 παρ. 
5) 

Προβλέπονται 406 
άτοµα συνολικά 

ναι 

Συλλογικά Ανοιχτά Κέντρα  Κέντρο Ναι: 

                                                
29 Παρακαλείσθε να εξηγήσετε  ποια έξοδα επιδιώκει να καλύψει το οικονοµικό βοήθηµα(π.χ. αν καλύπτει τα 
έξοδα διαµονής, αν περιλαµβάνει χαρτζιλίκι κτλ) και να διευκρινίσετε κατά πόσον το οικονοµικό βοήθηµα 
παρέχεται de facto ή / και κατά πόσον µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αµοιβή των αιτούντων οι οποίοι 
εργάζονται (µικρές εργασίες) εντός της εγκατάστασης υποδοχής. 
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Υποδοχής 
 

προσωρινής 
Διαµονής στο 
Λαύριο (ίδρυση µε 
ΠΔ 266/1999): ο 
Δ/ντης και κατ’ 
ανώτατο  26 
εργαζόµενοι 
συµπεριλαµβανοµ
ένων των 
κοινωνικών 
υπηρεσιών. Στα 
άλλα κέντρα 
φιλοξενίας, τα 
οποία 
διαχειρίζονται 
ΜΚΟ, εκτός από 
το Δ/ντη, ο 
αριθµός των 
εργαζοµένων δεν 
είναι σταθερός. 
Ωστόσο, 
ορισµένες 
ειδικότητες 
υπάρχουν 
αδιαµφισβήτητα 
(προσωπικό 
κουζίνας, 
καθαρισµού 
ασφαλείας, 
διοικητικής 
υποστήριξης, 
κοινωνικός 
λειτουργός, 
ψυχολόγος). 
Περιστασιακά 
δάσκαλος 
ελληνικής 
γλώσσας 
(αιτούντες 
οµιλούντες την 
ελληνική 
διδάσκουν τους 
υπόλοιπους ειδικά 
στις 
εγκαταστάσεις 
ανηλίκων) νοµική 
υποστήριξη, 
µετάφραση. 

εκπαιδευτικές, 
αθλητικές, 
ψυχαγωγικές 

Ειδικά κέντρα υποδοχής ή 
εγκαταστάσεις για ευάλωτες 
οµάδες (π.χ. θύµατα 
βασανιστηρίων ή 
συγκεκριµένων ευάλωτων 
γυναικών αιτούντων) 

 Εκτός από το 
Δ/ντη, ο αριθµός 
των εργαζοµένων 
δεν είναι 
σταθερός. 
Ωστόσο, 
ορισµένες 
ειδικότητες 

Ναι: 
εκπαιδευτικές, 
αθλητικές, 
ψυχαγωγικές 
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υπάρχουν 
αδιαµφισβήτητα 
(προσωπικό 
κουζίνας, 
καθαρισµού 
ασφαλείας, 
διοικητικής 
υποστήριξης, 
κοινωνικός 
λειτουργός, 
ψυχολόγος). 
Περιστασιακά 
δάσκαλος 
ελληνικής 
γλώσσας 
(αιτούντες 
οµιλούντες την 
ελληνική 
διδάσκουν τους 
υπόλοιπους ειδικά 
στις 
εγκαταστάσεις 
ανηλίκων) νοµική 
υποστήριξη, 
µετάφραση. 

Ειδικά ξεχωριστά κέντρα 
υποδοχής για ασυνόδευτους 
ανηλίκους 

 Εκτός από το 
Δ/ντη, ο αριθµός 
των εργαζοµένων 
δεν είναι 
σταθερός. 
Ωστόσο, 
ορισµένες 
ειδικότητες 
υπάρχουν 
αδιαµφισβήτητα 
(προσωπικό 
κουζίνας, 
καθαρισµού 
ασφαλείας, 
διοικητικής 
υποστήριξης, 
κοινωνικός 
λειτουργός, 
ψυχολόγος). 
Περιστασιακά 
δάσκαλος 
ελληνικής 
γλώσσας 
(αιτούντες 
οµιλούντες την 
ελληνική 
διδάσκουν τους 
υπόλοιπους ειδικά 
στις 
εγκαταστάσεις 
ανηλίκων) νοµική 

Ναι: 
εκπαιδευτικές, 
αθλητικές, 
ψυχαγωγικές 
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υποστήριξη, 
µετάφραση. 

Ιδιωτικές κατοικίες ή 
διαµερίσµατα: κρατούνται και 
πληρώνονται από τις αρµόδιες 
αρχές 

- - - 

Ιδιωτικά ξενοδοχεία: 
κρατούνται και εξοφλούνται 
από τις αρµόδιες αρχές 

- - - 

Μεµονωµένες κρατήσεις 
καταλυµάτων όπως κατοικίες, 
διαµερίσµατα, ξενοδοχεία ή / 
και δυνατότητα διαµονής µε 
φίλους και / ή την οικογένεια  
 

- - - 

Άλλες εγκαταστάσεις για την 
υποδοχή αιτούντων διεθνή 
προστασία που κρατούνται και 
πληρώνονται από τις αρµόδιες 
αρχές 

όχι - - 

 
 Ερ16. Έχει αναπτύξει το κράτος (Μέλος) σας κατευθυντήριες γραµµές ή ένα εγχειρίδιο σε 
σχέση µε την υποδοχή που προσφέρεται στους αιτούντες διεθνή προστασία; 

Δεν υπάρχει συνολικό εγχειρίδιο αποκλειστικά για τις συνθήκες υποδοχής. Ωστόσο έχει συνταχθεί 
Εγχειρίδιο µε Βασικές Πληροφορίες για αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα (Ιούνιος 2013), το οποίο 
περιλαµβάνει πληροφορίες και για θέµατα υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας, 
µεταφρασµένο σε 20 γλώσσες, εκδοθέν από την Υπ. Αρµοστεία για του Πρόσφυγες-Γραφείο 
Ελλάδας σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Ασύλου και τις µεταφραστικές υπηρεσίες της 
ΜΕΤΑΔΡΑΣΗΣ. Επίσης σε κάθε κέντρο φιλοξενίας υπάρχει ο οικείος κανονισµός λειτουργίας, 
τον οποίο αποδέχονται ενυπόγραφα οι αιτούντες άσυλο που θα φιλοξενηθούν.  
Στα ΚΕΠΥ ο Γενικός Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας προβλέπει για τη διανοµή 
ενηµερωτικών φυλλαδίων σε όλες τις απαραίτητες γλώσσες (ΥΑ 7001/2/1454η/24-1-2013, άρθ. 4 
παρ. 4). 

 
Ερ17. Ποιοι µηχανισµοί ελέγχου έχουν τεθεί σε εφαρµογή για να εξασφαλιστεί ότι οι συνθήκες 
υποδοχής που προβλέπονται είναι σύµφωνες µε τα πρότυπα που καθορίζονται στην εθνική 
νοµοθεσία ή άλλα πρωτόκολλα / κανονισµούς;   
Για κάθε ασυνόδευτο ανήλικο διορίζεται Εισαγγελέας Ανηλίκων ως Επίτροπος. Επιπλέον 
εκπρόσωποι της Ύπατης Αρµοστείας των Ην. Εθνών για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα ή άλλος 
εξουσιοδοτηµένος φορέας µπορεί να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις υποδοχής. Ο Συνήγορος 
για το Μετανάστη, τον Πρόσφυγα και τον Οµογενή δύναται να αναφερθεί στο ζήτηµα. Τα µέλη 
του Κοινοβουλίου δια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου εγείρουν ζητήµατα σχετικά µε τις συνθήκες 
υποδοχής (εγκαταστάσεις και υλικές συνθήκες).   
Αναφορικά µε τα ΚΕΠΥ, Περιφερειακή Επιτροπή Εποπτείας, υπαγόµενη στο Υπουργείο 
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συγκροτείται σύµφωνα µε το ν.3907/2011, αρθ. 12. 
 

Ερ18. Έχει υπάρξει δηµόσια συζήτηση σχετικά µε την ποιότητα των εγκαταστάσεων υποδοχής 
στο κράτος µέλος σας κατά την περίοδο από το 2008 - έως σήµερα; 

Οι πρόσφατες επισκέψεις της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Cecilia Malmstrom30 
                                                
30 http://ec.europa.eu/ellada/press-center/news/archives/news_20121005_malmstrom_episkepsi_el.htm 
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και του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα των µεταναστών, F. Crepeau31, ιδίως η 
κριτική για τις συνθήκες στα κέντρα κράτησης στα σύνορα και εν γένει, όπου παράνοµοι 
µετανάστες και αιτούντες άσυλο κρατούνται µαζί, ανέδειξε µεταξύ άλλων το ζήτηµα της 
ποιότητας των εγκαταστάσεων υποδοχής. Επιπλέον εκθέσεις εθνικών και διεθνών ΜΚΟ32 και 
πρωτογενής έρευνα έχουν φωτίσει το ζήτηµα στο πλαίσιο ανοιχτών δηµοσίων συζητήσεων µε τη 
συµµετοχή ακαδηµαϊκών, εµπλεκοµένων φορέων κλπ. 
Στο πλαίσιο επίσης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα µέλη του κοινοβουλίου υποβάλλουν 
ερωτήσεις για τις εγκαταστάσεις υποδοχής (πηγή και ύψος χρηµατοδότησης, υποτυπώδεις 
υπερκορεσµένες εγκαταστάσεις, συνθήκες στο κέντρο φιλοξενίας στο Λαύριο κλπ) 
 
Ερ19. Εχει διεξαχθεί πρωτογενής έρευνα στο κ-µ σας σχετικά µε την αξιολόγηση της ποιότητας 
των δοµών υποδοχής; 
-Ναι 

 ΕΚΠΑ/ΕΜΜΕΔΙΑ 2002-2004 Μοντέλα κέντρων ανοιχτής ή/και κλειστής φιλοξενίας, 
συγχρηµατοδότηση ΕΚΤ , κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL 

 ΕΜΝ, Σύστηµα υποδοχής, ικανότητά του και η κοινωνική κατάσταση των αιτούντων άσυλο 
στην Ελλάδα, Μάρτιος 2005, ΚΕΠΕ 

 Δηµητροπούλου Γ. και Παπαγεωργίου Ι. (ανάθεση από Ύπατη Αρµοστεία για Πρόσφυγες-
Γραφείο Ελλάδας) Ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, Απρίλιος 2008 

 ΜSc εργασίες µε επίκεντρο το Κέντρο Φιλοξενίας στα Ανώγεια Κρήτης (2009, 2011) 
 AIDA, Εθνική έκθεση: Ελλάδα, Ιούνιος 2013, ΕΣΠ 

 
Μέρος 4 
Ευελιξία 

 
 
Eρ20. Παρακαλώ συµπληρώστε τα εθνικά στατιστικά στον Πίνακα 4 παρακάτω: 

Τα παρακάτω στοιχεία αντλήθηκαν από την Eurostat και από την ετήσια Έκθεση του ΕΚΚΑ 2012.  
Πίνακας 4 Εθνικά στατιστικά σε σχέση µε την ευελίξία 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Συνολικός 
αριθµός 
αιτούντων-
δικαιούχων 
υποδοχής 

19884 15928 10273 9311 9575 

Συνολικός 
αριθµός 
αιτούντων που 
φιλοξενούνται 
σε υποδοµές 
υποδοχής 

    1279 νέοι 
αιτούντες 
από 2264 
αιτήσεις 
πρόσβασης 
σε 
εγκατάσταση 
υποδοχής. 

                                                
31 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12858&LangID=E 
32 http://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/News/2013/PCjuly/2013_July_Positions_GR.pdf 
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Σηµειώνεται 
ότι υπάρχουν 
φιλοξενούµε
νοι αιτούντες 
ήδη από 
προηγούµενα 
έτη. 

Μέγιστος 
αριθµός 
αιτούντων που 
θα µπορούσαν 
να 
φιλοξενηθούν 
στις υποδοµές 
υποδοχής  

     

Μέσος όρος 
χρήσης  
υποδοµών 
υποδοχής 

     

 

Ερ21. Παρακαλούµε να περιγράψετε τυχόν πίεση που αντιµετώπισε το κράτος (µέλος) σας σε 
σχέση µε την υποδοχή αιτούντων διεθνούς προστασίας την περίοδο 2008-2012 και εξηγείστε 
σύντοµα τα πιθανά αίτια τέτοιας πίεσης (Σηµειώστε ότι τα ετήσια στατιστικά της Eurostat για 
τον αριθµό των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, πρώτες αποφάσεις κλπ τα έτη 2008-2012 θα 
ενσωµατωθούν στη σχετική ενότητα της Συνθετικής Έκθεσης. Ως εκ τούτου, εφόσον τούτο 
κρίνεται σχετικό, µπορείτε να αναφερθείτε σε περίοδο εκδήλωσης πίεσης συγκρίνοντας τον 
αριθµό αιτήσεων µε τη δυνατότητα-χωρητικότητα του συστήµατος υποδοχής του κράτους 
(µέλους) σας.  
Η επάρκεια του συστήµατος υποδοχής στην Ελλάδα είναι πάντα χαµηλότερη της ζήτησης. Υπάρχει 
µονίµως πίεση ασκούµενη στις εγκαταστάσεις υποδοχής της χώρας από: 
α) τη γεωγραφική θέση της χώρας ως πύλης στην Ευρώπη σε συνδυασµό µε τα εκτεταµένα 
θαλάσσια σύνορα που καθιστούν τον έλεγχο συνόρων δύσκολη αποστολή 
β) εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι επιστροφές του Δουβλίνο ΙΙ, τουλάχιστον µέχρι την εκδίκαση 
της υπόθεσης MSS vs Belgium and Greece, οι αναταραχές στη Βόρεια Αφρική (αραβική άνοιξη) 
γ) δοµικά προβλήµατα του εθνικού συστήµατος ασύλου: µακρά διάρκεια διεκπεραίωσης αιτήµατος 
ασύλου και συνεπώς µακρά παραµονή στα κέντρα φιλοξενίας 
δ) εσωτερικούς παράγοντες: δηµοσιονοµική κρίση µε αντίκτυπο στους απαιτούµενους εθνικούς 
πόρους και δράσεις ακόµη και στην περίπτωση συγχρηµατοδότησης για την αναβάθµιση των 
εγκαταστάσεων 

Ερ22. Ποιοι µηχανισµοί ευελιξίας προβλέπονται και /ή έχουν χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση 
ελλείψεων ή πλεονάσµατος στις υποδοµές υποδοχής; Παρακαλείσθε να απαντήσετε στην 
ερώτηση σηµειώνοντας στον πίνακα 5 παρακάτω εάν κάποιος από τους παρακάτω 
µηχανισµούς υπάρχει στο κράτος µέλος σας και εάν έχουν χρησιµοποιηθεί στην πράξη: 

Ο παρακάτω πίνακας συµπληρώθηκε µε βάση την συνέντευξη 1. 
Πίνακας 5 Μηχανισµοί Ευελιξίας (Flexibility) 
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Τύπος Μηχανισµού Υφίσταται στο 
κράτος (µέλος) σας; 
(Ναι/Όχι) 

Εάν ναι, παρακαλώ 
περιγράψτε. 

Έχει 
χρησιµοποιηθεί 
αυτός ο 
µηχανισµός;  
(Ναι/Όχι) Εάν 
ναι, παρακαλώ 
περιγράψτε. 

Μηχανισµός έγκαιρης 
προειδοποίησης33 
(περιλαµβάνονται 
λογισµικά software  
παρακολούθησης-
καταγραφής των 
διαθέσιµων και των 
χρησιµοποιούµενων 
υποδοµών φιλοξενίας) 

 

Ναι Το ΕΚΚΑ διαθέτει 
βάσεις δεδοµένων οι 
οποίες παρέχουν τις 
εξής πληροφορίες: σε 
πραγµατικό χρόνο 
την εικόνα των 
διαθέσιµων κλινών 
ανά δοµή, ιστορικό 
πληρότητας των 
δοµών, χρόνοι µέσης 
αναµονής, διαχρονικά 
στοιχεία πληρότητας 

Χρησιµοποιείται 
για τη διασπορά 
των αιτούντων στις 
δοµές. Σε 
περιπτώσεις 
έκτακτων 
περιστατικών (πχ 
ναυάγιο πλοιαρίου 
που µετέφερε  
αιτούντες άσυλο) 
δίνει τη δυνατότητα 
άµεσης εικόνας της 
διαθεσιµότητας. 

Πρόσθετα κέντρα 
φιλοξενίας ως εφεδρικά 
αναφορικά µε  τις 
ανάγκες χωρητικότητας 
(buffer capacity) 

Όχι   

Σχέδιο εκτάκτου 
ανάγκης 

Όχι   

Ευελιξία 
προϋπολογισµού (αύξηση 
ή µείωση όταν 
απαιτείται) 

Ναι όταν είναι 
αιτιολογηµένη 

Εργασίες κατασκευής 
ή συντήρησης 
οικηµάτων. 

 

Εµπλοκή περισσότερων 
εργαζοµένων κατά 
περίπτωση (case-
workers) για την 
επίσπευση της λήψης 
αποφάσεων 

Ναι Συντονισµός από το 
ΕΚΚΑ των αρµόδιων 
Υπηρεσίων 

Σε περιπτώσεις 
µαζικών αφίξεων, 
ατυχηµάτων σε 
πλοιάρια που 
µεταφέρουν 
αιτούντες άσυλο 

Ταχείες διαδικασίες 
(Fast-tracking)   

Όχι   

Ισχύς διαφορετικών 
απαιτήσεων/λεπτοµερειώ
ν για τις συνθήκες 

Όχι   

                                                
33 Ο µηχανισµός έγκαιρης προειδοποίησης αφορά στο σύστηµα παρακολούθησης και καταγραφής όπως ένας 
µηχανισµός που εποπτεύει την εισροή αιτούντων διεθνούς προστασίας, αξιολογώντας ιδίως εάν το κράτος 
(µέλος) διαθέτει την απαιτούµενη ικανότητα να διαχειριστεί αυξηµένη ή µειωµένη πίεση. Ένα τέτοιο σύστηµα 
παρακολούθησης θα επέτρεπε τη διαπίστωση πιθανών µειονεκτηµάτων (ή πλεονάζουσας χωρητικότητας) σε 
αρχικό στάδιο. Ένας µηχανισµός έγκαιρης προειδοποίησης θα µπορούσε επί παραδείγµατι να περιλαµβάνει 
µεταξύ άλλων λογισµικά προγράµµατα (software) παρακολούθησης της διαθέσιµης χωρητικότητας και του 
ποσοστού χρήσης στις υποδοµές υποδοχής. 
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υποδοχής σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης34 

 

Παροχή οικονοµικού 
βοηθήµατος ή δελτίου 
για την κάλυψη κόστους  
ιδιωτικής φιλοξενίας 

   

Επισκόπηση για 
συγκεκριµένες 
κατηγορίες αιτούντων 
που αποκτούν 
προτεραιότητα 
πρόσβασης στην υποδοχή 

   

Η χρήση πλεονάζοντος 
χώρου για άλλους 
σκοπούς 

Όχι   

Άλλο; Όχι   

Ερ23. Παρακαλώ σηµειώστε καλές πρακτικές στη διαχείριση (δυσανάλογης) πίεσης όπως και 
για την ικανότητα προσαρµογής στους κυµαινόµενους αριθµούς αιτήσεων σταδιακά. Όπου είναι 
εφικτό, παρακαλώ αναφερθείτε στη χρήση (και αποτελεσµατικότητα) όποιου από τους 
προαναφερθέντες µηχανισµούς ευελιξίας. 
Οικονοµικό βοήθηµα για την κάλυψη κόστους ιδιωτικής διαµονής για κάποιους µήνες µετά το 
κλείσιµο κέντρου φιλοξενία (Περίπτωση Σπερχειάδας) 
Οικονοµικό βοήθηµα για την κάλυψη κόστους ιδιωτικής διαµονής για 3 µήνες διότι δεν υπήρχε 
θέση σε κατάλληλο κατάλυµα (Θεσ/κη) 
Φιλοξενία σε ξενοδοχεία για αιτούντες µετά την καταστροφή του άτυπου προσφυγικού  
καταυλισµού στην Πάτρα. 
Φιλοξενία σε ξενοδοχεία για αιτούντες άσυλο που φιλοξενούνται στο Κέντρο του Λαυρίου, µετά 
την αποµάκρυνσή τους για λόγους στατικών προβληµάτων των κτηρίων του κέντρου. 

 
Μέρος 5 
Ικανότητα 

(Maximum 2 σελίδες) 

Ερ24. Παρακαλείσθε να συµπληρώσετε τα εθνικά στατιστικά στον πίνακα 6 παρακάτω 
(παρακαλείσθε να παρέχετε αριθµούς ή εάν δεν είναι εφικτό, αντίστοιχη εκτίµηση): 

Τα στοιχεία αντλούνται από το σκεπτικό σχετικών νοµοθετηµάτων (ΠΔ 220/2007), όπως αυτά 
καταχωρούνται στον ακόλουθο πίνακα αναλυτικά, από τη Eurostat (2008-2012, διάφορα τεύχη, βλ. 
Πηγές), από απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή  (βλ. Πηγές), την ιστοσελίδα του Υπουργείου 

                                                
34 Το άρθρο 14 παράγραφος 8 της Οδηγίας 2003/9/EΚ για τις συνθήκες υποδοχής σηµειώνει ότι: “Τα κράτη 
µέλη µπορούν κατ' εξαίρεση να θεσπίζουν λεπτοµέρειες όσον αφορά τις υλικές συνθήκες υποδοχής διαφορετικές 
από τις προβλεπόµενες στο παρόν άρθρο, για εύλογη περίοδο η οποία είναι όσο το δυνατόν συντοµότερη, όταν: 
απαιτείται αρχική εκτίµηση των ειδικών αναγκών του αιτούντος άσυλο, δεν είναι διαθέσιµες, σε συγκεκριµένη 
γεωγραφική περιοχή , οι υλικές συνθήκες υποδοχής οι οποίες προβλέπονται στο παρόν άρθρο, έχουν εξαντληθεί 
προσωρινά οι συνήθως διαθέσιµες δυνατότητες στέγασης, ο αιτών άσυλο τελεί υπό κράτηση ή υπό περιορισµό σε 
συνοριακό φυλάκιο. Αυτές οι διαφορετικές συνθήκες καλύπτουν σε κάθε περίπτωση τις βασικές ανάγκες”.   
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Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (βλ. Πηγές). Πρέπει να σηµειωθεί ότι η 
αναφερόµενη στον πίνακα χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων περιλαµβάνει 
τα ποσά ανά δικαιούχο και όχι απαραίτητα αυτά που τελικά απορροφήθηκαν. Επίσης, η ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ήταν η µόνη διαθέσιµη πηγή την 
περίοδο της έρευνας αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση από το ΕΤΠ. Η αρµόδια εθνική αρχή δεν 
ήταν σε θέση να παράσχει πληροφορίες σχετικά για τεχνικούς λόγους. 

 
Πίνακας 6 Εθνικά στατιστικά περί ικανότητας 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Κατανοµή του 
εθνικού 
προϋπολογισµού για 
την υποδοχή 
αιτούντων διεθνούς 
προστασίας 

Ετήσια 
δαπάνη 
από την 
εφαρµογή  
των (A) 
αρθ. 4 παρ. 
1 (B) αρθ. 
3 παρ.3, 5 
παρ. 1-3, 9 
παρ. 1, 12 
παρ. 1-2, 
13 παρ. 6 
& 10 του 
ΠΔ 
220/2007 
εκτιµάται 
ότι θα είναι 
75.000 και 
3.495.000 
ευρώ 
αντίστοιχα. 
Κόστος 
σχετικά µε 
τις υλικές 
συνθήκες 
υποδοχής, 
υγειονοµικ
ής 
περίθαλψη
ς και της 
επαγγελµατ
ικής 
κατάρτισης 
δεν µπορεί 
να 
εκτιµηθεί, 
δεδοµένου 
ότι 
εξαρτάται 
από τον 
αριθµό των 
αιτούντων 
τίτλο 
πρόσβαση. 
Τα 
αντίστοιχα 
ποσά από 
τον εθνικό 
προϋπολογι
σµό 

οµοίως οµοίως οµοίως οµοίως 
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διατίθενται 
σε 
λογαριασµ
ούς των 
Υπουργείω
ν, κυρίως, 
ότι από το 
Υπουργείο 
Υγείας και 
σήµερα το 
Υπουργείο 
Εργασίας. 
 
 

Συνολικό κόστος 
υποδοχής  

-     

Συνολικό άµεσο 
κόστος35 
 

1.615.698 
ευρώ για 
το Λάυριο 
τη 
Σπερχειάδα 
και την 
Πάτρα/ΕΕ
Σ 
(Κρατικός 
Προϋπολογ
ισµός -ΚΠ) 

1.125.000 
ευρώ για το 
Λαύριο τη 
Σπερχειάδα / 
ΕΕΣ (ΚΠ) 
--ΕΤΠ ‘2008’: 
1.386.780 
ευρώ  για 
προγράµµατα 
ΜΚΟ συν  
462.259,41 
ευρώ από ΚΠ 

1.337.500 
ευρώ για το 
Λαύριο τη 
Σπερχειάδα / 
ΕΕΣ (ΚΠ) 
--EΤΠ 
'2009': 
3.051.548,89 
ευρώ  για 
προγράµµατ
α ΜΚΟ συν  
1.017.182,95 
ευρώ από 
ΚΠ. 

  

Συνολικό έµµεσο 
κόστος36 
  

     

Συνολικό κόστος 
υποδοχής 
συµπεριλαµβανοµέν
ων περιπτώσεων του 
Δουβλίνου 

     

Συνολικό κόστος 
υποδοχής 
εξαιρουµένων των 
περιπτώσεων 
Δουβλίνου 

     

Εισροή νέων 
αιτούντων στις 
υποδοµές υποδοχής.  

Μη 
διαθέσιµο 
από 
κεντρική 
βάση 
δεδοµένω
ν, 
συγκέντρ
ωσης και 
επεξεργασ

Μη 
διαθέσιµο 
από κεντρική 
βάση 
δεδοµένων, 
συγκέντρωση
ς και 
επεξεργασίας 
στατιστικών 
από όλες τις 

Μη 
διαθέσιµο 
από 
κεντρική 
βάση 
δεδοµένων, 
συγκέντρω
σης και 
επεξεργασί
ας 

Μη 
διαθέσιµο 
από 
κεντρική 
βάση 
δεδοµένω
ν, 
συγκέντρ
ωσης και 
επεξεργασ

1279 
αιτούντες 
τοποθετήθη
καν 
σύµφωνα 
µε κεντρική 
βάση 
δεδοµένων, 
στο ΕΚΚΑ 

                                                
35  Το άµεσο κόστος αφορά στο σαφώς καθορισµένο κόστος και προϋπολογισµό για την υποδοχή αιτούντων 
διεθνούς προστασίας σε κάθε κράτος µέλος.  
36 Το έµµεσο κόστος αφορά σε κόστος που δεν είναι άµεσα µετρήσιµο (καθώς το κόστος προκύπτει και από 
ένα ευρύ φάσµα εµπλεκόµενων φορέων και περαιτέρω σχετίζονται µε την πρόσβαση των αιτούντων στις 
γενικές δηµόσιες υπηρεσίες).   
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ίας 
στατιστικ
ών από 
όλες τις 
εγκαταστ
άσεις 
υποδοχής 

εγκαταστάσει
ς υποδοχής 

στατιστικώ
ν από όλες 
τις 
εγκαταστάσ
εις 
υποδοχής 

ίας 
στατιστικ
ών από 
όλες τις 
εγκαταστ
άσεις 
υποδοχής 

Εισροή/επιστροφή 
αιτούντων που έχουν 
αποχωρήσει 
προσωρινά από 
υποδοµή υποδοχής 

Μη 
διαθέσιµο 
από 
κεντρική 
βάση 
δεδοµένω
ν, 
συγκέντρ
ωσης και 
επεξεργασ
ίας 
στατιστικ
ών από 
όλες τις 
εγκαταστ
άσεις 
υποδοχής. 
Τέτοια 
αρχεία 
τηρούνται 
σε κάθε 
κέντρο ή 
συνολικά 
σε κάθε 
πάροχο 
υπηρεσιώ
ν. 

οµοίως οµοίως οµοίως οµοίως 

Εκροή αιτούντων 
από υποδοµές 
υποδοχής, οι οποίοι 
δεν επιστρέφουν 
αργότερα 

Μη 
διαθέσιµο 
από 
κεντρική 
βάση 
δεδοµένω
ν, 
συγκέντρ
ωσης και 
επεξεργασ
ίας 
στατιστικ
ών από 
όλες τις 
εγκαταστ
άσεις 
υποδοχής. 
Τέτοια 
αρχεία 
τηρούνται 
σε κάθε 
κέντρο ή 

οµοίως οµοίως οµοίως οµοίως 
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συνολικά 
σε κάθε 
πάροχο 
υπηρεσιώ
ν. 

Μερίδιο αιτούντων 
στις υποδοµές 
υποδοχής , οι οποίοι 
έχουν λάβει τελική 
απόφαση στην 
αίτησή τους 

Συνολικά 
1340 
αιτούντες 
έλαβαν 
τελική 
απόφαση. 
Δεν 
υπάρχουν 
αρκετά 
στοιχεία 
συσχετισµ
ού µε 
αιτούντες 
σε κέντρα 
φιλοξενία
ς 

Συνολικά 
2105 
αιτούντες 
έλαβαν 
τελική 
απόφαση. 
Δεν 
υπάρχουν 
αρκετά 
στοιχεία 
συσχετισµού 
µε αιτούντες 
σε κέντρα 
φιλοξενίας 

Συνολικά 
3455 
αιτούντες 
έλαβαν 
πρωτοβάθµι
α απόφαση. 
Δεν 
υπάρχουν 
αρκετά 
στοιχεία 
συσχετισµο
ύ µε 
αιτούντες 
σε κέντρα 
φιλοξενίας 

Συνολικά 
625 
αιτούντες 
έλαβαν 
τελική 
απόφαση. 
Δεν 
υπάρχουν 
αρκετά 
στοιχεία 
συσχετισµ
ού µε 
αιτούντες 
σε κέντρα 
φιλοξενία
ς 

Συνολικά 
1650 
αιτούντες 
έλαβαν 
τελική 
απόφαση. 
Δεν 
υπάρχουν 
αρκετά 
στοιχεία 
συσχετισµο
ύ µε 
αιτούντες 
σε κέντρα 
φιλοξενίας 

Μέση (median) 
διάρκεια37 διαµονής 
αιτούντος 
 

     

Διατεταρτηµοριακές
38 κατανοµές (ή  
κατανοµές ανά 
τερτατηµόριο) της 
παραµονής ενός 
αιτούντος 
 

     

 
Ερ25. Είναι διαθέσιµο το κόστος (εκτίµηση αυτού) διαθέσιµο στους µηχανισµούς ευελιξίας που 
χρησιµοποιούνται στο κράτος µέλος σου (βλ. Ερώτηση 22); 

Όχι. 
Ερ26. Ποιος είναι ο χρόνος ανοχής για παρατεταµένη διαµονή αιτούντων στις υποδοµές 
υποδοχής, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει τελική απόφαση για την αίτησή τους; 
30 ηµέρες 

 
Μέρος 6 

Συµπεράσµατα 
Μέρος 6 

Ερ27. Παρακαλείσθε να συνοψίσετε την οργάνωση των υποδοµών υποδοχής στο κράτος 
(µέλος) σας, αναδεικνύοντας τα κύρια πλεονεκτήµατα και τις κύριες αδυναµίες (παρακαλώ 
τεκµηριώστε αυτά τα ευρήµατα) 

Το νοµικό πλαίσιο της οργάνωσης των εγκαταστάσεων υποδοχής στην Ελλάδα αποτελείται κυρίως 
                                                
37 Ο µέσος είναι η αριθµητική αξία που διακρίνει/χωρίζει/διαχωρίζει το υψηλότερο µισό της κατανοµής από το 
χαµηλότερο µισό (µέση τιµή) 
38 Οι κατανοµές ανά τεταρτηµόριο αναφέρονται στην τιµή (στο µέγεθος/στις αξίες) του 1ου τεταρτηµορίου 
(25%) και του 3ου τεταρτηµορίου (75%) σε µία κατανοµή  
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από το ΠΔ 220/2007 που ενσωµάτωσε την Οδηγία 2003/9/ΕΚ, άλλως Οδηγία των Συνθηκών 
Υποδοχής. Περαιτέρω περιλαµβάνει ΠΔ τα οποία ιδρύουν κέντρα φιλοξενίας χρηµατοδοτούµενα 
από το κράτος (ΠΔ266/1999 και ΠΔ 366/2002). Η χρηµατοδότηση των εγκαταστάσεων υποδοχής 
προέρχεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων, ενώ οι τοπικοί 
φορείς διασφαλίζουν συνεισφορές ιδίως ως προς τις υλικές συνθήκες υποδοχής (προµήθειες τροφής, 
περίθαλψη κλπ). 

Το ΕΚΚΑ, παλαιότερα στο Υπουργείο Υγείας και σήµερα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας είναι η αρµόδια κεντρική κρατική αρχή για την τοποθέτηση των 
αιτούντων άσυλο και εν γένει για τη διαχείριση ζητηµάτων σχετικά µε τις εγκαταστάσεις υποδοχής. 
Η ΕΛ.ΑΣ. ή άλλοι διορισµένοι φορείς παραπέµπουν στο ΕΚΚΑ σχετικά αιτήµατα φιλοξενίας στις 
εγκαταστάσεις φιλοξενίας. 
Οι τελευταίες περιλαµβάνουν 16 κέντρα φιλοξενίας, δωµάτια ξενοδοχείων και διαµερίσµατα µε 
κράτηση και εξόφληση από αρµόδιους φορείς. Οι εγκαταστάσεις είναι σε αστικές, ηµιαστικές και 
αγροτικές περιοχές. Όλες τις εγκαταστάσεις τις διαχειρίζονται εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών, στη 
βάση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Κράτους και του Εξωτερικού Παρόχου Υπηρεσιών. 
Αυτή είναι η κατάσταση της οργάνωσης των εγκαταστάσεων υποδοχής επιγραµµατικά.  Στην πράξη 
σηµαντικές διαφορές διακρίνονται στην καθηµερινή λειτουργία των κέντρων φιλοξενίας, σε 
συνάρτηση µε το φιλοξενούµενο πληθυσµό, την τοποθεσία τη έγκαιρη χρηµατοδότηση. Οι 
προφανείς αρετές της ως άνω κατάστασης περιλαµβάνουν: 

-την ύπαρξη κεντρικής κρατικής Αρχής για την τοποθέτηση, συντονισµό, τυποποίηση διαδικασιών, 
συγκέντρωση και επεξεργασία δεδοµένων για τη δηµιουργία µιας συνολικής βάσης δεδοµένων µε 
στατιστικά για όλες τις κρίσιµες πτυχές όπως δηµογραφικά χαρακτηριστικά αιτούντων και 
χωρητικότητα σε πραγµατικό χρόνο. 

-τον καθορισµό ΜΚΟ ως φορέων διαχείρισης των εγκαταστάσεων υποδοχής, καθώς οι ΜΚΟ είναι 
περισσότερο ευέλικτες και δρουν/αντιδρούν πιο άµεσα από το Κράτος, συµµετέχουν σε συναφείς 
διεθνείς οργανώσεις οµπρέλλα, θεωρούνται πιο φιλικές στους αιτούντες και εγγύτερα στις ανάγκες 
τους, το προσωπικό τους µπορεί να διακρίνεται για εξειδικευµένη γνώση. 

- οι ασυνόδευτοι ανηλίκοι ανεξαρτήτως του αν έχουν καταθέσει αίτηµα ασύλου εισάγονται στο 
σύστηµα στέγασης καθώς έτσι µειώνονται οι πιθανότητες να παραµένουν έκθετα τα παιδιά στον 
δρόµο. Σε συνδυασµό µε την δωρεάν νοσοκοµειακή περίθαλψη των ανηλίκων σε έκτακτα ή µη 
περιστατικά και το δικαίωµα εγγραφής τους στο σχολείο ανεξαρτήτως νοµικού status δηµιουργείται 
µια καλή βάση για την προστασία τους. 
Παρόλα αυτά: 

-Με εξαίρεση τα δύο κέντρα φιλοξενίας που χρηµατοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό, 
τα υπόλοιπα εξαρτώνται για την χρηµατοδότηση τους από γραφειοκρατικές διαδικασίες η 
καθυστέρηση των οποίων µπορεί να έχει δραµατικές συνέπειες στους πόρους τους. Επίσης, οι 
περισσότερες ΜΚΟ λειτουργούν µε ετήσια προγράµµατα στέγασης τα οποία µπορεί να 
σταµατήσουν οποτεδήποτε λόγω διακεκοµµένης χρηµατοδότησης. 
-Κάθε Συλλογική Δοµή Υποδοχής έχει το δικό της κανονισµό λειτουργίας και τηρεί δικάτης 
στατιστικά σχετικά µε τους φιλοξενούµενους αιτούντες και την διαθεσιµότητα. Each Collective 
Reception Facility has its own House Rules and keeps its own record of accommodated 
applicants/capacity. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο διαφορετικό προφίλ της κάθε δοµής υποδοχής  
(θέση, οµάδα-στόχος) και του κάθε εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών. Ωστόσο, το εν λόγω 
καθεστώς έχει υπονοµεύσει τη δηµιουργία κεντρικής βάσης αποθήκευσης πληροφοριών σχετικά µε 
τις εγκαταστάσεις υποδοχής (χωρητικότητα, κόστος εισροών και εκροών, τις πραγµατικές υλικές 
συνθήκες υποδοχής).  
-! Η εναλλακτική λύση των ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων έχει περιορισµένους οικονοµικούς 
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πόρους και χρόνο εκτέλεσης. 
- Η απουσία ενός θεσµοθετηµένου οργανισµού για τη διεξαγωγή ελέγχων σχετικά µε την 
καθηµερινή λειτουργία και σχετικά µε τον σεβασµό των διεθνών προτύπων είναι αξιοσηµείωτη. 
Γενικότερα παρατηρείται ανεπάρκεια σε  κλίνες, µη ύπαρξη κανονισµών λειτουργίας στους 
ξενώνες, έλλειψη δραστηριοτήτων, κακή αναλογία επιστηµονικού προσωπικού σε σχέση τον αριθµό 
των φιλοξενουµένων και ελλειπής εκπαίδευση του προσωπικού πριν την εργασία τους στις δοµές 
πάνω στην αντιµετώπιση της συγκεκριµένης πληθυσµιακής οµάδας. Συνδυάζοντας τα παραπάνω µε 
τα προβλήµατα που παρουσιάζει στην Ελλάδα ο θεσµός της επιτροπείας ανηλίκων η κατάσταση 
γίνεται ιδιαιτέρως αρνητική για αυτή την ευάλωτη οµάδα. Ειδικότερα, για την περίπτωση των 
ανηλίκων η ασυνέχεια της χρηµατοδότησης και οι ελλείψεις σε προσωπικό το οποίο να µπορεί να 
ανταποκριθεί στις ψυχολογικές και πνευµατικές τους ανάγκες δυσχεραίνουν την ένταξη τους στην 
ελληνική κοινωνία39. 

Ερ28. Παρακαλώ συνοψίστε εάν το κράτος (µέλος) σας έχει βιώσει πίεση στις υποδοµές 
υποδοχής (σε όρους αµφότερα εισροής και εκροής, και διάρκειας χρόνου διεκπεραίωσης των 
αιτήσεων) και προσδιορίστε τα πιο επιτυχή µέτρα στη διαχείριση τέτοιας πίεσης. 
Σαφώς έχει βιώσει πίεση. To 2012 αυτή είναι εµφανής αν δούµε τα ποσοστά εισαγωγής στους 
ξενώνες σχεδόν για όλες τις κατηγορίες πλην των ανηλίκων. Στα ασυνόδευτα ανήλικα το πρόβληµα 
εντοπίζεται κυρίως στην µη ύπαρξη δοµών για κορίτσια και για παιδιά µικρότερα των 12 ετών. Στα 
µαζικά συµβάντα δεν υπάρχει πρόβλεψη για σχέδιο έκτακτης  ανάγκης και το ΕΚΚΑ αντιµετωπίζει 
την κατάσταση κάνοντας έκκληση στους εµπλεκόµενους φορείς και ζητώντας επιπλέον υπεράριθµες 
θέσεις από τους ξενώνες. Σε περιόδους µεγάλης πίεσης ο µέσος όρος αναµονής για τοποθέτηση 
ξεφεύγει από τις 15 ηµέρες και κυµαίνεται µεταξύ 30 και 60 ηµερών. 
 

Ερ29. Παρακαλείσθε να περιγράψετε βέλτιστες πρακτικές για τον έλεγχο κόστους των 
υποδοµών υποδοχής µε ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας  
Η παραπάνω συζήτηση οδηγεί στην εικόνα µιας µάλλον αβέβαιης και συγκεχυµένης κατάστασης 
όσον αφορά τη χρηµατοδότηση, τη διαχείριση και την εσωτερική λειτουργία των εγκαταστάσεων 
υποδοχής, αλλά και την παρατεταµένη διαµονή λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας για την εξέταση 
των αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιδεινώνουν την αναλογία µεταξύ του κόστους 
και της ποιότητας. Παρόλα αυτά, µπορεί κανείς να διακρίνει βέλτιστες πρακτικές. 
Τοποθέτηση των αιτούντων στα κέντρα µε συγκεκριµένα κριτήρια, µεταξύ των οποίων το ύψος της 
δαπάνης (θέµατα µεταφοράς όπως η απόσταση και η ανάγκη συνοδού) . 
Συνέργεια µε τοπικούς εξωτερικούς παρόχους ιδίως αναφορικά µε τις υλικές συνθήκες (σίτιση, 
περίθαλψη, µαθήµατα). 
Για τους ενήλικες και τις οικογένειες τα αυτόνοµα διαµερίσµατα µε παράλληλη εξωτερική 
συνεργασία και δικτύωση όσον αφορά στις υπηρεσίες υγείας, σίτισης διαπολιτισµικής µεσολάβησης 
και  ψυχοκοινωνικής υποστήριξης είναι σαφώς µια οικονοµική και ποιοτική λύση. 
Επίσης, µια πιο γρήγορη διαδικασία εξέτασης του αιτήµατος ασύλου θα ρίξει το κόστος καθώς θα 
µειώσει την αναµονή για στέγαση και θα µπορέσει το κράτος να µειώσει τις δαπάνες υγείας που 
δηµιουργούνται από τις νόσους που αποκτά κάποιος από την µακρόχρονη διαµονή του στον δρόµο 
ή σε κακές οικιστικές συνθήκες. 
Σε σχέση µε τα ασυνόδευτα ανήλικα µια σωστή διαδικασία εξακρίβωσης ηλικίας θα βοηθήσει να 
εντάσσονται στους ξενώνες µόνο οι πραγµατικοί ανήλικοι και αυτό θα βελτιώσει την παρεχόµενη 

                                                
39 Δέµελη Π.Τ., (2012), «Σχετικά µε την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων : Η Γέννηση του 
Κέντρου φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων "Villa Azadi”  στη Λέσβο", στο Τρουµέτα Σ.(επιµ.) , Το 
προσφυγικό και Μεταναστευτικό ζήτηµα , εκδόσεις Παπαζήση.  
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υπηρεσία και θα αποφευχθούν φαινόµενα bullying. Επίσης, µε αυτό τον τρόπο θα συγκρατηθούν σε 
λογικά επίπεδα οι θέσεις που χρειαζόµαστε ώστε να καλύψουµε τις ανάγκες των ανηλίκων.  
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Annex 1 Συνθήκες Υποδοχής σε διαφορετικές Υποδοµές Υποδοχής 

Παρακαλώ συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα που αφορά στα δικαιώµατα που χορηγούνται στους αιτούντες διεθνούς προστασίας όπως 
προβλέπονται στην εθνική νοµοθεσία σε διαφορετικές υποδοµές υποδοχής.   
Τα σχετικά νοµοθετήµατα βρίσκονται στις πηγές της έρευνας αναλυτικά. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από τις αναφερόµενες στις 
πηγές συνεντεύξεις. 
 
Table A1.1 Συνθήκες υποδοχής σε διαφορετικές υποδοµές υποδοχής  

 Συλλογικά 
κέντρα  
αρχικής ή 
ενδιάµεσης 
υποδοχής 

Συλλογικά 
ανοιχτά 
κέντρα 
υποδοχής 

Κέντρα 
φιλοξενίας/υ
ποδοµές 
υποδοχής 
ειδικά για 
ευάλωτες 
οµάδεςs 

Κέντρα 
φιλοξενίας 
ειδικά για 
ασυνόδευτ
ους 
ανήλικους 

Ιδιωτικές 
κατοικίες ή 
διαµερίσµα
τα40 

Ιδιωτικ
ά 
ξενοδοχ
εία41 

Ατοµικά 
διευθετηθείσα 
φιλοξενία42 

Άλλοι χώροι Σχόλια 

Τροφή x x x x      
Ένδυση x x x x x     
Οικονοµικό 
βοήθηµα43 

- x x x x x   Παρέχεται επίσης σε 
όσους έχουν αναπηρία 
άνω του 67% 

Πρώτες 
βοήθειες 

x x x x x x    

Ιατροφαρµακευ
τική περίθαλψη 

x x x x x x    

Ψυχολογική 
περίθαλψη 

x x x x x, όταν 
είναι υπό 
την 

    

                                                
40  Διευθέτηση και πληρωµή από αρµόδιες αρχές.  
41  Διευθέτηση και πληρωµή από αρµόδιες αρχές.  
42  Επί παραδείγµατι κατοικίες/διαµερίσµατα/ξενοδοχεία και/ή διαµονή σε φίλους και οικογένεια.  
43  Παρακαλώ εξηγείστε σε τι αυτό συνίσταται.  
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διαχείριση 
ΜΚΟ 

Δωρεάν νοµική 
συνδροµή 

x x x x      

Υπηρεσίες 
διερµηνείας 

-         

Πρόσβαση στην 
εκπαίδευση  

- x x x x x    

Πρόσβαση στην 
επαγγελµατική 
κατάρτιση  

- x x x x x    

Πρόσβαση στην 
απασχόληση 
(µετά από πόσο 
χρονικό 
διάστηµα;) 

- X άµεσα x x x x x   

Άλλο; 
Παρακαλώ 
προσθέστε 

Αθλητισµός
, ψυχαγωγία 
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