
1 
 

Εισήγηση Στέργιου Κοφίνη, Πρωτοδίκη Δ.Δ., Δ.Ν. 

Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας στο προσφυγικό δίκαιο 

 Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας είναι παλιά στο προσφυγικό δίκαιο. Στην 

Ελλάδα όμως απέκτησε ιδιαίτερη σημασία και επικαιρότητα μετά την περίφημη κοινή 

Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016,1 η οποία αποτέλεσε 

το βασικό μέσο αναχαίτισης των προσφυγικών ροών προς την κεντρική Ευρώπη μέσω 

της Βαλκανικής οδού. Υπενθυμίζω εδώ ότι με την πολιτική αυτή συμφωνία 

ενεργοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, από 1 Ιουνίου 2016 η συμφωνία επανεισδοχής Ε.Ε.-

Τουρκίας που χρονολογείται από το 20132 για όσους μετανάστες ή αιτούντες άσυλο 

περνούν τα σύνορα από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά μετά τις 20 Μαρτίου 

2016. 

 Αναγκαίο νομικό εργαλείο για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής συμφωνίας 

είναι η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας. Στην παρούσα εισήγηση θα δούμε 

συνοπτικά τι σημαίνει ασφαλής τρίτη χώρα, πως διαφοροποιείται από κάποιες 

συναφείς έννοιες και τελικά ποιες προϋποθέσεις τίθενται για την εφαρμογή της ενόψει 

και των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2017.3 Οι 

                                                 
1 Η Δήλωση αυτή έχει προκαλέσει προβληματισμό τόσο ως προς τη νομική της φύση όσο και ως προς 
τα υποκείμενα που την συνυπογράφουν: Με τη Διάταξη της 28ης Φεβρουαρίου 2017 του πρώτου 
τμήματος σε διευρυμένη σύνθεση του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. (υπόθεση Τ-192/16, ΝF κ. 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) απορρίφθηκε ως απαράδεκτη προσφυγή κατά του κύρους της με την 
αιτιολογία ότι, παρά τον τίτλο του δελτίου τύπου που τη γνωστοποίησε, επρόκειτο στην πραγματικότητα 
για μια κοινή δήλωση των ηγετών των κρατών-μελών της Ε.Ε. και της Τουρκίας και όχι για μια πράξη 
οργάνου της Ένωσης (όμοιες οι δημοσιευθείσες την ίδια ημέρα πράξεις στις υποθέσεις Τ-193/16 NG κ. 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Τ-257/16 ΝΜ κ. Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – βλ. και την απόρριψη της 
αναίρεσης κατά της πράξης αυτής με τη ΔΕΕ C-208/17 P της 12ης Σεπτεμβρίου 2018. Ανεξαρτήτως 
πάντως του κατά πόσο η Δήλωση αποτελεί διεθνή συνθήκη ή όχι [βλ. M. den Heijer- T. Spijkerboer «Is 
the EU-Turkey Refugee and Migration Deal a Treaty?», EU Law Analysis Blog, April 2016, προσβάσιμο 
σε http://eulawanalysis.blogspot.dk/2016/04/is-eu-turkey-refugee-and-migration-deal.html (τελευταία 
επίσκεψη 5.9.2017), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι συνιστά διεθνή συνθήκηꞏ contra βλ. M. Jackowski, 
«Conventional rights of migrants in the Agreement between the European Union and Turkey of 18 March 
2016» σε Migration – Migration – Migrations (eds. J. Iliopoulos-Strangas, M. Potacs, E.S. Tanasescu, 
J. Ziller), NOMOS, Baden-Baden, 2017, σ. 59-72], στην πράξη τα βασικά της σημεία εφαρμόζονται με 
συνέπεια και, επομένως, δεν θα επιμείνουμε εδώ στο ζήτημα του νομικού χαρακτηρισμού και τις πιθανές 
επιπτώσεις του για τη δεσμευτικότητά τηςꞏ βλ. και ΟλΣτΕ 2347-8/2017, σκ. 44, όπου κρίθηκε ότι η 
εξέταση της νομικής φύσης και ισχύος της Δήλωσης είναι αδιάφορη για την εξέταση της νομιμότητας 
απόρριψης ως απαραδέκτων συγκεκριμένων αιτημάτων ασύλου, δεδομένου ότι η απόρριψη γίνεται 
βάσει συγκεκριμένων διατάξεων του ενωσιακού και εθνικού δικαίου και όχι βάσει της Δήλωσης. 
2 L 134/3 7.5.2014. 
3 ΟλΣτΕ 2347 και 2348/2017. Συνοπτικά, αναφέρουμε ότι με τις αποφάσεις αυτές επιλύθηκαν ζητήματα 
που αφορούν: i. τη συνταγματικότητα συμμετοχής δικαστικών λειτουργών στις Ανεξάρτητες Επιτροπές 
Προσφυγών του άρθρου 4 του ν. 4375/2016, ii. τον δικαιοδοτικό χαρακτήρα και την αμεροληψία των εν 
λόγω Επιτροπών, iii. την επιλογή των δικαστικών λειτουργών-μελών των Επιτροπών από τη Γενική 
Επίτροπο της Επικράτειας των Διοικητικών Δικαστηρίων, iv. τη συνταγματικότητα των εξουσιοδοτικών 
διατάξεων και τη νομιμότητα των κανονιστικών πράξεων (για τη λειτουργία των Επιτροπών) που 
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αποφάσεις αυτές δημοσιεύτηκαν βάσει των διατάξεων του ν. 4375/2016. Ο ισχύων 

πλέον ν. 4636/2019 περί διεθνούς προστασίας περιλαμβάνει ορισμένες 

διαφοροποιήσεις στις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μιας τρίτης χώρας ως ασφαλούς, 

που θα τις δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Σε γενικές γραμμές πάντως οι αποφάσεις 

του Συμβουλίου παραμένουν, και υπό τον νέο νόμο, επίκαιρες για την ερμηνεία των 

σχετικών νομοθετικών διατάξεων. 

Ι. Η ασφαλής τρίτη χώρα στο προσφυγικό δίκαιο 

Μέσω του κανόνα της ασφαλούς τρίτης χώρας, τα κράτη έχουν τη δυνατότητα 

να μην εξετάζουν στην ουσία τους αιτήματα ασύλου, δηλαδή να τα απορρίπτουν ως 

απαράδεκτα, εφόσον ο αιτών μεταξύ της χώρας καταγωγής του (ή μόνιμης διαμονής αν 

είναι ανιθαγενής) στην οποία κινδυνεύει με διώξεις και στη χώρα προορισμού όπου 

υποβάλλει το αίτημα ασύλου, διήλθε από τρίτη χώρα, η οποία είναι ασφαλής για αυτόν. 

Πρόκειται στην πραγματικότητα για έναν διαδικαστικό κανόνα καθορισμού του 

αρμόδιου κράτους εξέτασης του αιτήματος ασύλου, ο οποίος θεμελιώνεται στη σκέψη 

ότι, μετά τη διαφυγή από τον κίνδυνο, κάθε περαιτέρω, δευτερογενής, κίνηση του 

πρόσφυγα συνιστά μετανάστευση και υπόκειται στους συνήθεις περιορισμούς του 

μεταναστευτικού δικαίου.4 Πρόκειται για έναν τρόπο αποκλεισμού ενός ιδιότυπου 

forum shopping στο οποίο μπορεί να επιδίδονται οι αιτούντες άσυλο, οι οποίοι 

(ευλόγως) αναζητούν την ιδανικότερη από άποψη συνθηκών διαβίωσης και 

πιθανοτήτων ευδοκίμησης του αιτήματός τους χώρα.5  

                                                 
εκδόθηκαν βάσει των εν λόγω διατάξεων, v. τη νομιμότητα της εφαρμογής της προβλεπόμενης στο 
άρθρο 60 του ν. 4375/2016 «διαδικασίας στα σύνορα» για την ταχύρρυθμη εξέταση αιτημάτων ασύλου, 
vi. τη συμμετοχή πολιτών άλλων κρατών μελών, που είναι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Υποστήριξης Ασύλου (γνωστής διεθνώς ως EASO), στη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου, vii. 
τη γλώσσα της συνέντευξης των αιτούντων άσυλο, viii. την υποχρέωση ή μη κλήσης του αιτούντος για 
συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών κατά την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής και, 
τέλος, ix. την εφαρμογή της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας σε περίπτωση επιστροφής προσώπου 
στην Τουρκία. 
4 Βλ. H. Lambert, ‘Safe third country’ in the European Union: An evolving concept in international law 
and implications for the UK, Journal of Immigration, Asylum and Nationality Law 26(4) 2012, 318-336 
(διαθέσιμο σε http://ssrn.com/abstract=2229266), σ. 2 της ηλεκτρονικής έκδοσης. Βλ. και United 
Kingdom Delegation, Geneva, «Sending Asylum Seekers to Safe Third Countries», Int J Refugee Law 
(1995) 7 (1): 119-122, 121: «μόλις [οι αιτούντες άσυλο] φθάσουν σε μια χώρα από την οποία μπορούν με 
ασφάλεια να ζητήσουν προστασία, ενεργοποιούνται οι υποχρεώσεις της χώρας αυτής βάσει της Σύμβασης 
του 1951, και κάθε περαιτέρω μεταναστευτική κίνηση δεν οδηγεί κανονικά σε μεταφορά των υποχρεώσεων 
αυτών. Κάθε τέτοια κίνηση υπόκειται στους συνήθεις μεταναστευτικούς ελέγχους». 
5 Βλ. S. Legomsky, «Secondary Refugee Movements and the Return of Asylum Seekers to Third 
Countries: the Meaning of Effective Protection», United Nations High Commissioner for Refugees, 
Geneva, 2003 (PPLA/2003/01),, σ. 2 και Parliamentary Assembly, Council of Europe, «Resolution 2107 
(2016) “A stronger European response to the Syrian refugee crisis”», σημείο 6. 
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Δεν θα ασχοληθώ εδώ με τα ζητήματα νομιμότητας του κανόνα αυτού,6 διότι 

στην ευρωπαϊκή πρακτική η ασφαλής τρίτη χώρα έχει εισαχθεί ήδη από το 19927 χωρίς 

σοβαρές ενστάσεις, ενώ το σημερινό νομικό της έρεισμα βρίσκεται στο άρθρο 38 της 

Οδηγίας 2013/32, που μεταφέρθηκε στην Ελλάδα αρχικώς με το άρθρο 56 ν. 4375/2016 

και πλέον με το άρθρο 86 του ν. 4636/2019. 

Κρίσιμο είναι να κρατήσουμε εδώ ότι η παραπομπή ενός αιτούντος προστασία 

σε τρίτη χώρα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση υποχρέωση της χώρας όπου αυτός 

υποβάλει το σχετικό αίτημα, αλλά απλή δυνατότητα, η άσκηση της οποίας εξαρτάται εν 

πολλοίς και από πολιτικής φύσεως παράγοντες.  

ΙΙ. Ορισμένες αναγκαίες ορολογικές και εννοιολογικές διασαφηνίσεις 

Η ασφαλής τρίτη χώρα συγχέεται και συμπλέκεται συχνά 1) με την πρώτη χώρα 

ασύλου, έννοια που πάντως δεν πολυχρησιμοποιείται στην πράξη και δεν θα την 

αναπτύξω εδώ – τελείως συνοπτικά να σημειώσουμε μόνο ότι ασφαλής τρίτη χώρα 

είναι η χώρα όπου το πρόσωπο μπορούσε να ζητήσει προστασία, ενώ πρώτη χώρα 

ασύλου εκείνη στην οποία πράγματι έλαβε προστασία,8 2) με την ασφαλή χώρα 

καταγωγής, 3) με τις συμφωνίες επανεισδοχής και 4) με τις συμφωνίες καταμερισμού 

ευθύνης για εξέταση αιτημάτων ασύλου. 

Ενόψει του περιορισμένου χρόνου της εισήγησης, δεν θα αναπτύξω τις έννοιες 

αυτές σε βάθος εδώ, αλλά θα επισημάνω κάποια βασικά τους χαρακτηριστικά:  

                                                 
6 Σύμφωνα με ορισμένες απόψεις, η νομική βάση του κανόνα της ασφαλούς τρίτης χώρας μπορεί να 
βρεθεί στη σιωπή της Σύμβασης της Γενεύης, η οποία δεν φαίνεται να απαγορεύει στα συμβαλλόμενα 
κράτη την εφαρμογή της έννοιας αυτής. Έχει υποστηριχθεί, επίσης, με αρκετά βάσιμα επιχειρήματα ότι 
η ΑΤΧ μπορεί να θεμελιωθεί στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 31 της Σύμβασης της Γενεύης, η οποία 
ορίζει ότι δεν θα επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις «εις πρόσφυγας λόγω παρανόµου εισόδου ή διαµονής, 
εάν ούτοι προερχόµενοι απ’ ευθείας εκ χώρας ένθα η ζωή ή η ελευθερία αυτών ηπειλείτο,…, εισέρχωνται 
… άνευ αδείας, …». Η προσθήκη της λέξης «απ’ ευθείας» (directly στο αγγλικό κείμενο) αποτέλεσε, 
κατά τον G. S. Goodwin-Gill, «The protection of refugees and the safe third country rule in international 
law» σε Asylum Law, First International Judicial Conference on Asylum Law, London 1995, σ. 89, 89-
90, προϊόν ενός συμβιβασμού στις εργασίες της επιτροπής αντιπροσώπων στη Γενεύη το 1951 μεταξύ 
εκείνων που ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο οι πρόσφυγες να επιδίδονται σε μια μορφή forum shopping, 
αναζητώντας το κράτος με τις καλύτερες συνθήκες υποδοχής, και σε όσους δεν ήθελαν να αποκλειστεί 
η ανάγκη διέλευσης μέσω ενός ή περισσοτέρων κρατών, πριν ο πρόσφυγας φθάσει από το κράτος 
καταγωγής, όπου κινδύνευε με διώξεις, σε ασφαλές κράτος υποδοχής. 
7 Βλ. European Union: Council of the European Union, «Council Resolution of 30 November 1992 on a 
Harmonized Approach to Questions Concerning Host Third Countries ("London Resolution")», 30 
Νοεμβρίου 1992, διαθέσιμο σε: http://www.refworld.org/docid/3f86c3094.html (τελ.επίσκ. 27.8.2017), 
σημείο 2., όπου και περιεχόταν μια πρώτη λίστα ελάχιστων προϋποθέσεων για να θεωρηθεί μια χώρα 
ως ασφαλής 
8 Βλ. S. Legomsky, «Secondary Refugee Movements …», ό.π., σ. 3. 
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Ως προς τις ασφαλείς χώρες καταγωγής, το κρίσιμο που πρέπει να θυμόμαστε 

είναι ότι μια χώρα μπορεί να είναι ασφαλής τρίτη χώρα για κάποιους μη πολίτες της 

και ταυτόχρονα μη ασφαλής χώρα καταγωγής για κάποιους πολίτες της. Τα δύο δεν 

είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Για να το πω πιο συγκεκριμένα: δεν υπάρχει καταρχήν 

αντίφαση ανάμεσα στην κρίση ότι η Τουρκία είναι μη ασφαλής χώρα για τους 

διωκόμενους από την κυβέρνηση Ερντογάν τούρκους αντιφρονούντες κάθε απόχρωσης 

με την κρίση ότι η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα για αιτούντες άσυλο που 

προέρχονται από άλλες χώρες. Τα κριτήρια είναι διαφορετικά και σε κάθε περίπτωση 

εξετάζεται συγκεκριμένα αν υφίσταται κίνδυνος για κάθε πρόσωπο χωριστά. Αυτό 

βέβαια εξίσου δεν αποκλείει να συμπέσει η κρίση και για τις δύο κατηγορίες, ιδίως 

εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει σε μια χώρα τέτοια υποχώρηση των θεσμών του 

κράτους δικαίου που να υφίσταται συστημικός κίνδυνος διώξεων τόσο για πολίτες του 

κράτους όσο και για πολίτες τρίτων χωρών. 

Τώρα, οι συμφωνίες επανεισδοχής είναι διμερείς ή πολυμερείς διεθνείς 

συμβάσεις βάσει των οποίων τα συμβαλλόμενα κράτη αποδέχονται, κατά κανόνα, την 

επιστροφή σε αυτά είτε των δικών τους πολιτών είτε πολιτών τρίτων χωρών, 

μεταναστών ή προσφύγων, που διήλθαν παράτυπα τα σύνορά τους για να εισέλθουν σε 

ένα άλλο συμβαλλόμενο κράτος. Οι συμφωνίες επανεισδοχής αποτελούν πλέον ένα 

διαδεδομένο εργαλείο συνοριακού ελέγχου στο πλαίσιο της μεταναστευτικής 

πολιτικής, διότι καθορίζουν μια πάγια και συνήθως ταχεία διαδικασία διακρατικής 

συνεργασίας για την άμεση απομάκρυνση από το έδαφος του κράτους προορισμού των 

παρατύπως εισερχομένων αλλοδαπών, λειτουργώντας έτσι τόσο κατασταλτικά όσο και 

αποτρεπτικά προς την παράτυπη μετανάστευση. Υπενθυμίζω εδώ ότι συμφωνία 

επανεισδοχής υπήρχε ήδη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, πριν τεθεί σε εφαρμογή η 

συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει τέτοιες συμφωνίες 

με πολλές χώρες.9  

                                                 
9 Η βάση για την υπογραφή των συμφωνιών αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το άρθρο 79 παρ. 
3 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Για τη δομή και τις ειδικότερες προβλέψεις των συμφωνιών 
επανεισδοχής που συνάπτει η Ε.Ε. με τρίτες χώρες βλ. R. Cholewinski, «Chapter 31: EC Readmission 
Agreement» σε EU Immigration and Asylum Law: Text and Commentary (eds. S. Peers – N. Rogers), 
Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2006, σ. 881-899 και N. Aloupi, «Les accords de 
readmission de l’ Union Européenne» σε Les flux migratoires au sein de l’ Union Européenne (eds. Ph. 
Icard – J. Olivier-Leprince), Bruylant, Bruxelles, 2017, σ. 195-212. Η τελευταία, αφού αναλύει τη 
συμφωνία επανεισδοχής Ε.Ε.-Τουρκίας αναφέρει ότι «μοιάζει να αποτελεί ένα κακό προηγούμενο και 
φωτίζει ξεκάθαρα τους εγγενείς κινδύνους των συμφωνιών επανεισδοχής» (σ. 212). Πρόσφατα, δηλαδή 
μέσα στο καλοκαίρι του 2019, οι ΗΠΑ φαίνεται ότι έχουν υπογράψει αντίστοιχα πρωτόκολλα 
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Να τονίσουμε εδώ ότι οι συμφωνίες επανεισδοχής δεν αποτελούν τη νομική 

βάση, αλλά ρυθμίζουν την κατάληξη του κανόνα της ασφαλούς τρίτης χώρας. Δηλαδή 

εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει ασφαλής τρίτη χώρα, τεχνικά η ακολουθητέα 

διαδικασία διακρίνεται σε τρία στάδια: πρώτα, το αίτημα ασύλου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτο, στη συνέχεια εκδίδεται πράξη επιστροφής και, τέλος, για την εκτέλεση της 

πράξης επιστροφής, ενεργοποιείται ο μηχανισμός της συμφωνίας επανεισδοχής. 

Οι συμφωνίες καταμερισμού ευθύνης εξέτασης αιτημάτων ασύλου αντιθέτως, 

είναι μορφές διακρατικής συμφωνίας που στοχεύουν ευθέως στη διαχείριση των 

προσφυγικών ροών και την κατανομή των αιτούντων κατά τρόπο (ιδεατά) που να 

επιτρέπει τον ορθολογικό επιμερισμό του διοικητικού και οικονομικού βάρους 

εξέτασης των αιτημάτων ασύλου μεταξύ περισσότερων κρατών. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα τέτοιων συμφωνιών είναι η Συνθήκη του Δουβλίνου (που 

αντικαταστάθηκε από τους Κανονισμούς Δουβλίνο ΙΙ και Δουβλίνο ΙΙΙ)10 και η 

Συμφωνία Καναδά-Η.Π.Α. για συνεργασία στην εξέταση των αιτημάτων ασύλου 

πολιτών τρίτων χωρών του 2002. 

ΙΙΙ. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής της έννοιας της ασφαλούς τρίτης 

χώρας και οι αποφάσεις του ΣτΕ 

 Το άρθρο 86 έχει μια αναλυτική λίστα προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό 

τρίτης χώρας ως ασφαλούς, τις οποίες θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. 

Προκαταρκτικά όμως, πρέπει να κάνουμε ορισμένες γενικότερες παρατηρήσεις πάνω 

στα κριτήρια:  

1. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η συνδρομή των κριτηρίων για την εφαρμογή της ασφαλούς 

τρίτης χώρας είναι σωρευτική.11 Δηλαδή πρέπει να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις 

για να θεωρηθεί ασφαλής μία τρίτη χώρα. Το ερώτημα που μπορεί να δημιουργηθεί 

                                                 
συνεργασίας με τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα και το Ελ Σαλβαδόρ, τα οποία δεν έχουν πάντως 
δημοσιοποιήσει, ενώ έχουν θέσει σε εφαρμογή από τις 15 Ιουλίου μια τροποποίηση του προσφυγικού 
δικαίου τους που ενεργοποιεί τον κανόνα της ασφαλούς τρίτης χώρας για όσους εισέρχονται από το 
νότιο σύνορό τους και αιτούνται άσυλο. 
10 Ο μηχανισμός του Δουβλίνου φαίνεται να υπηρετεί δύο βασικές αρχές: ότι κάθε πρόσωπο δικαιούται 
να τύχει το αίτημά του εξέτασης σε κάποιο κράτος και ότι δεν έχει δικαίωμα επιλογής του τόπου όπου 
θα γίνει αυτό. Εξυπακούεται ότι η επιλογή (ως βασικότερου) του κριτηρίου της πρώτης χώρας εισόδου 
έναντι άλλων πιθανών κριτηρίων κατανομής της ευθύνης ήταν αποτέλεσμα πολιτικών 
διαπραγματεύσεων. Βλ. σχετικώς H. Battjes, European Asylum Law and International Law, Martinus 
Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2006, σ. 388 επ. 
11 Βλ. και ΟλΣτΕ 2347-8/2017, σκ. 39. 
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είναι αν η απαρίθμηση είναι και περιοριστική12 ή μπορεί να ληφθούν υπόψη και άλλα 

στοιχεία όπως τυχόν επιπλέον προϋποθέσεις που μπορεί να συνάγονται από την 

ΕΣΔΑ.13  

2. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να τονίσουμε ότι από το προοίμιο της οδηγίας 2013/32 

(σκ. 44), αλλά και από τη διατύπωση του άρθρου 86 του ν. 4636, συνάγεται ότι η 

εξέταση για το κατά πόσο μια τρίτη χώρα είναι ασφαλής πρέπει να γίνεται σε 

εξατομικευμένη βάση για κάθε συγκεκριμένο αιτούντα χωριστά, εκτός αν η τρίτη χώρα 

έχει χαρακτηριστεί ως γενικώς ασφαλής και περιλαμβάνεται στον εθνικό κατάλογο 

(παρ. 2). Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου, σύμφωνα με τη 

σκέψη 32 του προοιμίου της οδηγίας 2013/32. Συνεπώς, μια χώρα μπορεί να είναι 

ασφαλής για ένα φύλο, αλλά όχι για ένα άλλο. 

3. Η εφαρμογή του κανόνα της ασφαλούς τρίτης χώρας έχει ιδιαιτέρως σοβαρές 

συνέπειες για τον αιτούντα, διότι οδηγεί σε απόρριψη του αιτήματός του ως 

απαράδεκτου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει πάντα δυνατότητα πραγματικής 

προσφυγής κατά μίας τέτοιας απόφασης.  

4. Σε αντίθεση με τα περιστατικά που συγκροτούν τον δικαιολογημένο φόβο δίωξης 

στη χώρα καταγωγής,14 το βάρος καταρχάς τεκμηρίωσης του χαρακτηρισμού μίας 

τρίτης χώρας ως ασφαλούς φαίνεται να πέφτει στις αρχές του κράτους προορισμού.15 

Εν συνεχεία, εφόσον γνωστοποιηθεί στον αιτούντα αυτή η εκτίμηση, μετακυλίεται σε 

αυτόν το βάρος να επικαλεστεί, στη συνέντευξη ή με την ενδικοφανή προσφυγή του, 

και να επιχειρήσει να τεκμηριώσει ότι εν προκειμένω συντρέχει κάποιο κριτήριο που 

                                                 
12 Βλ. και UNHCR, «Global Consultations on International Protection/Third Track: Asylum Processes 
(Fair and Efficient Asylum Procedures)», 31 Μαΐου 2001, διαθέσιμο σε 
http://www.refworld.org/docid/3b36f2fca.html (τελ.επισκ.15.10.2017), σημείο 14, όπου τονίζεται η 
ανάγκη ευελιξίας κατά την εκτίμηση κριτηρίων χαρακτηρισμού ΑΤΧ που περιέχονται σε λίστα. 
13 Βλ. και ΟλΣτΕ 2347-8/2017, σκ. 13 όπου αναφέρεται η υποχρέωση ερμηνείας των οδηγιών «σύμφωνα 
με τη Σύμβαση της Γενεύης και τις λοιπές σχετικές “συναφείς” διεθνείς συμβάσεις». 
14 Οι κανόνες περί βάρους απόδειξης ή, ορθότερα, περί βάρους επίκλησης νόμω βάσιμων ισχυρισμών  
αποτελούν εν γένει ένα από τα δυσχερέστερα ζητήματα του προσφυγικού δικαίου, κατά την εφαρμογή 
του στην πράξη (βλ. αντί άλλων, Η. Μάζου, «Η αποδεικτική διαδικασία στο άσυλο από τη σκοπιά του 
συγκριτικού δικαίου», ΘΠΔΔ 3/2012, 193). 
15 Βλ. και UNHCR, «Observations on the European Commission’s proposal for a Council Directive on 
minimum standards on procedures for granting and withdrawing refugee status», Ιούλιος 2001, σημείο 
36. Για το συναφές εδώ ζήτημα της απέλασης του αιτούντος σε χώρα που κρίνεται ως ασφαλής, το 
ΕΔΔΑ έχει, εξάλλου, δεχθεί ότι το βάρος απόδειξης κινδύνου παραβίασης του άρθρου 3 δεν πέφτει εξ 
ολοκλήρου στον αιτούντα, εφόσον τα περιστατικά που συγκροτούν τον κίνδυνο ήταν γνωστά στις αρχές, 
βλ. ΕΔΔΑ (ευρ. σύνθ.) M.S.S. κ. Βελγίου και Ελλάδας, αρ. προσφ. 3066/2009, απόφαση της 21ης 
Ιανουαρίου 2011, παρ. 352 και ΕΔΔΑ (ευρ. συνθ.) J.K. v. Sweden, αρ. προσφ. 59166/12, απόφαση της 
23ης Αυγούστου 2016, παρ. 96-98. 
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καθιστά τη χώρα αυτή μη ασφαλή για τον ίδιο.16 Στην πράξη, εφόσον διαπιστώνεται 

ότι υπάρχει πεδίο εφαρμογής της έννοιας, διεξάγεται συνέντευξη που αφορά 

αποκλειστικά το θέμα της ασφαλούς τρίτης χώρας και η απόφαση που εκδίδεται 

περιλαμβάνει αναλυτική παράθεση των πληροφοριών για την τρίτη χώρα σε 

συνδυασμό προς τους ισχυρισμούς τους προσφεύγοντος ως προς αυτή, ώστε να 

διαπιστωθεί αν αυτή είναι ή όχι ασφαλής για τον αιτούντα. 

5. Σημασία δεν έχει η νομική, αλλά η πραγματική κατάσταση σε μια χώρα. Άρα πρέπει 

να εξετάζεται όχι μόνο η νομική κατοχύρωση δικαιωμάτων, αλλά η εφαρμογή τους 

στην πράξη.17 Στο πλαίσιο αυτό είναι κρίσιμο να εξεταστεί ποιες μπορεί να είναι οι 

πηγές έγκυρης πληροφόρησης. Ως τέτοιες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να 

συνεκτιμώνται, όπως προκύπτει από την ίδια την Οδηγία 2013/32 και από τη σχετική 

νομολογία του ΕΔΔΑ, πέρα από τα επίσημα έγγραφα κρατικών φορέων είτε του 

κράτους προορισμού είτε άλλων χωρών, εκθέσεις διεθνών οργανισμών, όπως ιδίως της 

Υ.Α. του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες και του EASO, αναφορές Μ.Κ.Ο. εγνωσμένου 

κύρους που δραστηριοποιούνται είτε στο προσφυγικό ζήτημα είτε στον χώρο των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τυχόν καταδίκες της χώρας σε υπερεθνικά δικαιοδοτικά 

όργανα κλπ.18 

IV. Τα ειδικότερα κριτήρια 

i. Να μην απειλείται η ζωή και η ελευθερία λόγω φυλής, θρησκείας κλπ.  

Το πρώτο κριτήριο συνιστά μια επανάληψη του άρθρου 33 της Σύμβασης της Γενεύης 

που απαγορεύει την επαναπροώθηση ή απέλαση προσφύγων στα σύνορα εδαφών όπου 

κινδυνεύει η ζωή ή η ελευθερία τους για κάποιον ή κάποιους από τους πέντε 

απαριθμούμενους λόγους. Αυτή είναι και η πλέον θεμελιώδης υποχρέωση που 

αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα κράτη στη Σύμβαση. Για την Τουρκία κρίθηκε από 

τις Επιτροπές και ακυρωτικά επικυρώθηκε από το ΣτΕ, ότι μετά το αποτυχημένο 

                                                 
16 Πρβλ. ΟλΣτΕ 2347-8/2017, σκ. 33, όπου εξετάστηκε ειδικότερος ισχυρισμός των αιτούντων ότι κακώς 
υπήχθησαν στην κατά παρέκκλιση διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 60, εφόσον ανήκαν στις 
εξαιρούμενες κατηγορίες προσώπων. Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι το βάρος επίκλησης της συνδρομής 
των ειδικών περιστάσεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 60 ανήκει στους αιτούντες. 
17 Βλ. ΔΕΕ C-411/10 και C-493/10, απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2011, N.S., σκ. 103. 
18 Βλ. π.χ. ΕΔΔΑ (ευρ. σύνθ.), Hirsi Jamaa, ό.π. (υποσ. 13), παρ. 116 επ. «Για τη διαπίστωση του αν 
προέκυψε ότι ο προσφεύγων διατρέχει αληθινό κίνδυνο να υποστεί τη μεταχείριση που περιγράφεται στο 
Άρθρο 3, το Δικαστήριο θα εξετάσει το ζήτημα υπό το φως όλων των στοιχείων … Για τον σκοπό αυτό, 
όσον αφορά τη γενική κατάσταση σε μία χώρα, το Δικαστήριο έχει συχνά δώσει σημασία σε πληροφορίες 
που περιέχονται σε πρόσφατες αναφορές από ανεξάρτητες οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, ή κυβερνητικές πηγές». 
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πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016 δεν έχει επέλθει γενικευμένη κατάρρευση 

δικαιοκρατικών εγγυήσεων, σε βαθμό μάλιστα που να επηρεάζει τους αιτούντες άσυλο. 

Όμοια θέση φαίνεται να έχει λάβει ως τώρα και το ΕΔΔΑ για τις περιπτώσεις τούρκων 

μάλιστα πολιτών που προσφεύγουν σε αυτό. Αντιθέτως, τα βρετανικά π.χ. δικαστήρια 

λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, γενικώς 

δεν θεωρούν ασφαλή τρίτη χώρα την Τουρκία.19 

 ii. Να τηρεί η τρίτη χώρα την αρχή της μη επαναπροώθησης 

Το δεύτερο κριτήριο είναι η λεγόμενη απαγόρευση έμμεσης επαναπροώθησης. Αυτό 

σημαίνει ότι το κράτος προορισμού δεν μπορεί να παρακάμψει την απαγόρευση 

επαναπροώθησης με το να στείλει τον αιτούντα σε τρίτη, καταρχάς ασφαλή, χώρα, η 

οποία όμως θα τον επαναπροωθήσει περαιτέρω σε χώρα όπου διατρέχει κίνδυνο.20 Η 

απαγόρευση καλύπτει και την περίπτωση της αλυσιδωτής επαναπροώθησης, δηλαδή 

της επαναπροώθησης από χώρα σε χώρα μέχρι να φθάσει σε χώρα όπου διατρέχει 

                                                 
19 Βλ. π.χ. UK High Court (England and Wales) Ibrahimi and Abasi v. The Secretary of State for the 
Home Department, [2016] EWHC 2049, απόφαση της 5ης Αυγούστου 2016, διαθέσιμη σε 
http://www.refworld.org/cases, ιδίως σκ. 172, όπου το δικαστήριο χρησιμοποιεί το πραξικόπημα και τις 
συνέπειές του για το δικαστικό και διοικητικό μηχανισμό της χώρας ως (επιπλέον) ένδειξη ότι η Τουρκία 
δεν είναι ασφαλής τρίτη χώρα για τους ενώπιόν του διάδικουςꞏ UK Upper Tribunal (Immigration and 
Asylum Chamber) MR T M O (TO) v. The Secretary of State for the Home Department [PA/03905/2018], 
απόφαση της 8ης Μαΐου 2019, διαθέσιμη σε www.bailli.org. Το ζήτημα έχει ήδη εμμέσως απασχολήσει 
και το ΕΔΔΑ, το οποίο, αντιθέτως, έχει απορρίψει ως απαράδεκτες, λόγω μη εξάντλησης των 
εσωτερικών ενδίκων μέσων, προσφυγές Τούρκων πολιτών, οι οποίοι υπέστησαν διώξεις κατά τις μαζικές 
εκκαθαρίσεις του κρατικού μηχανισμού που ακολούθησαν το αποτυχημένο πραξικόπημα (ενδεικτικά 
βλ. ΕΔΔΑ, Zeynep Mercan v. Turkey, απόφαση επί του παραδεκτού της 17ης Νοεμβρίου 2016, αρ. 
προσφ. 56511/16, που αφορούσε τη δυνατότητα προφυλακισθέντα δικαστικού λειτουργού να προσφύγει 
στο Συνταγματικό Δικαστήριο, χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι μέλη του τελευταίου είχαν επίσης 
καθαιρεθεί μετά το πραξικόπημαꞏ και Gökhan Köksal v. Turkey, απόφαση επί του παραδεκτού της 21ης 
Ιουνίου 2017, αρ. προσφ. 70478/16, που αφορούσε τη δυνατότητα δημοσίου υπαλλήλου να προσφύγει 
κατά της απόλυσής του ενώπιον της εκτάκτως συσταθείσας Επιτροπής Εξέτασης της Κατάστασης 
Ανάγκης). Συνεπώς, το Δικαστήριο του Στρασβούργου δεν έφτασε (ακόμη) στο σημείο να αποδεχθεί ότι 
στην Τουρκία υφίσταται τέτοιου βαθμού υποχώρηση των δικαιοκρατικών εγγυήσεων που θα καθιστούσε 
κάθε προσφυγή σε εσωτερικό ένδικο μέσο προσχηματική και άρα περιττή, αφήνοντας πάντως ανοιχτό 
το ενδεχόμενο επανεξέτασης στο μέλλονꞏ βλ. για τη σχετική συζήτηση, E. Turkut, «The Köksal case 
before the Strasbourg Court: a pattern of violations or a mere aberration?» σε 
https://strasbourgobservers.com. 
20 Ενίοτε ανακύπτει το ειδικότερο θέμα του κατά πόσο επιτρέπεται επιστροφή σε τρίτη χώρα, η οποία 
εφαρμόζει, στο εσωτερικό της δίκαιο ή τη διοικητική της πρακτική, πιο περιοριστική ερμηνεία της 
προϋπόθεσης του κινδύνου για τη ζωή και την ελευθερία (π.χ. όσον αφορά την έννοιας της συμμετοχής 
σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα) από ότι η χώρα προορισμού. Στην περίπτωση αυτή, ενώ η χώρα 
προορισμού δεν θα μπορούσε να επαναπροωθήσει η ίδια τον αιτούντα σε χώρα όπου κινδυνεύει η ζωή 
ή η ελευθερία του, το ίδιο αποτέλεσμα θα επιτευχθεί εμμέσως, μέσω της επιστροφής του στην τρίτη 
χώρα, η οποία εν συνεχεία θα τον επαναπροωθήσει περαιτέρω. Για μια ανάλυση των προβλημάτων που 
δημιουργούνται, βλ. S. Legomsky, «Secondary Refugee Movements …», ό.π., σ. 57-60, ο οποίος θεωρεί 
ως βέλτιστη πρακτική τη μη επαναπροώθηση σε χώρες με πιο περιοριστική ερμηνεία της Σύμβασης, ενώ 
επισημαίνει ότι τυχόν τέτοια επαναπροώθηση θα μπορούσε να συνιστά παραβίαση των νομικών 
δεσμεύσεων της χώρας επιθυμητού προορισμού, όταν οι αρχές της χώρας αυτής αντιλαμβάνονται ως 
μοναδική δυνατή ερμηνεία κάποιου όρου της Σύμβασης εκείνη που οι ίδιες δίνουν σε αυτόν. 
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κίνδυνο. Παρόμοιου περιεχομένου είναι και το τέταρτο κριτήριο και δεν θα το εξετάσω 

χωριστά.21 

Ειδικά για την Τουρκία απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί ότι προβαίνει σε 

επαναπροωθήσεις Σύρων στη Συρία αφενός ως μη επαρκώς τεκμηριωμένοι, αφετέρου 

με το σκεπτικό ότι στην Τουρκία υπάρχουν ήδη πάνω από 2,5 εκατομμύρια Σύροι, οι 

οποίοι δεν επαναπροωθούνται.  

Πιθανό προβληματισμό για το μέλλον, όσον αφορά το συγκεκριμένο κριτήριο, 

αποτελεί ωστόσο η δήλωση του προέδρου Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 

προσφάτως, ότι σκοπεύει να δημιουργήσει μια «ασφαλή ζώνη» εντός του συριακού 

εδάφους, όπου θα μπορούσε να γίνει η ανοικοδόμηση κατοικιών για περίπου 1-2 

εκατομμύρια Σύρους, που αυτή τη στιγμή ζουν στην Τουρκία. Το αν θα 

πραγματοποιηθεί το πλάνο αυτό (που προϋποθέτει γενναία χρηματοδότηση), τώρα που 

τα τουρκικά στρατεύματα δημιούργησαν την «ασφαλή ζώνη», το αν η μετεγκατάσταση 

εκεί θα είναι αναγκαστική ή εθελοντική και το αν αυτό συνιστά ή όχι επαναπροώθηση 

σε χώρα όπου ο πρόσφυγας κινδυνεύει να υποστεί δίωξη κλπ, είναι ζητήματα που θα 

μας απασχολήσουν στο μέλλον. 

iii. Να μην υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του π.δ. 

141/2013 

Το άρθρο 15 του ν. 4636/2019 ορίζει ως σοβαρή βλάβη α) τη θανατική ποινή ή 

εκτέλεση, β) τα βασανιστήρια ή την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση και γ) τη 

σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου 

λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης 

σύρραξης. 

  Εφόσον στην Τουρκία δεν έχουμε γενικευμένη σύρραξη και εφόσον δεν 

επιτρέπεται η θανατική ποινή, το βάρος εδώ πέφτει στη δεύτερη προϋπόθεση που πάνω 

κάτω ταυτίζεται με το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Η βασικότερη εφαρμογή της προϋπόθεσης 

αυτής θα μπορούσε να είναι στην κράτηση: ωστόσο, ειδικά για την Τουρκία κρίθηκε 

ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για συστηματική κράτηση Σύρων αιτούντων άσυλο και 

μάλιστα σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές συνθήκες. Ενδιαφέρον θα μπορούσαν να 

                                                 
21 Να τηρείται από την τρίτη χώρα η απαγόρευση της απομάκρυνσης κατά παράβαση του δικαιώματος 
αποφυγής των βασανιστηρίων και της σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης 
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έχουν και τρία άλλα δικαιώματα που μπορούν να υπαχθούν στην έννοια της 

εξευτελιστικής μεταχείρισης σύμφωνα τουλάχιστον με τη νομολογία του ΕΔΔΑ: 

στέγη, εργασία και ελάχιστα μέσα διαβίωσης.  

iv. Να υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα και να 

χορηγηθεί προστασία σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης 

Το πρόβλημα με το κριτήριο αυτό είναι ότι η Τουρκία έχει κυρώσει μεν τη Σύμβαση 

της Γενεύης, αλλά με τον περίφημο γεωγραφικό περιορισμό: δεσμεύεται δηλαδή από 

τη Σύμβαση μόνο για πρόσφυγες που προέρχονται από την Ευρώπη.22 Συνεπώς, δεν 

χορηγεί προστασία βάσει της Σύμβασης σε πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ κλπ.  

 Το ζήτημα ήταν ένα από τα δύο πιο αμφισβητούμενα ενώπιον του ΣτΕ όσον 

αφορά τον χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας, διότι φαίνεται ότι 

το γράμμα του νόμου απαιτεί να μπορεί να πάρει ο αιτών, καθεστώς πρόσφυγα βάσει 

της Σύμβασης. Ωστόσο, δύο επιχειρήματα κατατείνουν στο αντίθετο: Πρώτον, ένα 

επιχείρημα συστηματικής ερμηνείας: όπου ο ενωσιακός νομοθέτης ήθελε να έχει 

κυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης η τρίτη χώρα το όρισε ρητώς, όπως έκανε στην 

περίπτωση της ευρωπαϊκής ασφαλούς χώρας ή «υπερασφαλούς» χώρας, έννοια που 

δεν μέτεφερε στο εσωτερικό δίκαιο ο έλληνας νομοθέτης.23 Δεύτερον, ένα επιχείρημα 

ιστορικής ερμηνείας: η αρχική πρόταση οδηγίας της 24.10.2000 της Επιτροπής για την 

έκδοση οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου24 ρητώς όριζε ότι θα μπορούσε και να μην 

έχει κυρώσει τη Σύμβαση η τρίτη χώρα. Υπήρχε δηλαδή χωριστό παράρτημα που όριζε 

αναλυτικά τις προϋποθέσεις για την ασφαλή τρίτη χώρα. Ακολούθως, μεταβλήθηκε 

πλήρως η κατάστρωση της διάταξης, καταργήθηκε δηλαδή το παράρτημα  και η 

διατύπωση, αλλά από πουθενά δεν προκύπτει να υπήρχε σκοπός τροποποίησης του 

ουσιαστικού περιεχομένου της. 

 Η Ύπατη Αρμοστεία στις παρατηρήσεις της του 2001 για το σχέδιο οδηγίας της 

Επιτροπής25 υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει πρόβλημα με τον γεωγραφικό 

                                                 
22 Ο γεωγραφικός περιορισμός διατηρήθηκε και στον νέο τουρκικό νόμο για τους Αλλοδαπούς και τη 
Διεθνή Προστασία (Ν.Α.Δ.Π.) με αποτέλεσμα να προβλέπται διαφορετική μεταχείριση για τους 
προερχόμενους από την Ευρώπη και για τους προερχόμενους από άλλες χώρες (αρ. 61 και 62 
αντίστοιχα).  
23 Βλ. ΟλΣτΕ 2347-8/2017, σκ. 54. 
24 2001/C 62 E/16. 
25 Βλ. UNHCR, «Observations on the European Commission’s …» 2001, ό.π., σημείο 35. Πάντως, σε 
μεταγενέστερο χρόνο, η Υ.Α., στις παρατηρήσεις της για την επιστροφή αιτούντων άσυλο από την 
Ελλάδα στην Τουρκία, φαίνεται να υποβαθμίζει η ίδια τη σημασία αυτής της προϋπόθεσης, καθώς 
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περιορισμό, διότι δεν μπορεί η ίδια να επιβλέπει την εφαρμογή της Σύμβασης, δηλαδή 

και τη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο, σε χώρες που δεν την έχουν κυρώσει. Το 

επιχείρημα είναι σημαντικό, αλλά κατά την άποψή μου όχι καταλυτικό: η έλλειψη 

επίβλεψης σημαίνει ότι μπορεί στην πράξη να μην είναι δυνατό να τεκμηριωθεί ότι η 

τρίτη χώρα είναι πραγματικά ασφαλής – πάντως, δεν σημαίνει ότι εκ προοιμίου 

αποκλείεται αυτή να είναι ασφαλής μόνο και μόνο επειδή έχει γεωγραφικό περιορισμό. 

 Το επόμενο φυσικά ερώτημα είναι ποια είναι η προστασία σύμφωνα με τη 

Σύμβαση της Γενεύης που πρέπει να παρέχεται και συγκεκριμένα αν πρέπει να τηρείται 

το σύνολο των δικαιωμάτων που αναγνωρίζει η Σύμβαση στους αιτούντες ή ορισμένων 

μόνο. Είναι γνωστό ότι η Σύμβαση αναγνωρίζει διάφορα δικαιώματα σε κατηγορίες 

αιτούντων, κάποια εκ των οποίων διασφαλίζονται με απόλυτους όρους, ενώ για άλλα 

αρκεί να παρέχεται η ίδια προστασία με τους πολίτες του κράτους ή με τους άλλους 

αλλοδαπούς.26 Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι αρκεί η επαρκής προστασία 

ορισμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων και προσδιόρισε ενδεικτικά ως τέτοια το 

δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την εργασία. Θα πρέπει 

εδώ να προσθέσουμε το δικαίωμα στην εκπαίδευση, εφόσον μιλάμε για ανήλικους, 

ζήτημα που δεν είχε τεθεί ενώπιον του ΣτΕ φυσικά. Η λύση αυτή, της ανάγκης 

διασφάλισης ορισμένων μόνο δικαιωμάτων, φαίνεται να συνάδει και με τη θέση που 

έχει πάρει το ΔΕΕ, στο πλαίσιο τουλάχιστον των μεταφορών αιτούντων άσυλο μέσω 

του μηχανισμού του Δουβλίνου.27 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζονται τα 

                                                 
δέχεται (με μια μάλλον αντιφατική διατύπωση) ότι «η πρόσβαση στο καθεστώς του πρόσφυγα και στα 
δικαιώματα της Σύμβασης του 1951 πρέπει να διασφαλίζεται στον νόμο, περιλαμβανομένης της κύρωσης 
της Σύμβασης…. Συνεπώς, η Τουρκία πρέπει να επιτρέψει, σύμφωνα με τους κανόνες που τίθενται στο 
εσωτερικό της δίκαιο, μη-Ευρωπαίους πολίτες … να αιτηθούν το καθεστώς του πρόσφυγα και να έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα δικαιώματα που παρέχονται από τη Σύμβαση του 1951»ꞏ βλ. UNHCR, «Legal 
considerations on the return of asylum-seekers and refugees from Greece to Turkey as part of the EU-
Turkey Cooperation in Tackling the Migration Crisis under the safe third country and first country of 
asylum concept», 23 Μαρτίου 2016, σ. 6. 
26 Ειδικότερα, η Σύμβαση κάνει διαφοροποιήσεις τόσο ως προς τα πρόσωπα στα οποία αναγνωρίζεται 
κάθε ένα δικαίωμα (κάποια αναγνωρίζονται σε όλους τους πρόσφυγες, άλλα σε όσους βρίσκονται ή 
διαμένουν νομίμως στη χώρα και ορισμένα σε όσους έχουν τη συνήθη διαμονή εντός του κράτους αυτού) 
όσο και ως προς τον απαιτούμενο βαθμό διασφάλισης κάθε δικαιώματος (κάποια προστατεύονται με 
απόλυτους όρους, άλλα στον βαθμό που αναγνωρίζονται σε αλλοδαπούς εν γένει στη χώρα και άλλα 
στον βαθμό που προστατεύτονται για τους πολίτες της χώρας). Η διαφοροποίηση μεταξύ απόλυτων και 
συγκριτικών δικαιωμάτων (που κατ’ ουσίαν εισάγει μια απαγόρευση διάκρισης σε βάρος των 
προσφύγων έναντι είτε των λοιπών αλλοδαπών είτε των πολιτών της χώρας, κατά περίπτωση) πρέπει, 
οπωσδήποτε, να λαμβάνεται υπόψη, διότι μεταβάλλει σημαντικά τον βαθμό προστασίας κάθε 
δικαιώματος που πρέπει να επιτυγχάνει μία χώρα για να θεωρηθεί ασφαλής. 
27 Mutatis mutandis βλ. ΔΕΕ N.S., ό.π. (υποσ. 23), σκ. 82-86, όπου το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν αρκεί 
οποιαδήποτε, ήσσονος σημασίας, παραβίαση των οδηγιών περί υποδοχής για να απαλλαγεί κράτος μέλος 
από τις υποχρεώσεις του βάσει του Κανονισμού Δουβλίνου, αλλά απαιτείται να διαπιστώνεται «σοβαρός 
κίνδυνος συστημικών πλημμελειών … συνεπαγόμενος την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, κατά 
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βασικά διαδικαστικά δικαιώματα, δηλαδή η δυνατότητα υποβολής αίτησης για 

χορήγησης καθεστώτος προστασίας που να διασφαλίζει τη νόμιμη διαμονή έως τη λήξη 

των περιστάσεων που δικαιολογούν φόβο δίωξης και η εξέταση της αίτησης αυτής με 

δίκαιο τρόπο. 

v. Να υπάρχει σύνδεσμος με την τρίτη χώρα 

Ο όρος «σύνδεσμος» είναι άκρως αόριστος και η οδηγία παραπέμπει στο εθνικό δίκαιο 

για τον ορισμό του. Ο ν. 4363/2019, σε αντίθεση με τον προηγούμενο, παραθέτει 

αναλυτικά κριτήρια για την κατάφαση της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, κριτήρια τα 

οποία είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται να συντρέχουν σωρευτικά ούτε είναι 

περιοριστική η απαρίθμησή τους, όπως προκύπτει από τη χρήση της λέξης «ιδίως». Τα 

κριτήρια αυτά μπορεί να συνδυαστούν μεταξύ τους για να εξαχθεί η τελική κρίση και 

είναι σαφές ότι όσο περισσότερο καλύπτεται ένα κριτήριο, τόσο λιγότερο χρειάζεται 

να συντρέχουν και άλλα για να γίνει δεκτή η ύπαρξη συνδέσμου.  

 Από τη συγκριτική επισκόπηση προκύπτει ότι η ρύθμιση του ν. 4636 είναι από 

τις πλέον αναλυτικές στην Ευρώπη, αν όχι και η πλέον αναλυτική. Ενδεικτικά, η 

Ισπανία, η Πορτογαλία και η Κύπρος έχουν μεταφέρει την έννοια χωρίς περαιτέρω 

διευκρινίσεις, όπως δηλαδή είχε κάνει ο έλληνας νομοθέτης αρχικώς. Στην Αυστρία 

και τη Σλοβενία υπάρχουν αποφάσεις Συνταγματικών Δικαστηρίων που πρακτικά 

αποκλείουν την απλή διέλευση ως επαρκή σύνδεσμο, Ολλανδία, Βουλγαρία, Μάλτα, 

Βέλγιο αξιώνουν διαμονή για κάποιο σημαντικό χρονικό διάστημα και όχι απλή 

διέλευση και η Σουηδία απαιτεί να υπάρχουν δεσμοί ισχυρότεροι από τους δεσμούς 

που έχει αναπτύξει στη Σουηδία ο αιτών. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αρκετά πιο 

αναλυτική διατύπωση που περιλαμβάνει και σχέσεις ή οικογενειακούς δεσμούς στην 

                                                 
την έννοια του άρθρου 4 του Χάρτη, των αιτούντων άσυλο». Μολονότι η αιτιολόγηση της εν λόγω σκέψης 
θεμελιώνεται και στην υλοποίηση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης εντός της Ένωσης 
που προϋποθέτει την ύπαρξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών ότι κάθε ένα από αυτά 
σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, η επάλληλη αιτιολογία που παρατίθεται, σύμφωνα με την οποία ο 
σκοπός της εισαγωγής μιας ταχείας και σαφούς διαδικασίας καθορισμού του αρμόδιου κράτους 
εξέτασης ενός αιτήματος ασύλου δεν συνάδει με την εισαγωγή μίας επιπλέον (μη απαριθμούμενης ρητώς 
στο κείμενο του κανονισμού) προϋπόθεσης που θα απέκλειε τη μεταφορά προσώπου σε οποιαδήποτε 
χώρα η οποία δεν τηρεί έστω και ήσσονος σημασίας δικαιώματα των αιτούντων, μπορεί να μεταφερθεί 
και στο πλαίσιο της ΑΤΧ, στον βαθμό που δεν νοείται να είναι χαμηλότερα τα ουσιαστικά standards που 
εφαρμόζονται για τα κράτη μέλη της ΕΕ σε σχέση με εκείνα που εφαρμόζονται για τρίτα κράτη. 
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τρίτη χώρα ή πολιτισμικούς ή εθνικούς δεσμούς. Και η Ουγγαρία από την άλλη 

αρκείται στην πράξη στην απλή διέλευση από τη χώρα28. 

Θυμίζω εδώ ότι η κρατήσασα στην Ολομέλεια του ΣτΕ κρίση ήταν ότι 

απαιτείται 1) διέλευση «σε συνδυασμό με συγκεκριμένες περιστάσεις που αφορούν τον 

αιτούντα (όπως, μεταξύ άλλων, ο 2) χρόνος παραμονής του σε αυτή ή το γεγονός ότι η 

χώρα αυτή βρίσκεται 3) πλησίον της χώρας καταγωγής του)». Η μειοψηφία θεώρησε ότι 

θα πρέπει να υπάρχει σημαντικός κατά τις περιστάσεις χρόνος, ενώ στην παραπεμπτική 

στην Ολομέλεια απόφαση είχε διατυπωθεί και η θέση ότι θα πρέπει να πρόκειται για 

«φιλόξενο έδαφος» δηλαδή χώρα με την οποία ο αιτών διατηρεί, κατά κάποιον τρόπο, 

πολιτιστικούς δεσμούς. 

Η αιτιολογική έκθεση του νόμου δεν περιλαμβάνει κάποια εξήγηση για τα 

κριτήρια που επιλέχθησαν τελικώς. Πρακτικά, φαίνεται να είναι μια απαρίθμηση όλων 

των κριτηρίων που έχουν υιοθετηθεί από άλλες χώρες ή έχουν προταθεί από 

θεωρητικούς πάνω στο ζήτημα. Ας δούμε τα κριτήρια πιο αναλυτικά: 

- Η διέλευση, που είναι το πρώτο κριτήριο, είναι αρκετά προφανής ως έννοια 

και δεν χρειάζεται ερμηνεία. Να σημειώσουμε πάντως ότι είναι σαφές ότι δεν αρκεί η 

απλή διέλευση, αλλά αυτή πρέπει να συνδυάζεται με άλλα κριτήρια. Στην πράξη εμάς 

μας ενδιαφέρει κυρίως η διέλευση από την Τουρκία στον δρόμο προς την Ελλάδα μέσω 

των νησιών, αφενός διότι από εκεί διέρχεται ο μεγάλος όγκος των αιτούντων άσυλο, 

αφετέρου διότι αυτή μόνο η διαδρομή καλύπτεται από την Κοινή Δήλωση ΕΕ-

Τουρκίας και υπάρχει εύκολος μηχανισμός επανεισδοχής. Πάντως, διέλευση από 

οποιαδήποτε τρίτη χώρα είτε πριν την Τουρκία είτε από άλλη διαδρομή (π.χ. είσοδος 

από Αλβανία ή από Βόρεια Μακεδονία ή είσοδος αεροπορικώς από οποιαδήποτε χώρα 

του κόσμου) αρκεί καταρχάς για να ενεργοποιήσει τη διαδικασία εξέτασης των 

προϋποθέσεων για ασφαλή τρίτη χώρα. 

- χρόνος παραμονής. Ο νόμος δεν θέτει όριο για τον χρόνο παραμονής. Το 

Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι χρόνος διαμονής ενός μήνα περίπου για Σύρους 

άνδρες, ενήλικες και χωρίς άμεση οικογένεια, είναι επαρκής χρόνος για να θεωρήσουμε 

ότι υπάρχει σύνδεσμος, σε συνδυασμό βέβαια και με τις λοιπές περιστάσεις, όπως ιδίως 

                                                 
28 Η Γαλλία, η Πολωνία και η Ιταλία δεν έχουν καν μεταφέρει την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας 
στο δίκαιό τους. Η έρευνα έγινε βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών για κάθε χώρα στην Asylum 
Information Database (aida) του ECRE (www.asylumineurope.org). 
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η γεωγραφική εγγύτητα. Δεδομένου ότι ο χρόνος παραμονής είναι ένα μόνο από τα 

κριτήρια που πρέπει να συνυπολογίζονται, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό για 

μικρότερης χρονικής διάρκειας παραμονή ή για περιπτώσεις προσώπων με άλλα 

προσωπικά χαρακτηριστικά από εκείνα των αιτούντων στις συγκεκριμένες υποθέσεις, 

που ενδεχομένως διαφοροποιούν τις περιστάσεις. 

- επαφή ή δυνατότητα επαφής με τις αρχές για πρόσβαση σε εργασία ή χορήγηση 

δικαιώματος διαμονής: ο τουρκικός νόμος για τους αλλοδαπούς και τη διεθνή 

προστασία του 2013 προβλέπει την απόδοση «διεθνούς προστασίας υπό όρους»  

(conditional refugee status) (άρθρο 62) σε πρόσωπα που δεν προέρχονται από την 

Ευρώπη, αλλά εμπίπτουν στον ορισμό του πρόσφυγα κατά την έννοια της Σύμβασης 

της Γενεύης. Τα πρόσωπα αυτά παίρνουν άδεια διαμονής και μπορούν να ζητήσουν 

άδεια εργασίας έξι μήνες μετά την υποβολή του αιτήματος διεθνούς προστασίας. 

Αποκλείονται όμως από τη μακροχρόνια ενσωμάτωση στην τουρκική κοινωνία και από 

τη δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης. Είναι επομένως πραγματικό και εξεταστέο 

ζήτημα, αν αυτοί οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πραγματική πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας. Εξάλλου, ο Κανονισμός για την Προσωρινή Προστασία του 2014, που 

αφορά τις περιπτώσεις μαζικών εισροών προσφύγων απευθείας από τη χώρα 

καταγωγής τους στην Τουρκία και πρακτικά εφαρμόζεται στους Σύρους που έρχονται 

απευθείας από τη Συρία, δίδει προσωρινό δικαίωμα διαμονής και δικαίωμα υποβολής 

αίτησης για έκδοση άδειας πρόσβασης στην αγορά εργασίας στους τομείς, τα 

επαγγέλματα και τις γεωγραφικές περιοχές που θα καθοριστούν από τον αρμόδιο 

υπουργό. Στην πράξη, βάσει διαθέσιμων στοιχείων, ένας πολύ μικρός αριθμός Σύρων 

προσφύγων μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια εργασίας στην Τουρκία.29 

- προηγούμενη διαμονή. Αφορά περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν διαμείνει για 

μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα στην Τουρκία στο παρελθόν με αποτέλεσμα να 

τεκμαίρεται μια ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό, εφόσον ιδίως μιλάμε για 

σπουδές ή εργασία εκεί στο παρελθόν. 

- συγγενικοί δεσμοί. Όπως είναι διατυπωμένο δεν είναι σαφές, αλλά λογικά 

καλύπτει και την περίπτωση συγγενικών δεσμών όχι μόνο με Τούρκους πολίτες, αλλά 

με οποιονδήποτε διαμένει (λογικά νομίμως) στην Τουρκία, π.χ. υπό καθεστώς 

                                                 
29 Βλ. Refugees International, Field Report – “I Am Only Looking For My Rights” Legal Employment 
Still Inaccessible For Refugees in Turkey, December 2017. 
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προσωρινής προστασίας. Το πόσο μακρινοί μπορεί να είναι αυτοί οι δεσμοί, όπως 

αναφέρει ο νόμος, είναι ζήτημα προς διερεύνηση πάντως. Λογικά θα πρέπει να 

πρόκειται για συγγενείς με τους οποίους υπάρχει κάποια βασική έστω οικειότητα, 

ανεξαρτήτως του βαθμού συγγένειας, ώστε να δεχθούμε ότι συνιστούν υποστηρικτικό 

οικογενειακό δίχτυ ασφαλείας για την επιστροφή του συγκεκριμένου αιτούντος. 

- κοινωνικές, επαγγελματικές ή πολιτιστικές σχέσεις. Πρόκειται για πολύ 

αόριστη προϋπόθεση. Μια απλή φιλία με κάποιον Τούρκο ή κάποιον που διαμένει στην 

Τουρκία, θα αρκούσε;. Το να έχεις στο παρελθόν, πριν φύγεις από τη χώρα καταγωγής 

σου, συνεργαστεί επαγγελματικά με κάποιον στην Τουρκία, θα αρκούσε;. Οι 

πολιτιστικές σχέσεις είναι επίσης ιδιαιτέρως ασαφείς, με δεδομένο ότι δεν αφορούν τη 

γλώσσα, η οποία μπαίνει σε άλλο υποκριτήριο. Πιθανώς, εδώ να εντάσσονται οι 

περιπτώσεις ανθρώπων με κοινό πολιτιστικό υπόβαθρο με τους Τούρκους, π.χ. 

Τουρκμένοι. Θα μπορούσε αυτό να επεκταθεί και στους Κούρδους; Πρόκειται για 

ζητήματα που είναι ανοιχτά για το μέλλον, ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι τα 

υποκριτήρια δεν πρέπει να εξετάζονται σωρευτικά και σε αρκετές περιπτώσεις δεν 

αποκλείεται να αλληλεπικαλύπτονται (δηλαδή η ίδια προσωπική περίσταση του 

αιτούντος διεθνή προστασία να θεωρηθεί ότι εμπίπτει σε διαφορετικά υποκριτήρια, 

χωρίς αυτό να δημιουργεί προβληματισμό ως προς την κρίση). 

- Ιδιοκτησία. Η κτήση ακίνητης περιουσίας (εφόσον θεωρήσουμε ότι σε αυτό 

παραπέμπει η χρήση του όρου «ιδιοκτησία») αποτελεί αναμφίβολα ένδειξη στενού 

δεσμού με μια χώρα.  

- σύνδεση με ευρύτερη κοινότητα: εδώ τίθεται ένα ζήτημα ορισμού του όρου 

«κοινότητα». Μιλάμε για πολιτισμική, εθνική, θρησκευτική κοινότητα;  

- γνώση της οικείας γλώσσας. Προφανώς, γνώση σε επαρκή βαθμό, η οποία 

πιθανώς συνδέεται άλλωστε είτε με την κοινή εθνοτική καταγωγή είτε με μακροχρόνια 

διαμονή ή σπουδές. 

- γεωγραφική εγγύτητα. Αυτό είναι ένα κριτήριο που είχε περιλάβει στην 

απόφασή του και το Συμβούλιο της Επικρατείας.  

 vi. Να επιτρέπει η τρίτη χώρα στον αιτούντα να εισέλθει στο έδαφός της  
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Το έκτο κριτήριο μας φέρνει στην αρχική μας παρατήρηση: για να λειτουργήσει ο 

κανόνας της ασφαλούς τρίτης χώρας πρέπει να υπάρχει συμφωνία επανεισδοχής που 

να λειτουργεί στην πράξη. Αν τυχόν δεν γίνει δεκτός για επιστροφή ο αιτών, τότε 

πρέπει να ανακληθεί η απόφαση περί απαραδέκτου του αιτήματος και να επανεισαχθεί 

για κρίση επί της ουσίας. 

 

IV. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΦΑΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 Με την παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4636/2019 εισάγεται για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα η πρόβλεψη για έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία θα 

καθορίζεται ένας κατάλογος ασφαλών τρίτων χωρών. Παρέχεται η δυνατότητα για 

διαφοροποίηση μεταξύ κατηγοριών αιτούντων άσυλο ανάλογα με τα διάφορα 

χαρακτηριστικά τους, όσον αφορά το εάν θα θεωρείται ασφαλής μία τρίτη χώρα ή όχι. 

Φυσικά χρειάζεται προσοχή στα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να μην 

οδηγούν σε διάκριση μεταξύ των αιτούντων για φυλετικούς ή θρησκευτικούς λόγους 

κατά παράβαση του άρθρου 3 της Σύμβασης της Γενεύης. Αντιθέτως, το φύλο, όπως 

είπαμε, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 

 Η συγκριτική επισκόπηση πάντως δείχνει ότι γενικώς η ιδέα του καταλόγου δεν 

έχει βρει μεγάλη απήχηση στην Ευρώπη, μολονότι προβλέπεται από την Οδηγία 

2013/32 (σκ. 46 προιμίου). Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από μία (όχι 

εξαντλητική) έρευνα εντοπίζονται τρεις οι οποίες έχουν κατάλογο ασφαλών τρίτων 

χωρών: η Γερμανία, η οποία έχει περιλάβει στη σχετική λίστα, πέρα από τις χώρες της 

Ε.Ε., μόνο τη Νορβηγία και την Ελβετία. Η Σλοβενία, η οποία είχε μόνο την Κροατία 

στον κατάλογό της και αυτή η εγγραφή κατέστη άνευ αντικειμένου μετά την είσοδο 

της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος η Ουγγαρία, η οποία έχει μία 

ιδιαιτέρως ευρεία λίστα που περιλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., όλα τα 

υποψήφια προς ένταξη κράτη στην Ε.Ε., τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Ζώνης, τις πολιτείες των ΗΠΑ που δεν έχουν θανατική ποινή, την Ελβετία, τη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία – αυτή 

πάντως η πρακτική της ουγγρικής κυβέρνησης με την ευρεία λίστα ασφαλών τρίτων 

χωρών έχει ήδη οδηγήσει στην καταδίκη της χώρας από το ΕΔΔΑ.30 Η ίδια η 

                                                 
30 Βλ. ΕΔΔΑ (ευρ. σύνθ.) Ilias and Ahmed κ Ουγγαρίας, αρ. προσφ. 47287/15, απόφαση της 21ης 
Νοεμβρίου 2019, παρ. 123 επ. 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως στην πρόταση Κανονισμού για τις διαδικασίες ασύλου 

που κατέθεσε το 2016 και η οποία είναι σε στάδιο διαβούλευσης εντός του Συμβουλίου, 

προβλέπει τη σύνταξη μιας ευρωπαϊκής λίστας ασφαλών τρίτων χωρών. Από τις χώρες 

που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελβετία έχει λίστα που περιλαμβάνει 

τις χώρες της Ε.Ε., το Λιχτενστάιν, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, η δε Σερβία είχε 

λίστα με ασφαλείς τρίτες χώρες, αλλά η νέα νομοθεσία για το άσυλο φαίνεται να την 

κατάργησε το 2018. 

 Δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά για ποιον λόγο δεν είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένη η ιδέα μιας λίστας ασφαλών τρίτων χωρών. Δύο πιθανές αιτίες θα 

μπορούσαν να είναι η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος και η σχετικώς μικρή πρακτική 

χρησιμότητά του. Όπως είδαμε, για να θεωρηθεί μια τρίτη χώρα ως ασφαλής πρέπει να 

εξεταστούν 6 προϋποθέσεις. Ο συνδυασμός όλων αυτών ανά χώρα και ανά ομάδα 

πληθυσμού δίνει έναν τεράστιο αριθμό αποτελεσμάτων, που πρέπει όλα να εξεταστούν 

με βάση επίκαιρα στοιχεία, τα οποία πρέπει να υποστηρίζουν τα τελικά ευρήματα. 

Οπότε κινδυνεύει κανείς να έχει είτε μια υπερβολικά αδρομερή λίστα, που πρακτικά 

δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κίνδυνο να παραβιαστεί η αρχή της μη 

επαναπροώθησης για συγκεκριμένους αιτούντες, είτε μια υπερβολικά λεπτομερή λίστα 

που είναι πολύ δύσκολο να συνταχθεί. Πέραν αυτού, όμως, τελικώς η πραγματική 

χρησιμότητα της λίστας των ασφαλών τρίτων χωρών δείχνει σχετικώς περιορισμένη: η 

εφαρμογή της έννοιας αυτής προϋποθέτει εξατομικευμένη κρίση σε κάθε περίπτωση 

αιτούντος άσυλο. Εξάλλου, ναι μεν προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 86 ότι εάν υπάρχει 

η τρίτη χώρα στον κατάλογο των ασφαλών τρίτων χωρών ως «γενικώς ασφαλής» δεν 

υπάρχει υποχρέωση εξατομικευμένης κρίσης, αλλά εδώ μπορούν, πιστεύω, να γίνουν 

δύο παρατηρήσεις: πρώτον, εκ πρώτης τουλάχιστον όψεως, η αναφορά σε γενικώς 

ασφαλή χώρα στην παρ. 2 αντιδιαστέλλεται προς τις χώρες που κρίνονται ασφαλείς για 

συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων κατά την παρ. 3. Δεύτερον, σε κάθε περίπτωση, 

ο αιτών δικαιούται τόσο να αντικρούσει ότι υπάρχει σύνδεσμος με την τρίτη χώρα, 

όπως άλλωστε προβλέπει η ίδια η Οδηγία, όσο και να προβάλλει ότι συντρέχουν στο 

πρόσωπό του ειδικές περιστάσεις που καθιστούν τη χώρα μη ασφαλή για τον ίδιο. Στην 

πράξη, δηλαδή η λίστα χρησιμεύει απλώς για να αντιστρέφεται αυτόματα το βάρος 

τεκμηρίωσης, πράγμα που ήδη συμβαίνει όποτε έχουμε επίκληση της έννοιας της 

ασφαλούς τρίτης χώρας από την πλευρά του κράτους υποδοχής. Πάντως, και πάλι θα 

χρειάζεται ατομική συνέντευξη και θα πρέπει να απαντηθούν οι συγκεκριμένοι 
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ισχυρισμοί του αιτούντος κλπ. Άλλωστε, το ΕΔΔΑ καταδίκασε (και μάλιστα με 

απόφαση της ευρείας σύνθεσης πλέον) την Ουγγαρία στην υπόθεση Ilias and Ahmed,31 

ακριβώς επειδή οι αρχές της στηρίζονταν υπερβολικά στη λίστα ασφαλών τρίτων 

χωρών, χωρίς να προβαίνουν σε εξατομικευμένη κρίση για κάθε περίπτωση χωριστά 

με λήψη υπόψη των στοιχείων που προσκόμισαν οι αιτούντες.  

Στην πράξη πάντως υπάρχουν (εν πολλοίς άτυπες) κατευθυντήριες γραμμές, οι 

οποίες για την υπηρεσία ασύλου φαίνεται να συνίστανται στο ότι η Τουρκία είναι 

ασφαλής τρίτη χώρα μόνο για Σύρους και όχι για οποιαδήποτε άλλης ιθαγένειας 

πρόσωπα, ενώ για τον EASO (και πιθανώς και για την Επιτροπή) η Τουρκία είναι 

ασφαλής τρίτη χώρα γενικότερα για όλες τις κατηγορίες.32 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Ο νέος νόμος και οι δύο αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας προσφέρουν ερμηνευτικές κατευθύνσεις για το ζήτημα της ασφαλούς 

τρίτης χώρας, αλλά δεν κλείνουν οριστικά το ζήτημα. Η έμφαση που, ορθώς, 

αποδίδεται στην εξατομικευμένη κρίση, σε συνδυασμό με την πολλαπλότητα των 

προσωπικών περιστάσεων των αιτούντων άσυλο και τη μεταβλητότητα των 

πραγματικών και πολιτικών συνθηκών, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ζήτημα 

θα επανέλθει πολλές φορές, υπό διαφορετικές εκδοχές του, στη νομική επικαιρότητα 

και θα απασχολήσει εκ νέου εκτενώς τόσο τις Επιτροπές Προσφυγών, που είναι 

αρμόδιες να εκτιμήσουν κατ’ ουσία τις περιστάσεις κάθε αιτούντα, και τα διοικητικά 

δικαστήρια, που είναι επιφορτισμένα με τον ακυρωτικό έλεγχο της αιτιολογίας των 

αποφάσεων των Επιτροπών, όσο και το ΕΔΔΑ ή ίσως στο μέλλον το ΔΕΕ. 

Αναδεικνύεται ταυτόχρονα η ανάγκη για επίκαιρη, εμπεριστατωμένη και ανεξάρτητη 

πληροφόρηση σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν εν προκειμένω 

στην Τουρκία, σε σχέση με την υποδοχή των επιστρεφόμενων, στο πλαίσιο της 

συμφωνίας επανεισδοχής, προσώπων, προκειμένου να αποτελέσει το πραγματολογικό 

υπόβαθρο για την κρίση επί κάθε ενός αιτούντα χωριστά.  

                                                 
31 Ό.π. 
32 Βλ. European Court of Auditors, Asylum, relocation and return of migrants: Time to step up action to 
address disparities between objectives and results, November 2019, σελ. 38. 


