
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Η αποτελεσματική προστασία των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, μέσα από μία πρακτική θεώρηση, όσων χρειάζε-
ται να γνωρίζει ο εφαρμοστής του προσφυγικού δικαίου με έμφαση στις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές. Στο
πλαίσιο αυτό θα επιχειρηθεί μια ενδελεχής ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου και της διοικητικής πρακτικής, που
διέπει την παροχή διεθνούς προστασίας, η συστηματοποίηση του συνόλου των διατάξεων, που διέπουν την ανα-
γνώριση και το καθεστώς των πολιτών τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών, ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, το
καθεστώς των προσφύγων ή των ατόμων που δικαιούνται επικουρική προστασία, την υποδοχή των ανωτέρω αι-
τούντων, τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας καθώς και τη διαδικασία
παροχής δικαστικής προστασίας.

Σκοπός της εκπαιδευτική αυτής ενότητας  είναι η παροχή των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων στον δικηγό-
ρο/νομικό σύμβουλο της πράξης, για την αναγνώριση του προσώπου, που πληροί πράγματι τις νόμιμες προϋποθέ-
σεις, ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας αλλά κυρίως η ουσιαστική προστασία του.

Για να γίνει πράξη η υπόμνηση προς όλους, από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της
Επικρατείας, ότι η αναγνώριση και η προστασία των προσώπων αυτών θεωρείται από αρχαιοτάτων χρόνων ως
πράξη ανθρωπιστική [«ποτιτρόπαιον αιδόμενος ούπερ...ιεροδόκα θεών λήμματ’ απ’ ανδρός αγνού» (= τις θυσίες
εκείνου που ευσπλαχνίζεται τον ικέτη οι θεοί τιμούν ως προσφορές θεοσεβούμενου άνδρα), Αισχύλου «Ικέτιδες»
στιχ. 349-351].

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για την ορθή εκπλήρωση των παραπάνω στοχεύσεων η εκπαιδευτική αυτή ενότητα περιλαμβάνει :

 Τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που συνθέτουν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύ-
στημα Ασύλου και η μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο.

 Την υπάρχουσα νομολογία εθνική και ευρωπαϊκή για πληθώρα θεμάτων που αφορούν την υποδοχή των αι-
τούντων και την διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων τους.

 Την διαδικασία πρώτης υποδοχής.
 Οι Κανονισμοί «Δουβλίνο».
 Η κράτηση αιτούντων άσυλο, καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται μετά την απόρριψη αλλά και την

αποδοχή αιτήματος διεθνούς προστασίας.
 Την πρόβλεψη για συνεχή και σε κάθε στάδιο ενημέρωση των αιτούντων για τα δικαιώματα και τις υπο-

χρεώσεις τους και η επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων ασύλου.
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