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Greece Germany 

1 of the 3 main points of entry in EU 

Transit country for refugees 

3rd country among EU MS in terms of 
first-time asylum applications Q3 2018

Usual destination country for migrants 
and refugees

Almost 1 million asylum applications 
in 2016-2017

1st country among EU MS in terms of 
first-time asylum applications Q3 2018 

Refugee Crisis in Numbers 



Refugee Crisis in Numbers 
- Greece

18,014 land arrivals in 2018

4,836 arrivals so far in 2019



Almost 24.800 
migrant and refugee 
children are present in 
Greece *

*UNICEF, Refugee and Migrant Crisis in 
Europe, Humanitarian Situation Report, July-
September 2018

* EKKA Dashboard for UACs in Greece - 15 February  2019

Refugee Crisis in Numbers -
Greece 





Over the past years, the Greek Asylum and Reception System has
experienced four (4) milestone events:

✓ The pilot judgments by ECHR and ECJ 

✓ The mass influx of migrants and refugees in 2015

✓ The closure of borders along 
the Western Balkan route

✓ The “EU – Turkey deal” on migration in March 2016

The Greek Asylum and 
Reception system 



The impact of the EU-Turkey statement has been a de facto divide in the asylum 
procedures applied in Greece: islands vs mainland

The main changes in law and practice are as follows: 

✓ Reception and identification procedure - the new “hotspot approach”

✓ Geographical restriction on the islands

✓ Fast-track border procedure

✓ The safe country concept

✓ The enhanced role of EASO in the procedure

✓ Differential treatment of specific nationalities 

✓ Appeal Committees reform

The Greek Asylum System 
after the EU – Turkey deal



5 hotspots on islands (Lesvos, Chios, Kos, Samos and Leros)

Migrants stay changed from a few days transit to a much longer stay (months)

Newcomers (after March the 20th) are:  

➢ Allowed to move to the mainland 
if their claim is considered admissible, 
or they belong to vulnerable groups; or

➢ Required to remain on the islands
until claim is examined

➢ Returned to Turkey in case they do not seek 
asylum or their applications are rejected

Implementing the new hotspot 
approach



❑ Various restrictive policies on freedom of movement implemented

❑ Differential treatment of certain nationalities i.e. with low recognition rate 

❑ Initial 3-day restriction on “freedom of movement” within the hotspots /
prolonged up to 25 days (at the same time detention order in view of 
deportation by Police)  

❑ Once the 25 days pass, suspension of expulsion and imposition of obligation 
to remain on the island by the police authorities

❑ A blanket geographical restriction is also imposed by a decision of the 
Director of the GAS for all asylum seekers on the islands (“Vulnerable” or 
“Dublin family cases” excluded) 

❑ ECtHR: 3 Afghans detained for 1 month in view of readmission to Turkey - no 
violation of art. 5 or 3 of ECHR (J.R. vs Greece - 22696/16)

Restriction of movement



A new special border procedure, known as a “fast-track” border procedure, visibly 
connected to the implementation of the EU-Turkey statement was introduced in 
April 2016

Fast-track border procedure



Since the EU Turkey statement, EASO has played a more active role in the asylum 
procedure per se:

❑ In Fast-Track Border Procedure, the interview is conducted by EASO 
(As of 2019 in all cases on the islands) 

❑ EASO also involved in the “Vulnerability Assessments” in the context 
of the Fast-track border procedure 

❑ A reform in March 2017 enabled EASO to assist 
the Appeals Committees in the examination of appeals

Serious concerns on:
✓ Level of training and expertise of EASO caseworkers 
✓ lack of “checks and balances” regarding EASO staff

EU Ombudsperson (735/2017/MDC): “genuine concerns” but ultimately the 
responsibility for individual claims lies with the Greek authorities

The enhanced role of EASO in 
the procedure



Firstly introduced in 2008, but never enforced in practice

After the EU-Turkey deal, the GAS started examining claims on admissibility

Only applied in the context of the Fast-Track Border Procedure for those arrived after 
20 March 2016 on the islands and subject to the EU-Turkey statement

In practice, first-instance decisions for Syrians, reject claims as inadmissible on the 
basis that Turkey can be considered a “safe third country” or “first country of asylum” 

“Vulnerable” or “Dublin family cases” are referred to “regular” procedure and 
examined on the merits

In December 2016, a joint examination on admissibility and eligibility under the fast-
track procedure has started in December 2016 for nationalities with a recognition 
rate over 25%

The safe country concept



For a country to be considered as a "safe third country" for a particular applicant, the 
following criteria must be met cumulatively:

(a) His/her life and liberty are not threatened on account of race, religion, nationality, 
membership of a particular social group or political opinion;
(b) the principle of non-refoulement in accordance with the Geneva Convention is 
respected;
(c) there is no risk of serious harm (death or execution/torture/inhuman or degrading 
treatment) 
(d) the prohibition of removal, in violation of the right to freedom from torture and cruel, 
inhuman or degrading treatment as laid down in international law, is respected
(e) the possibility exists to request refugee status and, if found to be a refugee, to receive 
protection in accordance with the Geneva Convention.
(f) a connection exists between the applicant and the third country concerned on the 
basis of which it would be reasonable for that person to go to that country;

The safe country concept



Decisions mainly refer to the provisions of the Turkish law and to the assurances 
given by the Turkish authorities or the Commission without fully assessing the 
situation in practice

Usually were based on a pre-defined template prepared by the Asylum Service 
thus, in many cases identical

“…Despite the fact that when the applicant originally tried to pass the borders and enter Turkey, the 
authorities send him back to Syria, he ultimately managed to enter Turkey. Since then, he did not 
encounter any problem by the Turkish authorities. As a result there is no real risk of ‘refoulement’ …” 

Turkey as a safe third country



Mainland

Fast-track processing under the regular procedure since 23 September 2014 for 
Syrians

Relocation scheme available for applicants “in clear need of international 
protection” (EU average recognition rate for international protection over 75%)

Dedicated Asylum Units for certain nationalities (Pakistanis, Albanians and 
Georgian, Sub-Saharan Africa)   

Islands 

The Fast-Track Border Procedure variably implemented depending on 
nationality 

Differential treatment of specific 
nationalities 



“Vulnerability” has become the “ticket out” of the islands and not returning to 
Turkey

Vulnerability may affect the application of the "Dublin" liability criteria (Article 
16 (2), 17) as well as the "legality" of the transfer

Vulnerability may lead indirectly to international protection:

✓ It either confirms the risk of harm / persecution in the country of origin 
Or 

✓ The asylum seeker skips the admissibility phase (safe third country)

Serious gaps in vulnerability assessments - Lack of a universal system
Thus, many fall through the cracks of the system  

Τhe “vulnerability contest” 



New three-member Independent Appeals Committees with the participation of 
two administrative judges and one member indicated by UNHCR

Extremely low recognition rate of international protection by the New Appeals 
Committees

The involvement of judicial officials in an administrative body, was challenged on 
“constitutionality” before the Greek Council of State  

The legality of the establishment of the New Appeal Committees was upheld by 
the Plenary of the CoS on the 8 May 2017 

Appeals Committees reform



Asylum Procedure 

Source: AIDA Report Greece, March 2018



Fast-track border procedure

Source: AIDA Report Greece, March 2018



Concluding remarks 
The “Greecification“ of EU Asylum policy

❑ The "Instrumentalization" of the lack of adequate reception conditions and slow asylum 
procedures in Greece to discourage new migration flows to Europe

❑ “Insufferable pressure is being put on us to reduce our standards and minimise the 
guarantees of the asylum process... to the lowest possible under the EU [Asylum Procedures] 
directive.”

❑ Law and practice have been totally subjected to deterring new migratory flows 

❑ Greece a testing ground for restrictive policies reflected in EU Commission proposals for CEAS 
Reform  

❑ Commission΄proposals serve as soft law for amendments to national legislation in Europe 

❑ Managing legal issues through use of political priorities raises many questions about the 
future of the asylum system, the protection of human rights and the rule of law



Contact Details

❑ Twitter: @SPoularakis

❑ Blog: Immigration.gr:

❑ www.immigration.gr

❑ E-mail: 
efstathios@poularakis.gr

❑ Facebook blog page: 
https:/www.facebook.com/im
migration.gr

http://www.immigration.gr/
mailto:efstathios@poularakis.gr
https://www.facebook.com/immigration.gr
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• Η ΕΕ αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ως στόχο να
εξασφαλίζει:

- την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών
- τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη

μέλη καθώς και
- την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και
- της εμπορίας ανθρώπων και την ενισχυμένη καταπολέμησή της.

• το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με τη συνήθη
νομοθετική διαδικασία (αρ. 289 & 294 ΣΛΕΕ).

Κοινή Μεταναστευτική Πολιτική
Άρθρα 79-80 ΣΛΕΕ



• Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα σχετικά με τους ακόλουθους τομείς:
- προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
- μέτρα που αποσκοπούν στην επανένωση οικογενειών
- καθορισμός των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών
- παράνομη διαμονή, απομάκρυνση και επαναπατρισμός των παρανόμως 

διαμενόντων

• Η ΕΕ μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες για την επανεισδοχή στις χώρες
καταγωγής ή προέλευσης υπηκόων τρίτων χωρών.

• Θεσπίζει μέτρα ενθάρρυνσης και στήριξης της δράσης των κ-μ με στόχο τη
διευκόλυνση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Κοινή Μεταναστευτική Πολιτική
Άρθρα 79-80 ΣΛΕΕ



• Οι πολιτικές της Ένωσης που προβλέπονται στο κεφάλαιο της κοινής μεταναστευτικής
πολιτικής και η εφαρμογή τους διέπονται από την αρχή της αλληλεγγύης (αρ. 2-3
ΣΕΕ & 27 επ. ΧΘΔΕΕ) και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών.

‘μια αίσθηση ενότητας και κοινότητας συμφερόντων και σκοπών, που δεν μπορεί κάθε 
κ-μ να επιτύχει μόνο του παρά μόνον από κοινού.’ 

Κοινή Μεταναστευτική Πολιτική
Άρθρα 79-80 ΣΛΕΕ



Αρ. 78 παρ. 3 ΣΛΕΕ: Εφόσον ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν επείγουσα
κατάσταση, λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο μπορεί να
εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, προσωρινά μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους
μέλους ή των εν λόγω κρατών μελών. Το Συμβούλιο αποφασίζει μετά από διαβούλευση
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

i.e. COUNCIL DECISION (EU) 2015/1523  of 14 September 2015:
‘The recent crisis situation in the Mediterranean prompted the Union institutions to immediately
acknowledge the exceptional migratory flows in this region and call for concrete measures of
solidarity towards the frontline Member States.’

Κοινή Μεταναστευτική Πολιτική
Έκτακτα μέτρα



• Οδηγία 2009/50/ΕΚ για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων
χωρών (ΥΤΧ) με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.

• Οδηγία 2011/98/ΕΕ για την ενιαία άδεια διαμονής και εργασίας σε ΥΤΧ.
• Οδηγία 2014/36/ΕΕ για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής των ΥΤΧ με σκοπό την

εποχιακή εργασία.
• Οδηγία 2014/66/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής ΥΤΧ στο

πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης
• Οδηγία 2003/109/ΕΚ για το καθεστώς ΥΤΧ που διαμένουν επί μακρόν στην ΕΕ.
• Οδηγία 2003/86/ΕΚ για το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης ΥΤΧ που

διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κ-μ.
• Οδηγία 2016/801/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής ΥΤΧ με σκοπό

την έρευνα, σπουδές, πρακτική άσκηση, εθελοντισμό, ανταλλαγές μαθητών κ.ά.

Νόμιμη Μετανάστευση
Ενιαία πολιτική – εργατικό δυναμικό – τομεακή νομοθεσία



• Το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 
- ενιαίο καθεστώς ασύλου
- ενιαίο καθεστώς επικουρικής προστασίας
- κοινό σύστημα προσωρινής προστασίας
- κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος ασύλου ή 

επικουρικής προστασίας
- κριτήρια και μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κ-μ που είναι υπεύθυνο για την 

εξέταση της αίτησης ασύλου
- προδιαγραφές σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής
- σύμπραξη και συνεργασία με τρίτες χώρες.

«Κοινό» Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου
Συνθήκη της Λισαββώνας – προσανατολισμός για ενιαίο 

καθεστώς και διαδικασίες



• Αρ. 67. παρ. 2 ΣΛΕΕ: Η ΕΕ αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της
μετανάστευσης και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, η οποία βασίζεται στην
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και είναι δίκαιη έναντι των υπηκόων τρίτων
χωρών.

• Αρ. 18 ΧΘΔΕΕ: Το δικαίωμα ασύλου διασφαλίζεται τηρουμένων των κανόνων της
Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου της 31ης
Ιανουαρίου 1967 περί του καθεστώτος των προσφύγων και σύμφωνα με τη Συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ

«Κοινό» Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου



• Το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 
- ενιαίο καθεστώς ασύλου
- ενιαίο καθεστώς επικουρικής προστασίας
- κοινό σύστημα προσωρινής προστασίας
- κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος ασύλου ή 

επικουρικής προστασίας
- κριτήρια και μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κ-μ που είναι υπεύθυνο για την 

εξέταση της αίτησης ασύλου
- προδιαγραφές σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής
- σύμπραξη και συνεργασία με τρίτες χώρες.

«Κοινό» Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου
Συνθήκη της Λισαββώνας – προσανατολισμός για ενιαίο 

καθεστώς και ενιαίες διαδικασίες



• Οδηγία 2011/95/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων 
τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας

• Οδηγία 2013/33/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή 
προστασία.

• Οδηγία 2013/32/ΕΕ σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του 
καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

• Κανονισμός 604/2013/ΕΕ για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον
προσδιορισμό του κ-μ που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς
προστασίας.

• Κανονισμός 603/2013/ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac».

«Κοινό» Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου
Κύριες νομοθετικές πράξεις



Απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας

• Αναγκαίο να θεσπισθούν κοινά κριτήρια για την αναγνώριση των αιτούντων άσυλο ως
προσφύγων κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης της Γενεύης

• Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των λόγων της δίωξης, δηλαδή φυλή, θρησκεία, ιθαγένεια,
πολιτικές πεποιθήσεις ή ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, και των
πράξεων δίωξης ή της έλλειψης προστασίας κατά παρόμοιων πράξεων.

• Ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας: θέματα που απορρέουν από το φύλο 
του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του φύλου και του γενετήσιου 
προσανατολισμού, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με ορισμένες νομικές παραδόσεις 
και έθιμα στον βαθμό που έχουν σχέση με τον φόβο του αιτούντος για δίωξη.

Οδηγία 2011/95/ΕΕ αναγνώριση δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας 



Αξιολόγηση αιτήσεων διεθνούς προστασίας
• Η αξιολόγηση της αίτησης διεθνούς προστασίας θα πρέπει να γίνεται σε

εξατομικευμένη βάση
• Να περιλαμβάνει την εκτίμηση της ατομικής κατάστασης και των προσωπικών

περιστάσεων του αιτούντος.
• Ο αιτών αιτήθηκε την παροχή διεθνούς προστασίας το νωρίτερο δυνατόν, εκτός εάν

αποδείξει ότι υπήρχε σοβαρός λόγος που τον εμπόδισε να το πράξει
• Ο βάσιμος φόβος δίωξης ή ο πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης μπορεί να

στηρίζεται σε γεγονότα τα οποία επήλθαν μετά την αναχώρηση του αιτούντος από τη
χώρα καταγωγής του

Οδηγία 2011/95/ΕΕ αναγνώριση δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας 



Αξιολόγηση αιτήσεων διεθνούς προστασίας
• Τα κ-μ μπορούν να αποφασίζουν ότι ο αιτών δεν χρήζει διεθνούς προστασίας εάν σε

τμήμα της χώρας καταγωγής:
α) δεν υπάρχει βάσιμος φόβος ότι θα υποστεί δίωξη ή ότι διατρέχει πραγματικό κίνδυνο
σοβαρής βλάβης, ή
β) έχει πρόσβαση σε προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης και μπορεί
νόμιμα και με ασφάλεια να ταξιδέψει και να γίνει δεκτός σε εκείνο το τμήμα της χώρας
και μπορεί λογικά να αναμένεται να εγκατασταθεί εκεί.
• Τα κ-μ λαμβάνουν υπόψη τις γενικές περιστάσεις που επικρατούν στο εν λόγω τμήμα

της χώρας και τις προσωπικές περιστάσεις του αιτούντος (επικαιρ. πληροφόρηση από
UNHCR & EASO).

Οδηγία 2011/95/ΕΕ αναγνώριση δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας 



Αναγνώριση προσώπου ως πρόσφυγα

• Μία πράξη για να θεωρηθεί ως πράξη δίωξης πρέπει να είναι αρκούντως σοβαρή
λόγω της φύσης ή της επανάληψής της ώστε να συνιστά σοβαρή παραβίαση βασικών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ενδεικτικά: πράξεις σωματικής ή ψυχικής βίας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων
σεξουαλικής βίας, νομικών, διοικητικών, αστυνομικών ή δικαστικών μέτρων, τα οποία
εισάγουν διακρίσεις, ποινική δίωξη ή επιβολή ποινή η οποία είναι δυσανάλογη ή
μεροληπτική, άρνηση ένδικων μέσων με αποτέλεσμα την επιβολή δυσανάλογης ή
μεροληπτικής ποινής, ποινική δίωξη ή επιβολής ποινής για άρνηση εκπλήρωσης
στρατιωτικής θητείας σε σύρραξη, πράξεις που στοχεύουν το φύλο ή τα παιδιά.

Οδηγία 2011/95/ΕΕ αναγνώριση δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας 



Παύση αναγνώρισης προσώπου ως πρόσφυγα

• Εξασφαλίσει εκ νέου οικειοθελώς την προστασία της χώρας της ιθαγένειας.
• Αποκτήσει νέα ιθαγένεια και απολαύει της προστασίας της χώρας που του χορήγησε

τη νέα ιθαγένεια.
• Εγκατασταθεί εκ νέου οικειοθελώς στη χώρα εκτός της οποίας είχε παραμείνει

εξαιτίας του φόβου ότι θα υποστεί δίωξη.
• Έχουν παύσει να υφίστανται οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή του ως

πρόσφυγα

Οδηγία 2011/95/ΕΕ αναγνώριση δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας 



Αποκλεισμός από το καθεστώς πρόσφυγα
• Έχει διαπράξει έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της

ανθρωπότητας.
• Έχει διαπράξει σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα εκτός της χώρας ασύλου πριν γίνει δεκτός

ως πρόσφυγας
• Εγκατασταθεί εκ νέου οικειοθελώς στη χώρα εκτός της οποίας είχε παραμείνει

εξαιτίας του φόβου ότι θα υποστεί δίωξη.
• Έχουν παύσει να υφίστανται οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή του ως

πρόσφυγα

Οδηγία 2011/95/ΕΕ αναγνώριση δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας 



Επικουρική προστασία

• Η σοβαρή βλάβη συνίσταται σε:
α) θανατική ποινή ή εκτέλεση· ή
β) βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία του αιτούντος στη
χώρα καταγωγής του· ή
γ) σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου
λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης
σύρραξης.

Οδηγία 2011/95/ΕΕ αναγνώριση δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας 



• Αρ. 21: Τα κράτη μέλη σέβονται την αρχή της μη επαναπροώθησης.
• Αρ. 22: Τα κράτη μέλη παρέχουν στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας πρόσβαση

σε πληροφορίες, σε γλώσσα την οποία κατανοούν, σχετικά με τα δικαιώματα τους.
• Αρ. 23: Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας

(ευεργετήματα: άδειες διαμονής μελών οικογένειας πρόσφυγα)
• Άρ. 25: Τα κράτη μέλη χορηγούν στους δικαιούχους καθεστώτος πρόσφυγα

ταξιδιωτικά έγγραφα, εκτός αν το αντίθετο υπαγορεύεται από επιτακτικούς λόγους
εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

• Άρ. 26-30: Πρόσβαση στην απασχόληση, εκπαίδευση, κοινωνική αρωγή & ιατρική
περίθαλψη.

Οδηγία 2011/95/ΕΕ αναγνώριση δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας 



Ασυνόδευτοι ανήλικοι: προστασία βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού

• Τα κ-μ μεριμνούν ώστε οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να
τοποθετούνται είτε:
α) μαζί με ενήλικους συγγενείς ή
β) σε οικογένεια που θα έχει την επιμέλεια τους ή
γ) σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων ή
δ) σε άλλου είδους κατάλληλα καταλύματα.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ανάγκες του ανηλίκου
να καλύπτονται δεόντως από τον διορισμένο κηδεμόνα
ή εκπρόσωπο.

Οδηγία 2011/95/ΕΕ αναγνώριση δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας 



• Ενημέρωση των αιτούντων, σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες
από την υποβολή της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας, για τις παροχές που
προβλέπονται και για τις υποχρεώσεις του – σε γλώσσα που κατανοεί ή ευλόγως
εικάζεται ότι κατανοεί ο αιτών.

• Ενημέρωση των αιτούντων για τις οργανώσεις ή τις ομάδες προσώπων που παρέχουν
νομική βοήθεια.

• Εντός τριών ημερών από την πρώτη υποβολή αίτησης, χορηγείται στον αιτούντα
επίσημο έγγραφο ότι του επιτρέπεται να παραμείνει στο έδαφος του κ-μ επί όσο
διάστημα εκκρεμεί η αίτησή του.

• Βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Οδηγία 2013/33/ΕΕ – απαιτήσεις για την υποδοχή



• Διαμονή και ελευθερία κυκλοφορίας: Οι αιτούντες μπορούν να κυκλοφορούν
ελεύθερα στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής ή στην περιοχή την οποία τους
ορίζει αυτό το κράτος μέλος.

• Η οριζόμενη περιοχή δεν πρέπει να θίγει την αναπαλλοτρίωτη σφαίρα της ιδιωτικής
ζωής.

• Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν
σχετικά με τη διαμονή του αιτούντος, για λόγους
δημόσιου συμφέροντος, δημόσιας τάξης ή όταν
είναι αναγκαίο για την ταχεία επεξεργασία και
παρακολούθηση της αίτησης ασύλου.

Οδηγία 2013/33/ΕΕ – απαιτήσεις για την υποδοχή



Κράτηση αιτούντων
• Τα κ-μ δεν υποβάλλουν σε κράτηση ένα πρόσωπο απλώς και μόνο διότι είναι αιτών

διεθνούς προστασίας.
• Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, και κατόπιν
ατομικής αξιολόγησης κάθε περίπτωσης,
τα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν αιτούντα
υπό κράτηση, εάν δεν είναι δυνατό να
εφαρμοστούν αποτελεσματικά άλλα
λιγότερο περιοριστικά εναλλακτικά
μέτρα.

Οδηγία 2013/33/ΕΕ – απαιτήσεις για την υποδοχή



Κράτηση αιτούντων

• Ο αιτών μπορεί να υποβληθεί σε κράτηση μόνο:
α) προκειμένου να διαπιστωθεί ή να επαληθευτεί η ταυτότητα ή η υπηκοότητά του.
β) προκειμένου να προσδιοριστούν τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η αίτησή του, η
απόκτηση των οποίων θα ήταν σε άλλη περίπτωση αδύνατη.
γ) όταν κρατείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής και/ή να υπάρχουν βάσιμοι 
λόγοι να θεωρείται ότι το πρόσωπο ασκεί αίτηση διεθνούς προστασίας, προκειμένου να 
καθυστερεί απλώς ή να εμποδίζει την εκτέλεση απόφασης επιστροφής.
δ) όταν απαιτείται για την προστασία της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης.

• Τα κράτη μέλη μεριμνούν για εναλλακτικά μέτρα, όπως η εμφάνιση ενώπιον των
αρχών, η κατάθεση εγγύησης ή η υποχρέωση διαμονής σε υποδεικνυόμενο μέρος.

Οδηγία 2013/33/ΕΕ – απαιτήσεις για την υποδοχή



Κράτηση αιτούντων

• Οι κρατούμενοι αιτούντες ενημερώνονται αμέσως εγγράφως, σε γλώσσα που
κατανοούν για τους λόγους κράτησης και τις διαδικασίες προσβολής της κράτησης.

• Δωρεάν νομική συνδρομή χορηγείται σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους.
• Η κράτηση αιτούντος έχει τη μικρότερη δυνατή διάρκεια και σε ειδικές εγκαταστάσεις.
• Οι ανήλικοι τίθενται υπό κράτηση μόνο σε έσχατη ανάγκη και εφόσον αποδειχθεί ότι

δεν μπορούν να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά άλλα εναλλακτικά μέτρα.
• Ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις. Καταβάλλεται

κάθε δυνατή προσπάθεια για την απελευθέρωση τους το συντομότερο δυνατόν.
• Στις οικογένειες παρέχεται χωριστό κατάλυμα το οποίο εξασφαλίζει επαρκή σεβασμό

της ιδιωτικής ζωής. Σε περίπτωση κράτησης γυναικών, τα κ-μ μεριμνούν ώστε να
στεγάζονται χωριστά από τους άντρες.

Οδηγία 2013/33/ΕΕ – απαιτήσεις για την υποδοχή



• Μαθητεία και εκπαίδευση των ανηλίκων - υπό προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές που
ισχύουν για τους δικούς τους υπηκόους

• Εξασφάλιση στους αιτούντες πρόσβαση στην αγορά εργασίας
• Επαγγελματική κατάρτιση
• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
• Κέντρα φιλοξενίας που εξασφαλίζουν κατάλληλο βιοτικό επίπεδο

Οδηγία 2013/33/ΕΕ – απαιτήσεις για την υποδοχή



• Η οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με το δικαίωμα
οικογενειακής επανένωσης.

• Επιδιώκεται τα μέλη των οικογενειών υπηκόων χωρών εκτός της ΕΕ που διαμένουν
νόμιμα στην επικράτεια της ΕΕ να μπορούν να επανενώνονται στη χώρα της ΕΕ όπου
διαμένουν οι εν λόγω υπήκοοι.

• Στόχος είναι η προστασία της οικογενειακής ενότητας και η διευκόλυνση της ένταξης
των υπηκόων τρίτων χωρών.

• Η ενσωμάτωση των μελών της οικογένειας θα πρέπει να προωθείται.
• Ο συντηρών πρέπει (κατά κανόνα) να κατέχει άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί από κ-

μ διάρκειας ισχύος ανώτερης ή ίσης με ένα έτος και να έχει εύλογη προοπτική να
αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής.

Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα 
οικογενειακής επανένωσης 



• Η οικογενειακή επανένωση θα πρέπει να ισχύει εν πάση περιπτώσει για τα μέλη του
πυρήνα της οικογένειας, ήτοι τον/τη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα (+ θετών τέκνων).

• Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν εάν επιθυμούν να επιτρέψουν την
οικογενειακή επανένωση των εξ αίματος ανιόντων, των ενήλικων άγαμων τέκνων, του
εκτός γάμου ή καταχωρισμένου συντρόφου καθώς και, στην περίπτωση πολυγαμικού
γάμου, των ανήλικων τέκνων άλλης συζύγου και του συντηρούντος.

• Για την καλύτερη ενσωμάτωση και για την αποφυγή τέλεσης εξαναγκαστικών γάμων,
τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν από τον συντηρούντα και τον/τη σύζυγό του
να έχουν συμπληρώσει ελάχιστη ηλικία, και κατά ανώτατο όριο την ηλικία των 21 ετών

• Η αίτηση πρέπει να εξετάζεται εντός 9 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της.
• Η οικογενειακή επανένωση απορρίπτεται με δεόντως αιτιολογημένους λόγους.

Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα 
οικογενειακής επανένωσης 



• Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται όταν ο συντηρών:
α) έχει υποβάλει αίτηση να του αναγνωρισθεί η ιδιότητα του πρόσφυγα
β) έχει λάβει άδεια διαμονής σε κράτος μέλος δυνάμει προσωρινής προστασίας

• Κατά την εξέταση αίτησης που αφορά τον εκτός γάμου σύντροφο του συντηρούντος,
τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη, ως αποδεικτικό στοιχείο της οικογενειακής σχέσης,
παράγοντες, όπως η ύπαρξη κοινού τέκνου, η προηγούμενη συγκατοίκηση, η
καταχώριση της σχέσης συμβίωσης και κάθε άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό μέσο.

• Όταν ο πρόσφυγας αδυνατεί να προσκομίσει επίσημα δικαιολογητικά που να
αποδεικνύουν τους οικογενειακούς δεσμούς, το κ-μ εξετάζει άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, που αφορούν την ύπαρξη αυτών των δεσμών. Απόφαση απόρριψης δεν
μπορεί να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην απουσία των εν λόγω δικαιολογητικών.

Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα 
οικογενειακής επανένωσης 



• Κατά την υποβολή της αίτησης οικογενειακής επανένωσης, το οικείο κράτος μέλος
μπορεί να απαιτήσει το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση να προσκομίσει
αποδεικτικά στοιχεία ότι ο συντηρών διαθέτει:

α) κατάλυμα το οποίο να θεωρείται κανονικό για αντίστοιχη οικογένεια
β) ασφάλιση ασθενείας για τον ίδιο/την ίδια και τα μέλη της οικογένειάς του/της, που να
καλύπτει το σύνολο των κινδύνων, οι οποίοι συνήθως καλύπτονται για τους ημεδαπούς
γ) επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου/της ιδίας και των μελών της οσταθερούς και
τακτικούς πόρουςικογένειάς του/της, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στο σύστημα
κοινωνικής αρωγής του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα 
οικογενειακής επανένωσης 



• Τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος έχουν, εξίσου με αυτόν, δικαίωμα:
α) πρόσβασης στην εκπαίδευση
β) πρόσβασης στη μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα
γ) πρόσβασης στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στη βασική και περαιτέρω 
κατάρτιση και επανακατάρτιση.

• Μετά από 5 χρόνια παραμονής (το αργότερο), οι σύζυγοι ή οι άγαμοι σύντροφοι και
τα τέκνα που έχουν ενηλικιωθεί δικαιούνται ατομική άδεια διαμονής.

Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα 
οικογενειακής επανένωσης 



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
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Migration and Asylum Law: 
the Italian legal framework

Fundamental provision: Article 10, Constitution of the Italian Republic

1. The Italian legal system conforms to the generally recognised
principles of international law.

2. The legal status of foreigners is regulated by law in conformity with
international provisions and treaties.

3. A foreigner who, in his home country, is denied the actual exercise of
the democratic freedoms guaranteed by the Italian constitution shall
be entitled to the right to asylum under the conditions established by
law.

4. A foreigner may not be extradited for a political offence.



IMMIGRATION in Italy is a fairly new phenomenon

➢ In the 90’s: first legislation on migration (Law Martelli), due to the first
large flows of migrants in Italy when thousand of people were coming from
Albania

➢ 1998: enactment of a consolidated text (D. Lgs. n. 286/1998) > still in force;
Goals: manage and schedule regular entry and flow decree; set up good
standards of integration for aliens lawfully resident and with a work
permit; contrast irregular/illegal entries.

Migration:
the Italian legal framework



Migration:
the Italian legal framework

In 2002, the so-called “Bossi-Fini law” imposed a new restrictive
perspective. In particular:
➢ Limitation on family reunification;
➢ regular permanence only for people holding a working contract;
➢ More strict procedures for expulsion > compulsory accompanying to

the border even before a judicial pronunciation (then declared
partially incompatible by the Constitutional Court);

➢ Other restrictive amendments made between 2007 and 2009.

N.B.: by that time the migrants flow started to become a constant one
and emerged as a sensitive political issue.



Migration:
the Italian legal framework

With the so-called “Security Package” (2008-2009) the government laid
down also some criminal provisions, again in a restrictive dimension of
immigration:

➢ aggravating circumstance of aliens committing a common crime;

➢ new crime of illegal entry and permanence;

➢ Possibility to hold irregular migrants for more than 180 days with a
new intent of expulsion



Asylum law:
the Italian legal framework

➢ No direct legislation on asylum and international protection

➢ Transposition of the Common European Asylum System (CEAS)
(Directives Qualification, Procedures and Reception Conditions)

➢ Italian system provide(d) for three types of protection: 
1. Refugee status;
2. Subsidiary protection;
3. Humanitarian protection.

International protection



Humanitarian protection

➢ Provided for under Article 5, co. 6, D. Lgs. 286/1998 (as amended in
2008)

➢Granted in case of denial for international protection on the base
of serious reasons of humanitarian nature (after individual
evaluation)

➢ Evaluation and protection of applicant’s vulnerabilities

➢ police headquarters issue a permit of stay for humanitarian reasons
as requested by the Territorial Commission (no discretion)

➢ Repealed by decree law n. 113/2018 (Security decree)



Asylum Law: 
Application for international protection

➢ Asylum seekers must apply through a specific application form as soon as
possible, either at the border or at the Police offices;

➢ The application is transmitted to the relevant Territorial Commission;

➢ Currently, there are 50 Territorial Commissions in Italy;

➢ Four members: the President (from the Prefecture), two components from the
Ministry of Interior, and a UNHCR delegate;

➢ Audition of the applicant with possibility of interpreter assistance;

➢ The Commission can grant or deny international protection;

➢ Possibility of judicial appeal against the denial.
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Recent legislative reforms

➢ Minniti - Orlando Law Decree, D.L. n. 13/2017
(later converted with amendments into Law n.
46/2017).

➢ Salvini Law Decree (also known as Security
Decree), D.L. n. 113/2018 (later converted
with amendments into Law n. 132/2018).



POSITIVE ASPECTS:

➢ Professionalisation of Territorial Commissions
✓ 250 new officials hired after public competition (since May 2018)
✓ Modification in the composition: two permanent officials with

administrative functions
➢ Specialised sections in the courts, responsible for Migration and

International Protection
✓ knowledge of English or French
✓ preference to those with previous experience
✓ training courses

BUT no extra burden upon public finances, and
no increase in the workforce (hon. judges)

Minniti – Orlando Law Decree



Minniti – Orlando Law Decree

NEGATIVE ASPECTS:

➢ Special and speedy Chamber proceedings (no more than 4 months in first
instance and no more than 6 months at the Court of Cassation)

➢ No hearing before a judge (utilisation of video recording of the audition in
front of the Territorial Commission)

➢ Extremely short deadline to challenge the denial of international protection
and to appeal the decision of first instance (30 days)

➢ Removal of the second instance on the merit (unicum in Italy)

➢ No automatic suspensive effect of the appeal to the Court of Cassation



Salvini Law Decree

➢ Repeal of humanitarian protection: replaced by temporary residency permit,
awarded only in six exceptional cases → acts of particular value to society,
severe labour exploitation, torture, domestic violence, extraordinary natural
disasters and particularly serious health reasons

➢ No more special reception facilities for holders of humanitarian protection and
for asylum seekers (ex SPRAR only for holders of international protection)

➢ Possibility of denying or even withdrawing internationally recognised refugee
status in case of a broadened number of crimes (including “socially dangerous”
crimes such as sexual violence; the manufacture, trafficking and possession of
drugs for non-personal use; robbery and extortion; violence or threat against a
public official)



Salvini Law Decree

➢ Detention of asylum seekers within hotspots in order to ascertain their
identity and nationality is set at 30 days > in case of difficulties with the
process of identification, the period of detention can be extended to up to
six months

➢ No civil registration for asylum seekers (this is without prejudice to the
inscription to the sanitary system, access to work, enrolment of children in
school, reception measures)

➢ Revocation of Italian citizenship for convicted of terrorism felonies

➢ No legal aid whether the appeal against the decision issued by the Territorial
Commission is dismissed as inadmissible or barred to proceed further
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Italian case-law 

➢ Decisions n. 3999 and n. 4004 of 27 September 2016, Council of State
No transfer in Bulgaria and in Hungary of asylum seekers for breach of 
Article 3 ECHR (Dublin cases)

➢ Order of 19 June 2018, Tribunal of Milan 
Is the non-automatic suspensive effect of the appeal to the Court of 
Cassation compatible with EU Law and with the right to an effective 
remedy? > request for a preliminary ruling to the EU Court of Justice

➢ Judgment n. 4890 of 19 February 2019, Court of Cassation
No retroactivity for the repeal of humanitarian protection
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3. The Irish general immigration
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4. Notable case-law



Ireland: An overview

• Very “young” immigration & asylum system

- Aliens Act 1935 & Aliens Order 1946
- Refugee Act 1996
- Immigration Acts 1999 - 2004
- Employment Permits Acts 2003 - 2014
- Subsidiary Protection Regulations 2006-2017
- International Protection Act 2015

• Reactive and greatly developed by litigation,
particularly in the areas of asylum and non-corporate
general immigration (i.e. deportations, family
reunification generally, EU Treaty Rights and Citizenship).
Many Irish cases sent to the CJEU



The Irish International Protection 
System

“Common European Asylum System” (CEAS)

• Qualification 

Ireland remains bound by original 2004 Qualification Directive   
(did not “opt in” to the Recast Directive)

• Procedures  

Ireland remains bound by original 2005 Procedures Directive
(did not “opt in” to the Recast Directive)

• Reception Conditions  

Did not opt in initially but ultimately opted in the Recast  
Refugee Conditions Directive (2013/33/EU)

• Dublin transfers 

Always opted in



* Source: UNHCR Ireland 



International Protection Office (IPO)
• First instance determination body

International Protection Appeals Tribunal (IPAT)
• Administrative appellate body

Minister for Justice and Equality / INIS*  
• Grants / revokes status and issues deportation orders 

Irish Courts: Judicial 
Review of any decision

* Irish Naturalisation and Immigration Service



* Source: IPO



The Irish General Immigration System

• Employment - based immigration

- Employment Permits
- Business visitors

• Investors and entrepreneurs  

- Immigrant & entrepreneur investor schemes

• Family reunification

- Under Irish law and policies
- Under EU law (Directive 2004/38/EC)



Department of Business, Enterprise and 
Innovation (DBEI)
• Issues employment permits 

Minister for Justice and Equality / INIS*  

• Determines all immigration permissions, visas and citizenship applications

* Irish Naturalisation and Immigration Service
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Employment Permit Process

Assessment of 
eligibility for work 
authorisation with 

client

(1) Client 
instructs  to 
initiate case

Worker files visa 
application at local 

Irish embassy.*

(2) Drafting 
application; 
sending to 
client and 
candidate to 
review and 
sign.

(3) Filing the 
application 
online with the 
DBEI.

(4) Employment 
permit is 
approved

(5) Worker 
enters Ireland 
and starts 
working.

(6) Worker 
registers with 
GNIB in Ireland 
and obtains IRP 
card (and re-
entry visa if 
needed*).



Investors and entrepreneurs

• Investors:

- Highly scrutinised scheme at present
- Minimum investment EUR 1M  (or donation of EUR 

500,000)

• Entrepreneurs  

- High potential start-up in the innovation economy and 
funding of €50,000

- Capable of creating 10 jobs in Ireland and realising €1 
million in sales within three to four years of starting up



Family Reunification (for non-
refugees / SP holders)

• Under domestic law:

- At INIS’ discretion
- (now) Detailed policies and financial thresholds 

• Under EU Law (Directive 2004/38/EC)  

- Long standing delays
- Mistrust ?
- Recent CJEU reference: Case C-169/18 (Mahmood and 

others) 



Selected case-law

• O.N. v Refugee Appeals Tribunal [2017] IEHC 13
(O’Regan J., 17 January 2017)

- Standard of proof in International protection cases: “balance of
probabilities with, where appropriate, application of the benefit of the
doubt” (UNHCR: “an acceptable standard”)

• Case C-560/14, M v Minister for Justice and Equality,
(Third Chamber, CJEU)

- Dealt with the Irish “bifurcated”, or consecutive, system for
determining international protection claims

- The argument “paralysed” Irish system for years

- The right to be heard does not require, as a rule, that the applicant for
subsidiary protection is to have the right to an interview relating to his
application and the right to call or cross-examine witnesses when that
interview takes place. However, an interview must be arranged where
specific circumstances (either related to the elements available to the
competent authority or to the circumstances of the applicant) make it
necessary in order to examine the application with full knowledge of
the facts.



Selected case-law

• N.H.V. v Minister for Justice and Equality
[2017] IESC 35, 30 May 2017

- The Supreme Court held in its judgment in that case
that the complete removal of the right to work in the
Refugee Act was unlawful. The lack of a time limit on
the asylum process in combination with the absolute
prohibition on seeking employment under the Act was
contrary to the constitutional right to seek
employment

- The State was provided with six months to respond to
the Court with a solution, which it did in November
2017 by announcing that it would provide a legislative
framework for employment for asylum seekers by
opting in to the recast Reception Conditions Directive



Recommended reading

John Stanley: Immigration and Citizenship Law
Round Hall, December 2017



THANK

YOU
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Go raibh míle maith agaibh! 


