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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  
 Στο Ελσίνκι, στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2016, υλοποιήθηκε πρόγραμμα διοικητικού 

δικαίου του EJTN, υπό τη μορφή επιμορφωτικού σεμιναρίου στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του 

Ασύλου. Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εκπροσωπήθηκε, κατόπιν αιτήσεώς της, 

από την 

 συντάξασα και υπογράφουσα την παρούσα έκθεση, Δήμητρα Γκότση, Πρωτοδίκη Δ.Δ., η 

οποία υπηρετεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης. 

 Το σεμινάριο έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις (αμφιθέατρο και αίθουσες διάσκεψης) 

του Διοικητικού Δικαστηρίου του Ελσίνκι (Administrative Court of Helsinki) στη Φινλανδία. 

Οι εργασίες διεξήχθησαν αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, τηρείτο δε για τις παρουσίες 

ειδικό παρουσιολόγιο. Η 

 προαναφερόμενη εκπρόσωπος της Ε.Σ.Δι.Λ., παρακολούθησε το σύνολο του 

προγράμματος και συμμετείχε ενεργά στις εργασίες, 

 με παρεμβάσεις και αναφορές στην ελληνική νομοθεσία και 

 νομολογία, ενώ η πρόσφατη αντιμετώπιση της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας για το 

προσφυγικό από τις ελληνικές Επιτροπές Ασύλου 

 απασχόλησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. 

 Το σεμινάριο ξεκίνησε την 10η Νοεμβρίου 2016 στις 09.00 (μετά τις εγγραφές) και η 

πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε στις 17.15. Την έναρξη 

 κήρυξε ο Emil Waris, Δικαστής στο Διοικητικό Δικαστήριο του Aland στη Φινλανδία, ο 

οποίος απηύθυνε στους συμμετέχοντες χαιρετισμό και 

 ευχαριστίες για την παρουσία και τη συμμετοχή τους. 

 Ακολούθησε σύντομη παρουσία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

 και του έργου του EJTN από την Teresa Cabrita, υπεύθυνη για τη 

 διοργάνωση του σεμιναρίου, ενώ οι συμμετέχοντες κλήθηκαν ευθύς αμέσως να 

απαντήσουν ανώνυμα, με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής, σε τέσσερις ερωτήσεις 

(υπό τη μορφή πολλαπλών επιλογών) που αφορούσαν στη θεματολογία του σεμιναρίου. 

Και τούτο, προκειμένου να γίνει σύγκριση με τις αντίστοιχες απαντήσεις που δόθηκαν στο 



τέλος του σεμιναρίου, ώστε να εκτιμηθεί η προσφορά του εν λόγω προγράμματος στους 

συμμετέχοντες και η εν γένει αποτελεσματικότητά του. 

 

 Το πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του 

 ως άνω Δικαστού, περιέλαβε εισηγήσεις (το σχετικό υλικό μπορεί να αναζητηθεί στα 

 αγγλικά 

 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ejtn.eu/Catalogue/Members-activities-

2016/CP201502171111112111111111221/Training-Materials-AD201607-Asylum/) 

αναφορικώς 

 με το 

 Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ασύλου και ειδικότερα με α) την κατάσταση των προσφύγων εντός 

και πέραν της Ευρώπης (ομιλήτρια η Annikki Vanamo – Alho, Κυβερνητική Σύμβουλος στο 

Τμήμα Μετανάστευσης/Πολιτική Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών της Φινλανδίας), 

β) το ταξίδι προς την Ευρώπη ως ανθρωπολογικό φαινόμενο  

(ομιλητής ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου SOAS του Λονδίνου, Werner Menski), γ) τις 

αποφάσεις του ΕΔΔΑ σε υποθέσεις ασύλου σε σχέση με τα θεμελιώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα (ομιλητής ο Martin Kuijer από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

Υπουργείου Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της Ολλαναδίας, ο οποίος, σημειωτέον, έχει 

εκπροσωπήσει τη χώρα του σε αντίστοιχες υποθέσεις ενώπιον του ΕΔΔΑ), δ) την 

παρουσίαση του πλαισίου και των προκλήσεων του Kοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Ασύλου (CEAS) από εκπρόσωπο – εισηγητή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Yann Laurans) στο Λουξεμβούργο, ε) τη σημασία και τον τρόπο αναζήτησης των 

πληροφοριών για τη χώρα προέλευσης του αιτούντος ασύλου (ομιλητής ο Wolfgang 

Bartsch, Δικαστής στο Διοικητικό Δικαστήριο του Braunschweig της Γερμανίας, ο οποίος 

έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο κατά πόσον η αναζήτησή τους αποτελεί υποχρέωση του 

ευρωπαίου διοικητικού δικαστή), στ) το ζήτημα της “αξιοπιστίας” των προβαλλόμενων 

ισχυρισμών για τη χορήγηση ασύλου, καθώς και των διάφορων πρακτικών προβλημάτων 

αναζήτησης όχι της αλήθειας αλλά της αξιοπιστίας τους, μέσω της συνοπτικής 

παρουσίασης ενός συγκεκριμένου μηχανισμού προσπάθειας εντοπισμού της τελευταίας 

(ομιλητής ο Gabor Gyulai, Συντονιστής και Εκπαιδευτής Προγράμματος στην Ουγγρική 

Επιτροπή Ελσίνκι, ο οποίος με τη χρήση παραδειγμάτων, εικόνων και ήχων, τόνισε την 

ιδιαίτερη σημασία της αληθούς μετάφρασης των απαντήσεων του αιτούντος, αφού π.χ. η 

λέξη ναι, όταν προφέρεται στα βουλγαρικά σημαίνει όχι ενώ στα ελληνικά ναι, η λέξη misha 

έχει αντίστοιχη ανάποδη μετάφραση στην Αίγυπτο και την Υεμένη, των κατάλληλων 

ερωτήσεων που πρέπει να απευθύνονται κατά την εξέταση των αιτημάτων, δεδομένης της 
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διάρκειας της ανθρώπινης μνήμης, των πολιτιστικών παραγόντων, αλλά και του ότι ο 

άνθρωπος, βάσει μελετών, δύναται να περιγράψει καλύτερα ένα συναίσθημα, π.χ. το πώς 

νιώθει σ' ένα χώρο κράτησης και βασανιστηρίων από το πώς ακριβώς ήταν αυτός ο 

χώρος, κ.λπ.), ζ) την αντιμετώπιση του προβλήματος της σωρείας αύξησης του αριθμού 

των εκκρεμών υποθέσεων ασύλου, μέσω της παρουσίασης εθνικών εμπειριών από τον 

Lars Magnusson, Διοικητικό Δικαστή του Gothenburg της Σουηδίας, αλλά και κάποιους 

συμμετέχοντες.  

 Περαιτέρω, προς πληρέστερη κατανόηση των ως άνω θεματικών, 

 παρεμβλήθηκε (την πρώτη ημέρα) ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εργαστήριο (workshop), με τη 

δημιουργία ομάδων 

 εργασίας, όπου οι συμμετέχοντες είχαμε τη δυνατότητα, μέσω της ανταλλαγής 

 απόψεων και εμπειριών, να μελετήσουμε και να αξιολογήσουμε (τα πρώτα 45 λεπτά με 

έναν νομικό και, κατόπιν διαλείμματος, τα επόμενα 45 λεπτά με έναν ανθρωπολόγο) τα 

 πραγματικά και νομικά δεδομένα μίας υπόθεσης που δεν έφτασε ποτέ στο δικαστήριο 

(αφού χορηγήθηκε τελικώς το αίτημα ασύλου), σχετικώς με την ερμηνεία και εφαρμογή του 

ευρωπαϊκού δικαίου του ασύλου. Η διαφορετική προσέγγιση της ίδιας υπόθεσης από 

νομική και ανθρωπολογική πλευρά, καθώς και η παρουσίαση στο τέλος του αποκρυβέντος 

στοιχείου – κλειδιού που άλλαξε όλη την πορεία του δικανικού συλλογισμού κατά την κοινή 

συνάντηση των ομάδων εργασίας που ακολούθησε, ανέδειξε έντονα τη σημασία της 

κατανόησης των πραγματικών περιστατικών και την αξία του αποδεικτικού υλικού προς 

την αναζήτηση της ορθής νομικής λύσης, καθώς και της σημασίας της ανθρωπολογικής 

πτυχής κάθε υπόθεσης, η οποία ίσως αγνοείται ενόψει της πίεσης έκδοσης απόφασης σε 

σύντομο χρόνο, σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού των αιτήσεων για άσυλο, παρά 

το γεγονός ότι η εσφαλμένη απόρριψη έστω ενός αιτήματος ασύλου μπορεί να καταλήξει 

στον άμεσο θάνατο ενός ανθρώπου. 

 Καταλήγοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα ήταν 

μοναδικό από κάθε άποψη, ενόψει μάλιστα της τρέχουσας προσφυγικής συγκυρίας, 

διεύρυνε τους προσωπικούς και νομικούς ορίζοντες των συμμετεχόντων και κατέστησε 

δυνατή την ανεύρεση πρακτικών λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν δικαστές από 

διαφορετικά κράτη, αναδεικνύοντας για μία ακόμα φορά την πολυπλοκότητα και το 


