OXFAM ΕΚΘΕΣΗ

Ο Mobin από το Αφγανιστάν και ο γιος του, έφτασαν στην Ελλάδα το 2017 και μένουν προσωρινά σε μια δομή
φιλοξενίας στην Ήπειρο, μακριά από τους αγαπημένους τους. Φωτογραφία: Felipe Jacome/Oxfam 2017

ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές μετανάστευσης
χωρίζουν τις οικογένειες

www.oxfam.org

19 Ιουνίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το 2015, σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι διέσχισαν το Αιγαίο αναζητώντας
διεθνή προστασία ή μια καλύτερη ζωή. Αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους
έκαναν επικίνδυνα ταξίδια για να επανενωθούν με τα μέλη της οικογένειάς τους:
σχεδόν το 44% των Σύριων και το 20% των Αφγανών που ερωτήθηκαν στις αρχές
του 2016, έφτασαν στην Ελλάδα με σκοπό την επανένωση με την οικογένειά τους
που βρισκόταν ήδη σε μια ευρωπαϊκή χώρα.1 Το Μάιο του 2017, 35% (547 από το
1566) των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, με τους οποίους
εργάζεται η Oxfam στη Λέσβο και στην Ήπειρο, προσπαθούσαν να επανενωθούν
με μέλη της οικογένειας τους στην Ευρώπη. Η έλλειψη προσβάσιμων, ασφαλών
και τακτικών οδών για οικογενειακή επανένωση έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες
άνθρωποι να κάνουν επικίνδυνα ταξίδια, που τους καθιστούν ευάλωτους σε
κακομεταχείριση και εκμετάλλευση στα χέρια διακινητών.
Παρά την επείγουσα κατάσταση, το 2015 τα κράτη μέλη της ΕΕ χορήγησαν μόνο
78.772 βίζες για οικογενειακούς λόγους2 σε άτομα από τις πέντε κύριες
εθνικότητες3 που έφθασαν στην Ελλάδα μέσω της Τουρκίας.
Η παρούσα έκθεση προσδιορίζει τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών μεταναστευτικών
πολιτικών στην οικογενειακή ζωή και την ευημερία των ανθρώπων που έχουν
καταφύγει στην Ελλάδα. Βασίζεται σε μια σειρά Focus Group Discussions και
συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα μεταξύ Φεβρουαρίου και
Μαΐου 2017.
Οι οικογένειες χωρίζονται και δυσκολεύονται να επανενωθούν λόγω των
ευρωπαϊκών μεταναστευτικών πολιτικών που θεσπίστηκαν για την αποτροπή της
παράτυπης μετανάστευσης. Αρκετοί άνθρωποι στην Ελλάδα οι οποίοι
παραμένουν χωρισμένοι από τους αγαπημένους τους σε άλλο κράτος μέλος της
ΕΕ αισθάνονται όλο και περισσότερο την ανάγκη, που φτάνει στα όρια της
απελπισίας, να ξαναβρεθούν μαζί τους. Οι περισσότεροι έχουν εγκλωβιστεί στην
Ελλάδα για περισσότερο από ένα χρόνο, προσπαθώντας να διεκπεραιώσουν τις
διαδικασίες ασύλου και οικογενειακής επανένωσης και συχνά σκέπτονται να
χρησιμοποιήσουν διακινητές για να μετακινηθούν.
Οι μαρτυρίες των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, και οι
εκθέσεις των ομάδων νομικής βοήθειας δείχνουν ότι το επίκεντρο του
προβλήματος είναι οι στενοί ορισμοί της «οικογένειας». Πολλοί οικογενειακοί
δεσμοί δεν αναγνωρίζονται βάσει του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και οι
στενοί ορισμοί εμποδίζουν τα μέλη των εκτεταμένων οικογενειών, των ασκούντων
επιμέλεια και τις οικογένειες που σχηματίστηκαν μετά την φυγή από τη χώρα
καταγωγής τους να παραμείνουν μαζί και να έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες
οικογενειακής επανένωσης.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
Η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας4, που δημοσιεύθηκε στις 18 Μαρτίου 2016,
επιβάλλει σημαντικούς περιορισμούς στους ανθρώπους που έφθασαν στα
ελληνικά νησιά μετά τις 20 Μαρτίου 2016 με σκοπό να ταξιδέψουν στην
ηπειρωτική Ελλάδα. Οι εν λόγω περιορισμοί καθιστούν αδύνατη την πρόσβασή
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τους στις πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ και στις διαδικασίες οικογενειακής
επανένωσης, ακόμα κι αν έχουν προσκληθεί από προσωπικό της πρεσβείας για
συνέντευξη.
Επιπλέον, άνθρωποι εν δυνάμει επιλέξιμοι για οικογενειακή επανένωση σύμφωνα
με τον κανονισμό του Δουβλίνου συχνά σκοντάφτουν στη γραφειοκρατία και το
δικαίωμά τους στην οικογενειακή ζωή παραβλέπεται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι της Ελληνικής μονάδας του Δουβλίνου στα νησιά. Η
ανεπαρκής κατάρτιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης Ασύλου (EASO)
και της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου αποτελεί επίσης βασικό ζήτημα. Τα
προβλήματα αυτά επιδεινώνονται μάλιστα από την έλλειψη παρακολούθησης των
διαδικασιών καταγραφής των νεοαφιχθέντων.
Οι πολιτικές διακρίσεων που εφαρμόσθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής της
Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας καθιστούν την οικογενειακή επανένωση όλο και πιο
απόμακρο όνειρο για ανθρώπους από ορισμένες χώρες. Ένα πιλοτικό πρόγραμμα
στη Λέσβο είχε ως αποτέλεσμα την άμεση κράτηση ατόμων από έξι εθνικότητες
κατά την άφιξη τους5. Συνεργάτες της Oxfam που προσφέρουν νομική βοήθεια
αναφέρουν ότι οι κρατούμενοι έχουν ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση στις
διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης λόγω έλλειψης πρόσβασης σε νομική
βοήθεια και κατοχής των απαραίτητων εγγράφων.
Επιπρόσθετα, δικηγόροι και ομάδες νομικής βοήθειας στην Ελλάδα δήλωσαν στην
Oxfam ότι τα ασυνόδευτα παιδιά στα νησιά συχνά καταγράφονται ως ενήλικες
επειδή οι διαδικασίες και τα έγγραφα που απαιτούνται από τις αρχές για να
αποδείξουν την ηλικία τους αλλάζουν συχνά. Ως εκ τούτου, έχουν λιγότερες ή
ακόμη και καθόλου πιθανότητες να επανενωθούν με τις οικογένειές τους βάσει του
κανονισμού του Δουβλίνου.
Τέλος, το Κοινό Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της
Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, που προβλέπει τη δυνατότητα επιστροφής των
ανθρώπων από την Ελλάδα πίσω στην Τουρκία - παρά το γεγονός ότι
προσπαθούν να προσεγγίσουν μέλη της οικογένειάς τους στην Ευρώπη κινδυνεύει να επιδεινώσει περαιτέρω τις προκλήσεις που θα πρέπει να
ξεπεράσουν οι οικογένειες που επιθυμούν να επανενωθούν.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
Ενώ οι άνθρωποι στην ηπειρωτική χώρα περιμένουν να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης, εγκλωβίζονται σε κέντρα φιλοξενίας που
ποικίλλουν ως προς την καταλληλότητα των καταλυμάτων και των
προσφερόμενων υπηρεσιών. Όλες οι ενδείξεις υποδεικνύουν ότι χιλιάδες
άνθρωποι θα παραμείνουν στην Ελλάδα για πολλούς μήνες, προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης. Αυτές οι πολιτικές και οι
πρακτικές αφήνουν τις οικογένειες χωρισμένες για άσκοπα μεγάλο χρονικό
διάστημα και αυξάνουν την ευαλωτότητα τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων.
Όταν ένα μέλος της οικογένειας έχει καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρική
προστασία, μπορεί να αιτηθεί για τα μέλη της άμεσης οικογένειάς του να ενωθούν
υπό την οικογενειακή επανένωση των προσφύγων. Ωστόσο, η Γερμανία, η
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Σουηδία και η Ελλάδα έχουν εισάγει περιορισμούς στη δυνατότητα των ατόμων
που έχουν λάβει επικουρική προστασία να υποβάλουν αίτηση επανένωσης με την
οικογένεια τους. Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από το Ηνωμένο
Βασίλειο, έχουν περιορισμό χρόνου ή χρόνο αναμονής σχετικά με την οικογενειακή
επανένωση των προσφύγων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αναγνωρισμένοι
πρόσφυγες έχουν μόνο περιορισμένο χρονικό διάστημα (παράθυρο ενός έτους
παραμονής στο Βέλγιο6 και τρεις μήνες στην Ολλανδία και τη Γερμανία), στο οποίο
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επανένωση με τα μέλη της οικογένειας
τους χωρίς να υπάγονται σε άλλες, πιο απαγορευτικές προϋποθέσεις για να
αποδείξουν ότι θα μπορέσουν να τους στηρίξουν οικονομικά.
Ο χρόνος που ενδέχεται να διαρκέσουν οι διαδικασίες επανένωσης μιας
οικογένειας προσφύγων διαφέρει επίσης μεταξύ των κρατών. Για παράδειγμα, οι
οργανώσεις παροχής νομικής βοήθειας κάνουν λόγο για έλλειψη τεχνογνωσίας και
περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες, ενώ επικαλούνται κυρίως την έλλειψη
πολιτικής δέσμευσης των κρατών μελών στη διαδικασία.
Η πλειοψηφία των ανθρώπων με τους οποίους μίλησε η Oxfam στην ηπειρωτική
Ελλάδα δεν είχε σαφή κατανόηση των διαδικασιών και της δικής τους κατάστασης
αναφορικά με τις διαδικασίες. Οι ισχύοντες νόμοι και πολιτικές σχετικά με την
οικογενειακή επανένωση παραβιάζουν τα δικαιώματα τους και τους εκθέτουν σε
απειλητικές για τη ζωή τους καταστάσεις. Αφήνουν τις οικογένειες να αισθάνονται
απελπισμένες και πρόθυμες να θέσουν τη ζωή τους στα χέρια των δικτύων
διακινητών. Επιπλέον, δεν βοηθούν στην προσπάθεια να καταστεί η αναζήτηση
ασύλου στην ΕΕ μια εύχρηστη, αποτελεσματική και εύρυθμη διαδικασία. Οι
ευρωπαϊκές πολιτικές που χωρίζουν τις οικογένειες πρέπει να αλλάξουν.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Η Oxfam καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης
της Ελλάδας, να εργαστούν επειγόντως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους να προστατεύσουν το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή των προσφύγων και
όσων ζητούν διεθνή προστασία.

Η ΕΕ, τα κράτη μέλη και η ελληνική κυβέρνηση
πρέπει:
• Να παρακολουθούν τη δράση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης
Ασύλου και να εξασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοι που εργάζονται στην Ελλάδα
είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και ειδήμονες των διαφορετικών νομικών οδών
που εξασφαλίζουν την οικογενειακή ενότητα.
• Να διευρύνουν τον ορισμό της οικογένειας τόσο για την επανένωση μέσω
διαδικασιών θεώρησης/visa όσο και για τις αιτήσεις του κανονισμού του
Δουβλίνου, ώστε να συμπεριληφθούν οι νεαροί/ες ενήλικες που παραμένουν
εξαρτώμενοι από την οικογένεια, οι γονείς, τα αδέλφια και οι εξ αγχιστείας
συγγενείς, και να διασφαλιστεί ότι η έννοια της εξάρτησης αντιμετωπίζεται
επαρκώς.
• Να αναπτύξουν ενιαία πρότυπα διαδικασιών με αποτελεσματικές προθεσμίες
για τη διεκπεραίωση υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης και καταγραφής
βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου και να δημιουργήσουν ενιαία
τυποποιημένα έντυπα υποβολής αιτήσεων που να είναι διαθέσιμα στη γλώσσα
που μιλούν οι αιτούντες.
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• Να καθιερώσουν μηχανισμούς επίβλεψης για να εξασφαλιστεί η ταχύτερη
δυνατή εφαρμογή των διαδικασιών του Δουβλίνου. Αυτό θα πρέπει να
περιλαμβάνει την παρακολούθηση των αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις περί
οικογενειακής ενότητας.
• Να διασφαλίσουν ότι παρέχονται έγκαιρες, πολιτιστικά κατάλληλες και προσιτές
πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες διαδικασίες ασύλου και οικογενειακής
επανένωσης, προσαρμοσμένες στην κατάσταση της χώρας άφιξης. Να
εξασφαλίσουν επίσης την παροχή και τη χρηματοδότηση νομικής βοήθειας.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει:
• Να διασφαλίσουν ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες λειτουργούν αποτελεσματικά
και ότι η γραφειοκρατία δεν εμποδίζει τους ανθρώπους να επανενωθούν με τις
οικογένειες τους, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες (πρεσβείες, υπηρεσίες ασύλου,
μονάδες του Δουβλίνου κ.λπ.) διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση και ότι οι
πόροι τους χρησιμοποιούνται όπου χρειάζονται περισσότερο, ειδικά στα
ελληνικά νησιά.
• Να άρουν τους οικονομικούς περιορισμούς για πρόσβαση στις διαδικασίες
οικογενειακής επανένωσης σε ό,τι αφορά τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες
και παράλληλα να άρουν τους χρονικούς και οικονομικούς περιορισμούς για την
οικογενειακή επανένωση ατόμων με επικουρική προστασία και άλλο
ανθρωπιστικό καθεστώς.
• Να επιτρέπεται στα παιδιά που είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας να
επανενώνονται με κοντινά μέλη της οικογένειάς τους.

Η ελληνική κυβέρνηση:
• Να μην υποβάλλει υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης - σε καμία
περίπτωση- σε ελέγχους παραδεκτού, όπως συνιστά το κοινό σχέδιο δράσης
για την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.
• Να άρει τους γεωγραφικούς περιορισμούς για όλα τα μέλη της οικογένειας που
είναι εγκλωβισμένα στα ελληνικά νησιά, συμπεριλαμβανομένων των
υπεύθυνων για τη φροντίδα ευάλωτων ατόμων.
• Να συμβουλεύεται τις οικογένειες για τις προτιμήσεις τους, όταν παραχωρεί
στέγη στους αιτούντες άσυλο, και να βεβαιώνεται ότι καταβάλλονται όλες οι
προσπάθειες για να διατηρηθούν οι οικογένειες ενωμένες, εάν αυτό επιθυμούν.
Όταν οι οικογένειες χωρίζονται εντός Ελλάδας και επιθυμούν να είναι μαζί, να
ληφθούν άμεσα μέτρα για την επανένωση τους.
• Να εξασφαλίσει ταχείες διαδικασίες για τα ασυνόδευτα ανήλικα και για τα παιδιά
που έχουν αποκοπεί από τις οικογένειες τους και να αναγνωρίζει επιπλέον
αποδεικτικά στοιχεία της ηλικίας εκτός από τα διαβατήρια και τις ταυτότητες.
Ενώ ο προσδιορισμός ηλικίας βρίσκεται σε εξέλιξη, τα άτομα θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται ως ανήλικα έως ότου αποδειχθεί το αντίθετο και να
διασφαλιστεί ότι η διαδικασία διόρθωσης της ημερομηνίας γέννησης ενός
αιτούντος - και, κατά συνέπεια, η αναγνώριση της ανηλικότητας του, εάν είναι
εφικτή - θα καθίσταται σαφής, διαφανής και συνεπής.
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Η Samia ζει με το σύζυγό της και τρία από τα παιδιά της στη Φιλιππιάδα, στη βορειοδυτική
Ελλάδα. Ελπίζει να επανενωθεί με τα άλλα δυο παιδιά της που είναι στη Γερμανία. Δεν έχει
δει το γιο της για δύο χρόνια και την κόρη της για έξι μήνες.
Η Samia έγραψε μια γράμμα στην οικογένειά της στην κορυφή του πορτρέτου της. Το
γράμμα της λέει: «Έχει περάσει ενάμισης χρόνος από τότε που έχω να δω τον γιο μου,
έχουν περάσει οκτώ μήνες από τότε που έχω να δω την κόρη μου, μου λείπουν τόσο πολύ.
Θέλω να τους δω. Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που έχω να δω τη μητέρα μου και
τους αδελφούς μου, μου λείπουν τόσο πολύ. Έχουν περάσει είκοσι χρόνια από τότε που
έχω να δω την αδερφή μου, που είναι στον Καναδά. Μακάρι να μπορούσα να συναντήσω
όλη μου την οικογένεια. Μου λείπουν τόσο πολύ».
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αναγκαστική μετανάστευση οδηγεί σε χωρισμό πολλών οικογενειών, χωρίζει
βίαια τα παιδιά από τους γονείς, τους παππούδες τους και τα αδέλφια τους,
εμποδίζει τους συντρόφους να ζουν μαζί και καταστρέφει τα εκτεταμένα
οικογενειακά δίκτυα. Το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή και την προστασία της
οικογένειας κατοχυρώνεται στο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
είναι μια κοινή αξία που περικλείει όλους τους πολιτισμούς. Παρόλα αυτά, η ΕΕ και
τα κράτη μέλη της, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, απέτυχαν να λάβουν τα
κατάλληλα μέτρα για την προστασία του δικαιώματος αυτού για τους μετανάστες,
συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων. Οι πολιτικές και οι πρακτικές τους
καταστρέφουν τις οικογένειες και τις αναγκάζουν να μένουν χωριστά, εκθέτοντας
τους ανθρώπους σε κινδύνους.
Η παρούσα έκθεση προσδιορίζει τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών μεταναστευτικών
πολιτικών στην οικογενειακή ενότητα και την ευημερία των ανθρώπων που έχουν
καταφύγει στην Ελλάδα. Βασίζεται σε μια σειρά Focus Group Discussions και
συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα μεταξύ Φεβρουαρίου και
Μαΐου 2017 (βλ. παράρτημα Μεθοδολογίας, προσάρτημα 1). Η έρευνα εντόπισε
τρεις βασικές εκδοχές με βάση της οποίες οι οικογένειες χωρίζονται - αυτή η
έκθεση θα επικεντρωθεί στις δύο πρώτες. Το πεδίο της έρευνας δεν επιτρέπει την
επεξεργασία της τρίτης εκδοχής, καθώς αυτό θα απαιτούσε να μιλήσουμε σε
άτομα που επί του παρόντος είναι εκτός Ελλάδας, σε τρίτη χώρα διέλευσης ή στη
χώρα προέλευσής τους. Αυτές είναι:
1. Οικογένειες που χωρίζονται ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ,
ιδίως μεταξύ Ελλάδας και άλλου κράτους μέλους.
2. Οικογένειες που χωρίζονται εντός της Ελλάδας, μεταξύ των νησιών και της
ηπειρωτικής χώρας καθώς και μεταξύ διαφορετικών περιοχών στην
ηπειρωτική χώρα.
3. Οικογένειες που χωρίστηκαν μεταξύ Ελλάδας και μη ευρωπαϊκών χωρών,
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Οι ευρωπαϊκές μεταναστευτικές πολιτικές που θεσπίστηκαν για την αποτροπή της
παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη καθιστούν πιθανό ότι οι οικογένειες θα
διαχωριστούν και θα δυσκολευτούν να επανενωθούν. Αρκετοί άνθρωποι στην
Ελλάδα, οι οποίοι παραμένουν χωρισμένοι από τους αγαπημένους τους σε άλλο
κράτος μέλος της ΕΕ, είναι όλο και πιο απελπισμένοι να επανενωθούν μαζί τους.
Οι περισσότεροι έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα για περισσότερο από ένα χρόνο,
προσπαθώντας να διεκπεραιώσουν με επιτυχία τις διαδικασίες ασύλου και
οικογενειακής επανένωσης και συχνά σκέπτονται να χρησιμοποιήσουν διακινητές
για να μετακινηθούν. Με βάση τις μαρτυρίες ανθρώπων με τους οποίους έχει
μιλήσει η Oxfam, το ταξίδι έχει υψηλό ανθρώπινο και οικονομικό κόστος, το οποίο
συχνά επιδεινώνει τις υφιστάμενες ευαλωτότητες και έχει ως αποτέλεσμα την
περαιτέρω έκθεση σε εκμετάλλευση και κακοποίηση.
Ο χωρισμός των οικογενειών στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα τόσο της Κοινής
Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, η οποία στοχεύει στην επιστροφή ανθρώπων πίσω στην
Τουρκία και χωρίζει τους πιο ευάλωτους από τα μέλη της οικογένειας από τους
οποίους εξαρτώνται περισσότερο, όσο και των ελλείψεων στη διαχείριση των
συστημάτων υποδοχής και ταυτοποίησης της Ελλάδας.
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Η οικογένεια είναι η
φυσική και βασική
μονάδα της
κοινωνίας και
δικαιούται προστασία
από την κοινωνία και
το κράτος
Οικουμενική Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
Άρθρο 16(3)
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ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Παρακάτω παρατίθενται οι κύριες έννοιες που περιλαμβάνονται στην έκθεση και
παρέχουν ένα πλαίσιο για την ανάλυση.

Εξάρτηση
Η εξάρτηση δεν ορίζεται στο ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο. Σύμφωνα με την Ύπατη
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), η αρχή της
εξάρτησης απαιτεί οι οικονομικές και συναισθηματικές σχέσεις μεταξύ των μελών
της οικογένειας των προσφύγων να έχουν το ίδιο βάρος και σπουδαιότητα στα
κριτήρια της επανένωσης όπως οι σχέσεις βασισμένες στην άμεση συγγένεια
αίματος ή σε νομικά κυρωμένες ενώσεις.

Οικογένεια
Η οικογένεια είναι μια κοινωνική και πολιτιστική έννοια. Οι νομικοί ορισμοί του
ποιος αποτελεί οικογένεια για λόγους οικογενειακής επανένωσης μπορούν να
ποικίλλουν ανάλογα με το κράτος μέλος της ΕΕ και τα διαφορετικά καθεστώτα
επανένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον Πίνακα 1.

Πρόσφυγας
Πρόσφυγας είναι ένα πρόσωπο που έχει εγκαταλείψει τη χώρα του περνώντας
διεθνή σύνορα και του έχει αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυγα. Ένας
πρόσφυγας έχει νομικά προστατευόμενο καθεστώς και αναγνωρίζεται βάσει ενός
«βάσιμου φόβου για διωγμό»8 λόγω της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητάς
του, της ιδιότητας μέλους συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας ή της πολιτικής του
άποψης.

Επικουρική προστασία
Ένα πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασία είναι υπήκοος τρίτης χώρας
ή άπατρις που δεν πληροί τις προϋποθέσεις ως πρόσφυγας, αλλά για τον οποίο
έχουν αποδειχθεί ουσιαστικοί λόγοι για να θεωρείται πως, αν επιστρέψει στη χώρα
καταγωγής του/της ή στην περίπτωση ενός άπατρις, στη χώρα της προηγούμενης
συνήθους διαμονής του/της, θα αντιμετώπιζε πραγματικό κίνδυνο να υποστεί
σοβαρή βλάβη.9

Ευαλωτότητα
Οι ευαλωτότητα είναι μια ειδική κατάσταση που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις
διαδικασίες υποδοχής και ασύλου. Ο κατάλογος των προσώπων που ανήκουν σε
ευάλωτες ομάδες καθορίζεται από τη σχετική εθνική νομοθεσία. Σύμφωνα με το
άρθρο 14 παράγραφος 8 του ελληνικού νόμου 4375 / 2016,10 «Ως ευάλωτες
ομάδες νοούνται: α) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, β) τα άτομα που έχουν αναπηρία ή
πάσχουν από ανίατη ή σοβαρή ασθένεια, γ) οι υπερήλικες, δ) οι γυναίκες σε κύηση
ή λοχεία, ε) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, στ) τα θύματα
βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή
σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, πρόσωπα με σύνδρομο μετατραυματικής
διαταραχής, επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων και ζ) τα θύματα
εμπορίας ανθρώπων.»
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
Η πλειοψηφία των ανθρώπων με τους οποίους μίλησε η Oxfam στην Ελλάδα, οι
οποίοι είχαν συγγενείς σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, είχαν χωριστεί από αυτούς ενώ
διέσχιζαν τα σύνορα στο δρόμο τους προς την Ευρώπη. Ορισμένες οικογένειες
έχουν χωριστεί από τους αγαπημένους τους επειδή έφθασαν στην Ελλάδα σε
διαφορετικές χρονικές στιγμές και ως εκ τούτου υπόκεινται σε διαφορετικούς
διοικητικούς κανονισμούς (βλ. παρακάτω). Άλλοι έχουν χωριστεί εξαιτίας των
ελλείψεων στο σύστημα υποδοχής και ταυτοποίησης στην Ελλάδα, γεγονός που
μπορεί να οδηγήσει σε κατανομή των μελών μιας οικογένειας σε διαφορετικές
περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

«Όταν περνάγαμε τα
σύνορα ΙράνΤουρκίας, οι μισοί
από μας
παγιδεύτηκαν και οι
μισοί από μας
πέρασαν... Οι μισοί
από αυτούς είναι
τώρα στη Γερμανία»,
δήλωσε η Saeeda11,
42, από το
Υπάρχουν δύο οδοί για τους ανθρώπους στην Ελλάδα να επανενωθούν με τα
Αφγανιστάν.
μέλη της οικογένειας σε ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ:
Περιμένει να
1. Οι διατάξεις περί οικογενειακής επανένωσης βάσει του κανονισμού του
επανενωθεί στη δομή
Δουβλίνου.
φιλοξενίας της
Φιλιππιάδας στη
2. Επανένωση οικογένειας προσφύγων (visa για λόγους οικογενειακής
Βορειοδυτική
επανένωσης), η επιλεξιμότητα των οποίων ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών. Ελλάδα.
Πίνακας 1: Διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης διαθέσιμες για τους ανθρώπους
στην Ελλάδα
Οι διατάξεις περί οικογενειακής ενότητας βάσει
12
του κανονισμού του Δουβλίνου
Επιτρέπει σε έναν αιτούντα άσυλο σε ένα κράτος
μέλος της ΕΕ να ζητήσει από ένα άλλο κράτος
μέλος της ΕΕ να αναλάβει την ευθύνη για την
εξέταση της αίτησής του για χορήγηση ασύλου,
ώστε ο αιτών άσυλο να μπορεί:
• Να ενωθεί με στενούς συγγενείς που επίσης
αναζητούν άσυλο ή στους οποίους έχει
χορηγηθεί κάποια μορφή προστασίας.
• Να επανενωθεί με άλλα μέλη της οικογένειας
βάσει εξάρτησης, λόγω ασθένειας,
εγκυμοσύνης, νεογέννητου παιδιού, σοβαρής
αναπηρίας ή γήρατος (άρθρο 16).
• Να επανενωθεί με άλλα μέλη της οικογένειας
βάσει πολιτιστικών ή/και ανθρωπιστικών λόγων
(άρθρο 17) κατά την κρίση του κράτους μέλους
της ΕΕ που λαμβάνει το αίτημα. Τα άρθρα 16
και 17 είναι γνωστά ως διακριτικές ρήτρες.
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Ορισμός της «Οικογένειας»
• Ο σύζυγος του αιτούντος άσυλο ή ο/η άγαμος
σύντροφος σε μια σταθερή σχέση.
• Τα ανήλικα τέκνα των ζευγαριών ή του
αιτούντος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι
άγαμα.
• Όταν ο αιτών είναι ανήλικος και άγαμος, ο
πατέρας, η μητέρα ή άλλος ενήλικος
υπεύθυνος για τον αιτούντα.

Visa / Θεώρηση Εισόδου για οικογενειακούς λόγους
Οι κανόνες που εφαρμόζονται σε αυτή τη διαδικασία
εξαρτώνται από το καθεστώς μετανάστευσης του
μέλους της οικογένειας στο κράτος μέλος της ΕΕ. Η
οδηγία της ΕΕ για την οικογενειακή επανένωση θεσπίζει
κοινούς κανόνες για την άσκηση του δικαιώματος στην
οικογενειακή επανένωση σε ορισμένα κράτη μέλη της
ΕΕ:
• Όταν ένα μέλος της οικογένειας έχει το καθεστώς
του πρόσφυγα ή της επικουρικής προστασίας,
μπορεί να ζητήσει από τα άμεσα μέλη της
οικογένειάς του να ενωθούν υπό την οικογενειακή
επανένωση των προσφύγων (visa για λόγους
οικογενειακής επανένωσης). Η διαδικασία ποικίλλει
μεταξύ των κρατών μελών, από τη συμπλήρωση
των ηλεκτρονικών εντύπων έως την υποβολή των
δικαιολογητικών τους σε κέντρα αιτήσεων
θεώρησης εισόδου ή πρεσβείες.
• Σε περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας δεν
έχουν καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής
προστασίας, ισχύουν απαγορευτικά αυστηρότεροι
κανόνες σχετικά με το εισόδημα, την ένταξη και τη
στέγαση.
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Ο ορισμός της «Οικογένειας»
• Συγγενείς πρώτου βαθμού (σύζυγος και ανήλικα
τέκνα) του συντηρούντος
• Συγγενείς πρώτου βαθμού στην άμεση οικογένεια
του συντηρούντος ή του/της συζύγου του, όπου
εξαρτώνται από αυτούς και δεν έχουν την κατάλληλη
οικογενειακή υποστήριξη στον τόπο καταγωγής
τους.
• Τα ενήλικα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του/της
συζύγου του, όταν δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να
εξασφαλίσουν τις δικές τους ανάγκες λόγω της
κατάστασης της υγείας τους.
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Ο Abdul από το Χεράτ του Αφγανιστάν
ελπίζει να επανενωθεί με τη γυναίκα και το
γιο του στη Γερμανία. Τους έγραψε ένα
εγκάρδιο γράμμα καθώς περιμένει στην
Ήπειρο να διεκπεραιωθεί η αίτηση
επανένωσης της οικογένειάς του.
«Χαιρετισμούς στη σύζυγό μου Zahra και
στον αγαπητό μου γιο Mohamad, που
βρίσκονται τώρα στην πόλη του Αμβούργου
της Γερμανίας.
Ελπίζω ότι και οι δύο είστε σε καλή υγεία
και πνεύμα. Ελπίζω μια μέρα να είμαι δίπλα
σας και για άλλη μια φορά θα ζήσουμε μαζί.
Ο Θεός να σας προστατεύει και τους δυο
σας.
Με σεβασμό,
Αμπντούλ»
Φωτογραφία Felipe Jacome / Oxfam 2017

Η ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΕ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Στις 18 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια συμφωνία που
επετεύχθη μεταξύ των 28 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης και της
τουρκικής κυβέρνησης (Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας).15 Σύμφωνα με τη συμφωνία
αυτή, κάθε πρόσωπο που έρχεται στην Ελλάδα από την Τουρκία μετά τις 20
Μαρτίου 2016 θα μπορεί να επιστραφεί στην Τουρκία μετά από ατομική εκτίμηση
της υπόθεσής τους.
Μετά τη δημοσίευση της Κοινή Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, οι περισσότεροι άνθρωποι
που έφθασαν στην Ελλάδα πριν από τις 20 Μαρτίου 2016 μεταφέρθηκαν στην
ηπειρωτική χώρα. Οι άνθρωποι που φτάνουν στα ελληνικά νησιά μετά την
ημερομηνία αυτή απαγορεύεται γενικά να φύγουν για την ηπειρωτική χώρα και
υποχρεούνται να περάσουν από τις συνοριακές διαδικασίες. Οι συνοριακές
διαδικασίες περιλαμβάνουν ελέγχους παραδεκτού, κατά τους οποίους οι
υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης Ασύλου (EASO) ή της
Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου εκτιμούν, όχι την ατομική ανάγκη διεθνούς
προστασίας ενός ατόμου, αλλά μόνο εάν μπορεί να επιστραφεί στην Τουρκία.
Μόνο ευάλωτες περιπτώσεις και άτομα με μέλη της οικογένειας που έχουν ήδη
υποβάλει αίτηση ασύλου στην ΕΕ απαλλάσσονται από τους γεωγραφικούς
περιορισμούς και τις συνοριακές διαδικασίες.
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Στις 8 Δεκεμβρίου 2016, ο συντονιστής της ΕΕ για την εφαρμογή της Κοινής
Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, Maarten Verwey, ενέκρινε ένα κοινό σχέδιο δράσης16 με τις
Ελληνικές αρχές για να στηρίξουν την εφαρμογή της συμφωνίας και να αυξήσουν
τον αριθμό επιστροφών από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία.
Η Oxfam έχει επανειλημμένα επικρίνει τη Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και τις
επιπτώσεις της στις ζωές των ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα.17

2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
Πίνακας 2: Περίληψη της κατάστασης στα ελληνικά νησιά (Λέσβος, Χίος, Σάμος,
Λέρος και Κως
Εκτιμώμενος αριθμός
μεταναστών,
συμπεριλαμβανομένων των
προσφύγων

13,745 (17 Μαΐου 2017)

Εκτιμώμενος αριθμός που
προσπαθούν να φτάσουν στην
οικογένεια τους

Άγνωστος. Δεν υπάρχει σταθερή ταυτοποίηση και
καταγραφή για άτομα που επιδιώκουν να
επανενωθούν με μέλη της οικογένειάς τους.

Πρόσβαση στην οικογενειακή
επανένωση προσφύγων μέσω
visa

Αδύνατη. Οι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων
των προσφύγων, δεν μπορούν να ταξιδέψουν στην
ηπειρωτική Ελλάδα ώστε να έχουν πρόσβαση στις
διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης στις
πρεσβείες.

Πρόσβαση στις διατάξεις
οικογενειακής επανένωσης βάσει
του κανονισμού του Δουβλίνου

Όλο και περισσότερο περιορισμένη λόγω
διοικητικών εμποδίων, αναποτελεσματικότητας και
στενότερων ερμηνειών της νομοθεσίας.

Πρόσβαση στην οικογένεια στην
ηπειρωτική Ελλάδα

Συχνά αδύνατη, εκτός και αν το άτομο στο νησί έχει
19
μια αναγνωρισμένη ευαλωτότητα. Αυτό θα γίνει
όλο και πιο δύσκολο, καθώς αναμένεται ότι ακόμη
και οι ευάλωτοι άνθρωποι δεν θα μπορούν πλέον
να απομακρυνθούν από τα ελληνικά νησιά,
σύμφωνα με προτάσεις του Κοινού Σχεδίου
Δράσης.
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Η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας διευκρινίζει ότι «όλοι οι νέοι παράτυποι μετανάστες
που διασχίζουν από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά από τις 20 Μαρτίου 2016 θα
επιστραφούν στην Τουρκία».20 Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που θεσπίστηκαν για
την εφαρμογή της έχουν αφήσει χιλιάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα
ελληνικά νησιά.21 Οι περισσότεροι ζουν σε ανεπαρκείς ή μη ασφαλείς συνθήκες και
επομένως με μειωμένη δυνατότητα προσαρμογής και επιβίωσης στις
επικρατούσες συνθήκες. Είναι εκτεθειμένοι σε βία και κακομεταχείριση με
αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε αλλαγή στο
περιβάλλον και στη ζωή τους. Οι διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής που
θεσπίστηκαν για την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας είναι
περίπλοκες και διαρκώς μεταβαλλόμενες. Συγκεκριμένα:
• Δεν αποσκοπούν στην προστασία της οικογενειακής ενότητας ή άλλων
βασικών δικαιωμάτων, αλλά στην επιστροφή στην Τουρκία των ατόμων που
ζητούν διεθνή προστασία στην Ευρώπη.
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• Μειώνουν την πιθανότητα οικογενειακής επανένωσης αν οι άνθρωποι έφθασαν
μετά τις 20 Μαρτίου 2016.
• Περιορίζουν τη δυνατότητα των ανθρώπων να απομακρυνθούν από τα νησιά
για να ενωθούν με μέλη της οικογένειάς τους στην ηπειρωτική χώρα και/ή να
υποβάλουν αίτηση για οικογενειακή επανένωση μέσω των σχετικών
πρεσβειών.
• Διαχωρίζουν τους πιο ευάλωτους από τους αγαπημένους τους, μετακινώντας
τους ανθρώπους με ευαλωτότητα στην ηπειρωτική χώρα αφήνοντας πίσω τους
τα μέλη της οικογένειας που δεν πληρούν τον στενό ορισμό της οικογένειας.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας επιβάλλει σημαντικούς περιορισμούς στους
ανθρώπους που έχουν φθάσει στα ελληνικά νησιά μετά τις 20 Μαρτίου 2016, όσον
αφορά τη μετακίνηση τους στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι
άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πρεσβείες των κρατών μελών
της ΕΕ και στις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης. Για παράδειγμα, η Oxfam
έλαβε πληροφορίες για μια οικογένεια στην Τουρκία που υπέβαλε αίτηση
οικογενειακής επανένωσης με ένα από τα παιδιά της, που ζούσε σε κράτος μέλος
της ΕΕ. Λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών, έκαναν ένα επικίνδυνο ταξίδι δια
θαλάσσης στη Λέσβο, όπου καταγράφηκαν ως αιτούντες άσυλο. Λίγους μήνες
αργότερα, προσκλήθηκαν για μια συνέντευξη στην αντίστοιχη πρεσβεία, αλλά δεν
μπορούσαν να παρευρεθούν επειδή οι ελληνικές αρχές δεν τους επέτρεπαν να
φύγουν από τη Λέσβο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Για τις οικογένειες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά, ο ελληνικός νόμος 4375/2016
ορίζει την ευθύνη των αρχών να διατηρούν την ενότητα της οικογένειας κατά τις
διαδικασίες εγγραφής και αναγνώρισης.22 Στην πράξη όμως αυτό συμβαίνει
σπάνια. Δίνεται προτεραιότητα στη μεταφορά ευάλωτων περιπτώσεων στην
ηπειρωτική χώρα, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες
(πολύ συχνά χωρίς να ληφθεί υπόψη η προστασία της οικογενειακής ενότητας) και
στο να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην Τουρκία. Στα νησιά, οι άνθρωποι που
δικαιούνται να υποβάλουν αίτημα για οικογενειακή επανένωση κατά τον κανονισμό
του Δουβλίνου συχνά κολλάνε στη γραφειοκρατία, με τα δικαιώματά τους να
παραβλέπονται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπάλληλοι της μονάδας του
Δουβλίνου βρίσκονται μόνο στην Αθήνα και όχι στα νησιά. Οργανώσεις που
παρέχουν νομική υποστήριξη αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης
Ασύλου (EASO) και οι υπάλληλοι της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου δεν έχουν
επαρκή κατάρτιση για τον τρόπο χειρισμού υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης
του κανονισμού του Δουβλίνου. Για τους ίδιους λόγους, αιτήματα οικογενειακής
επανένωσης σύμφωνα με τις ρήτρες διακριτικής ευχέρειας του κανονισμού του
Δουβλίνου, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αναλάβουν την ευθύνη μιας
αίτησης, ακόμη και αν δεν πληροί τα υπόλοιπα κριτήρια που καθορίζονται στον
κανονισμό του Δουβλίνου, συχνά δεν καταγράφονται. Το πιο πρόσφατο
παράδειγμα που καταδεικνύει τις διαρκείς αλλαγές πολιτικών και διαδικασιών είναι
η ενημέρωση από την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου προς τους δικηγόρους και τις
ΜΚΟ ότι δεν μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις οικογενειακής επανένωσης βάσει
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των ρητρών διακριτικής ευχέρειας από αιτούντες άσυλο στα νησιά. Η αλλαγή αυτή
περιορίζει περαιτέρω τις επιλογές των ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί στα
ελληνικά νησιά.
Η κατάσταση επιδεινώνεται από την έλλειψη παρακολούθησης και εποπτείας των
διαδικασιών καταγραφής. Επί του παρόντος, δεν χρησιμοποιείται έντυπο αίτησης
για την υποβολή των αιτήσεων Δουβλίνου. Κατά την καταγραφή, οι άνθρωποι
ερωτώνται μόνο μία φορά εάν έχουν οικογένεια στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, οι
αιτούντες αναμένεται να ενημερώσουν αυτοπροσώπως και αυτοβούλως τον
υπάλληλο της υπόθεσης ότι έχουν οικογένεια στην Ευρώπη και να παραδώσουν
όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που μπορούν να αποδείξουν τη συγγένεια, όπως
πιστοποιητικά γέννησης ή γάμου. Η Oxfam έλαβε αρκετές αναφορές περιπτώσεων
με οικογένεια σε άλλη κράτη-μέλη που δεν εντοπίστηκαν κατά την καταγραφή.
Αυτοί οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να περιμένουν μέχρι να προσδιοριστούν οι
πρώτες συνεντεύξεις τους, χάνοντας έτσι τη δυνατότητα να διεκπεραιωθούν τα
αιτήματά τους γρήγορα, καθώς η περίοδος αναμονής για την πρώτη συνέντευξη
κυμαίνεται από μερικές ημέρες έως αρκετούς μήνες.

ΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ;
Οι μαρτυρίες των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, και οι
εκθέσεις των ομάδων νομικής βοήθειας δείχνουν ότι οι άκαμπτοι ορισμοί της
«οικογένειας» του κανονισμού του Δουβλίνου και των εθνικών νόμων περί
οικογενειακής επανένωσης μέσω θεώρησης εισόδου βρίσκονται στο επίκεντρο του
προβλήματος. Πολλοί οικογενειακοί δεσμοί δεν αναγνωρίζονται από το ελληνικό
και ευρωπαϊκό δίκαιο, τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη τους πολιτιστικούς και
κοινωνικούς παράγοντες ή μονάδες εξάρτησης που σχηματίζονται ως μηχανισμός
επιβίωσης κατά τις μεταναστευτικές διαδρομές. Οι στενοί ορισμοί που
χρησιμοποιούνται στα διάφορα νομικά συστήματα εμποδίζουν τα μέλη των
εκτεταμένων οικογενειών, των ασκούντων επιμέλεια αλλά και των οικογενειών που
σχηματίστηκαν μετά την φυγή από τον τόπο διαμονή τους, να μένουν μαζί και να
έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης.
Κουτί 1: Μια οικογένεια Αφγανών
Μια οικογένεια Αφγανών στάλθηκε από τη Λέσβο στην Αθήνα, καθώς ένα μέλος
αναγνωρίστηκε ως ευάλωτο και απαιτούσε ιατρική περίθαλψη. Η γιαγιά έμεινε πίσω
μόνη της, στη Λέσβο, γιατί δεν συνιστά μέλος της οικογένειάς σύμφωνα με το στενό
ορισμό της, αν και ήταν ουσιαστικό μέρος της οικογένειας για χρόνια. Αυτό οδήγησε
σε σοβαρή συναισθηματική δυσφορία τόσο για τα μέλη της οικογένειας που πήγαν
στην Αθήνα όσο και για τη γιαγιά που παρέμεινε στη Λέσβο. Μια προσφυγή με σκοπό
να αποδείξει την εξάρτησή της δεν ήταν επιτυχής.

Ωστόσο, ακόμη και για τους ανθρώπους που εντάσσονται στους στενούς
ορισμούς, τα γραφειοκρατικά ζητήματα, όπως η απόδειξη του οικογενειακού
δεσμού μέσω επίσημων εγγράφων, αποτελούν φραγμό. Αρκετές περιπτώσεις
αναφέρθηκαν στην Oxfam εγκύων γυναικών που μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές
φιλοξενίας ή ακόμα και στην ηπειρωτική χώρα, ενώ ο σύντροφός τους
αναγκάστηκε να μείνει πίσω στη Μόρια επειδή δεν είχαν έγγραφα που να
αποδεικνύουν τη σχέση τους, παρόλο που η αξιόπιστη μαρτυρία θα έπρεπε να
είναι επαρκής για αυτούς.23 Ακόμη και αν τα ζευγάρια φτάσουν μαζί, εκτός εάν
μπορούν να αποδείξουν ότι είναι παντρεμένα ή έχουν νομικά αναγνωρισμένη
σταθερή σχέση, μπορεί να εγγραφούν και να εξεταστούν χωριστά.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΝ
Κουτί 2: Μια Αφγανική οικογένεια με ανήλικα και ενήλικα παιδιά
Μια Αφγανική οικογένεια με δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών και δύο ενήλικα παιδιά,
ένας γιος 18 ετών και μια κόρη 24 ετών, έφτασαν στη Λέσβο στα τέλη του 2016. Η
οικογένεια υπέβαλε αίτηση Δουβλίνου για οικογενειακή επανένωση με τον πέμπτο γιο, ο
οποίος είναι ασυνόδευτο παιδί στη Γερμανία. Ενώ οι γονείς έγιναν δεκτοί, τα δύο ενήλικα
παιδιά απορρίφθηκαν. Ο 18χρονος γιος αναγνωρίστηκε ως ευάλωτος και μεταφέρθηκε
στην Αθήνα. Η 24χρονη κόρη ωστόσο, θα παρέμενε μόνη της στη Λέσβο, καθώς δεν
θεωρήθηκε ούτε ευάλωτη ούτε ανήλικη, και έτσι της αρνήθηκαν την ευκαιρία να
επανενωθεί με την υπόλοιπη οικογένειά της. Αυτή η κατάσταση προκάλεσε τεράστιο
άγχος για όλη την οικογένεια, αλλά κυρίως για την κόρη. Επειδή η οικογένεια δεν θέλησε
να χωριστεί - και λόγω της συναισθηματικής δυσφορίας που προκαλούσε στην κόρη - οι
γονείς και ο γιος παρέμειναν στη Μόρια με την κόρη. Αυτό καθυστέρησε την επανένωση
των γονέων με το μικρό τους γιο στη Γερμανία. Τελικά, η κόρη αναγνωρίστηκε επίσης ως
ευάλωτη, πράγμα που σημαίνει ότι ο γεωγραφικός περιορισμός της έχει αρθεί. Από τότε
μετακόμισε στην Αθήνα με την υπόλοιπη οικογένεια - παρόλο που οι γονείς, αν υποτεθεί
ότι συνεχίζουν την αίτησή του Δουβλίνου, θα πάνε στη Γερμανία.

Η στενή εφαρμογή πολιτικών που ενώ αποσκοπούν στην προστασία των ευάλωτων
ατόμων - όπως η εξαίρεση των περιπτώσεων από τις συνοριακές διαδικασίες24 και το
δικαίωμά τους να μετακινηθούν στην ενδοχώρα για να λάβουν την απαραίτητη
περίθαλψη - συχνά χωρίζει τις οικογένειες λόγω της πρωταρχικής προτεραιότητας
αποστολής όσων το δυνατό περισσότερων προσφύγων και μεταναστών στην
Τουρκία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα ζευγάρι από τη Συρία που
έφτασε με τη μικρή αδερφή της συζύγου. Η σύζυγος ήταν εννιά μηνών έγκυος και η
αδελφή της είχε κλείσει πρόσφατα τα 18, όταν η οικογένεια έφτασε στη Λέσβο. Στο
ζευγάρι είχαν πει ότι μπορούν να μετακινηθούν στην Αθήνα λόγω της εγκυμοσύνης
της συζύγου, αλλά στην αδελφή της δεν επιτράπηκε να τους συνοδεύσει. Η 18χρονη,
φοβούμενη ότι θα μείνει πίσω, ταξίδεψε πρώτη στην Αθήνα με έναν διακινητή.
Ωστόσο, η γυναίκα γέννησε στη Λέσβο και έτσι δεν ταξίδεψε, που σημαίνει ότι η
αδελφή έμεινε στην Αθήνα μόνη της χωρίς καμία είδηση για το που βρίσκεται.
Κουτί 3: Η Sarah από την Συρία
Η Sarah, 24 ετών, άφησε τη Συρία με το σύζυγό της, το νεογέννητο γιο τους, τους γονείς
της και τα μικρά αδέλφια της. Έφυγαν επειδή ο πατέρας της είχε φυλακιστεί για τρία
χρόνια και φοβόταν για τη ζωή τους. Η οικογένεια χωρίστηκε στα σύνορα με την Τουρκία:
η Σάρα, ο σύζυγός της και ο γιος τους έμειναν πίσω. Αφού έκαναν το ταξίδι μόνοι,
έφτασαν στη Λέσβο μετά την έναρξη ισχύος της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.
Η νεαρή οικογένεια έμεινε εκεί για 10 μήνες. «Η κατάσταση στη Μόρια ήταν πολύ άσχημη.
Οι άνθρωποι έφευγαν από τη δομή και ζούσαν στα χωράφια. Άλλοι επέστρεψαν στην
Τουρκία. Ο γιος μου αρρώστησε στη Μόρια, αλλά κανένας γιατρός δεν τον έχει δει ποτέ»,
λέει η Sarah. «Αν είχαμε πεθάνει στη βάρκα θα ήταν καλύτερα από τη ζωή μας στην
Ελλάδα».
Ως ευάλωτες περιπτώσεις, η Sarah και ο σύζυγός της μεταφέρθηκαν στην ηπειρωτική
χώρα. Τώρα ζουν σε ένα ξενοδοχείο στην Ήπειρο. Παρόλο που οι γονείς της και τα
αδέλφια της είναι επίσης στην Ελλάδα, δεν έχουν επανενωθεί, καθώς μεταφέρθηκαν
ξεχωριστά, σε δομές σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. «Ο πατέρας μου είναι
τώρα στην Αθήνα με την υπόλοιπη οικογένειά μου. Ζήτησα να με πάνε μαζί τους αλλά με
έφεραν εδώ. Μου είπαν ότι είναι μόνο τέσσερις ώρες μακριά από την Αθήνα, αλλά
βρισκόμασταν στο λεωφορείο χωρίς φαγητό για πολλές ώρες», λέει η Sarah.
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οι πολιτικές διακρίσεων που εφαρμόστηκαν για την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕΤουρκίας καθιστούν την οικογενειακή επανένωση ένα ανέφικτο όνειρο για ανθρώπους
από ορισμένες χώρες που αναγκάζονται να παραμείνουν στα ελληνικά νησιά ή ακόμα
και να επιστρέψουν στην Τουρκία. Ένα πιλοτικό πρόγραμμα στη Λέσβο που σχετίζεται
με την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας προβλέπει την άμεση κράτηση ατόμων από έξι
εθνικότητες κατά την άφιξή τους.25 Οργανώσεις που προσφέρουν νομική βοήθεια
αναφέρουν ότι οι κρατούμενοι έχουν ελλιπή ή καθόλου πρόσβαση σε διαδικασίες
οικογενειακής επανένωσης λόγω έλλειψης πρόσβασης σε νομική βοήθεια αλλά και στα
απαραίτητα έγγραφα.
Δικηγόροι και ομάδες νομικής βοήθειας στην Ελλάδα δήλωσαν στην Oxfam ότι τα
ασυνόδευτα παιδιά στα νησιά συχνά καταγράφονται ως ενήλικες, επειδή οι διαδικασίες
και τα έγγραφα που απαιτούνται από τις αρχές για να αποδείξουν την ηλικία τους
αλλάζουν συνεχώς. Ως εκ τούτου, έχουν λιγότερες ή και καθόλου ευκαιρίες να
επανενωθούν με τις οικογένειές τους βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου. Για
παράδειγμα, δικηγόροι ανέφεραν ότι η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου πρόσφατα
σταμάτησε να δέχεται αυθεντικά πιστοποιητικά γέννησης ως απόδειξη ότι ένα
ασυνόδευτο παιδί είναι κάτω των 18 ετών. Μόνο τα πρωτότυπα διαβατήρια ή οι εθνικές
ταυτότητες γίνονται δεκτά.26 Η πρακτική αυτή κάνει διακρίσεις εκ των πραγμάτων σε
ορισμένες εθνικότητες, όπως παιδιά από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, τα οποία
μπορούν να λάβουν επίσημη ταυτότητα μόνο μετά την ηλικία των 18 ετών, καθώς και
άτομα που έχουν χάσει τα έγγραφά τους ή δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Η
διαδικασία για την ανατροπή της καταγραφής ενός παιδιού ως ενήλικα είναι χρονοβόρα
και περίπλοκη. Ακόμη και τα παιδιά που καταφέρνουν να την αντιστρέψουν μπορεί να
έχουν χάσει την ευκαιρία να καταχωρήσουν την αίτηση τους και να επανενωθούν με την
οικογένειά τους, καθώς εν τω μεταξύ ενδέχεται να έχουν κλείσει τα 18. Σύμφωνα με μια
οργάνωση παροχής νομικής βοήθειας που λειτουργεί στη Λέσβο, τον Μάιο του 2017
υπήρχαν πάνω από 60 παιδιά στη Μόρια που έχουν καταγραφεί ως ενήλικες.
Κουτί 4: Ο Saad από το Πακιστάν
Ο Saad, 17 ετών, είναι ένα ασυνόδευτο παιδί που εγκατέλειψε τη γενέτειρά του στο Πακιστάν
τον Φεβρουάριο του 2016 και έφθασε στη Λέσβο στις 26 Μαρτίου 2016. Ζει τώρα στη Μόρια στη
Λέσβο.
«Ταξίδευα με τον μεγαλύτερο αδελφό μου. Ήταν άρρωστος και μεταφέρθηκε στην Αθήνα λόγω
της ευαλωτότητας του. Μου λείπει πολύ και φοβάμαι εδώ μόνος. Στη Λέσβο, οι κανόνες αλλάζουν
κάθε μέρα. Θέλω να πάω με τον αδελφό μου στην Αθήνα. Κάναμε όλο το ταξίδι μαζί. Έχω επίσης
έναν μικρότερο αδερφό στη Γαλλία. Είναι 16 και σπουδάζει εκεί.»
Ο Saad δεν μεταφέρθηκε στην Αθήνα με τον μεγαλύτερο αδερφό του και δεν του δόθηκε η
ευκαιρία να υποβάλει αίτηση για οικογενειακή επανένωση βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου
με τον αδελφό του στη Γαλλία επειδή δεν είχε καταγραφεί ως ανήλικος.
«Όταν φτάσαμε, το πλοίο που ήμασταν βυθίστηκε και όλα τα έγγραφα μας καταστράφηκαν. Έτσι,
δεν τα είχα για την καταγραφή. Όταν έφτασα για πρώτη φορά στη Μόρια τοποθετήθηκα στο
τμήμα ανηλίκων, αλλά τότε συνειδητοποίησαν ότι δεν είχα χαρτιά και μου ζητήθηκε να φύγω.
Προσπάθησα να επικοινωνήσω με την οικογένειά μου για να λάβω πιστοποιητικό γέννησης και ο
θείος μου κατάφερε να μου το στείλει. Όταν έκανα την πρώτη συνέντευξη, τους έδωσα το
πιστοποιητικό γέννησής μου, αλλά πληροφορήθηκα ότι πρέπει να περιμένω να αποφασίσει η
ελληνική κυβέρνηση εάν θα το δεχτεί». Ο Saad ήταν 16 χρονών όταν έφτασε και περιμένει πάνω
από ένα χρόνο για να αναγνωριστεί ως ανήλικος. Θα γίνει 18 τον Ιούλιο του 2017 οπότε και οι
πιθανότητές του για επανένωση με την οικογένειά του μειώνονται καθημερινά.
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ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ
Για τους ανθρώπους στα νησιά, η επανένωση με την οικογένεια σε άλλα κράτη
μέλη της ΕΕ είναι δυνατή μόνο βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου και ακόμη και
αυτό είναι υπό απειλή. Το κοινό σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας συνιστά να υποβληθούν οι
άνθρωποι που επιδιώκουν οικογενειακή επανένωση σε συνοριακές διαδικασίες.
Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, οι διαδικασίες αυτές αξιολογούν μόνο εάν ένα
άτομο μπορεί να επιστρέψει στην Τουρκία και όχι εάν χρειάζεται διεθνή
προστασία. Εάν εφαρμοστεί αυτή η πρόταση, οι άνθρωποι τελικά θα
επιστρέφονται στην Τουρκία για να προσπαθήσουν να υποβάλουν αίτηση για
οικογενειακή επανένωση μέσω των πιο σύνθετων και περιοριστικών διαδικασιών
χορήγησης visa. Η ελληνική κυβέρνηση θα χρειαστεί να τροποποιήσει τον
ισχύοντα νόμο για να το πράξει, αλλά αν το κάνει αυτό θα οδηγήσει σε
παρατεταμένο χωρισμό των οικογενειών και των παιδιών από τους γονείς τους και
θα μπορούσε να θέσει τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, σε
αυξανόμενο κίνδυνο εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης. Ορισμένες ΜΚΟ
κάλεσαν τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου να μην ψηφίσουν υπέρ των
τροπολογιών.27

15

3. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Πίνακας 3: Σύνοψη της κατάστασης στην ηπειρωτική χώρα
28

Εκτιμώμενος αριθμός μεταναστών,
συμπεριλαμβανομένων των
προσφύγων

48.404 (17 Μαΐου 2017)

Εκτιμώμενος αριθμός ατόμων που
προσπαθούν να επανενωθούν με την
οικογένειά τους στην ΕΕ

Δεν υπάρχει συνεπής αναγνώριση και
καταγραφή για τα άτομα που επιθυμούν
να επανενωθούν με τα μέλη της
οικογένειάς τους. Ωστόσο, κατά τη
διάρκεια της προ-καταγραφής, στις αρχές
του 2016, διαπιστώθηκε ότι το 44% των
Σύριων και το 20% περίπου των
Αφγανών, οι οποίοι ήταν στις δύο πρώτες
θέσεις των εθνικοτήτων που έφθασαν
στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο,
στοχεύουν να επανενωθούν με μέλη της
29
οικογένειάς τους στην Ευρώπη.

Πρόσβαση στην οικογενειακή
επανένωση μέσω διαδικασιών visa

Διαθέσιμη, αλλά δύσκολη λόγω υψηλού
κόστους, πολύπλοκων διαδικασιών και
στενού ορισμού της «οικογένειας».

Πρόσβαση σε διατάξεις οικογενειακής
επανένωσης βάσει του κανονισμού του
Δουβλίνου

Διαθέσιμες, αλλά περιορισμένες λόγω
καθυστερήσεων, περίπλοκων
διαδικασιών και στενού ορισμού της
«οικογένειας».

Όσοι έφτασαν στην ηπειρωτική Ελλάδα πριν από την εφαρμογή της Κοινής
Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας ή έχουν μεταφερθεί στην ηπειρωτική χώρα επειδή είναι
ευάλωτοι ή/και επιλέξιμοι για οικογενειακή επανένωση βάσει του κανονισμού του
Δουβλίνου, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην προσέγγιση
των μελών της οικογένειάς τους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.30 Ενώ οι άνθρωποι
στην ηπειρωτική χώρα περιμένουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες οικογενειακής
επανένωσης, είναι εγκλωβισμένοι σε δομές που ποικίλλουν ως προς την
καταλληλότητα των καταλυμάτων και των απαραίτητων υπηρεσιών. Όλες οι
ενδείξεις υποδεικνύουν ότι χιλιάδες άνθρωποι θα παραμείνουν στην Ελλάδα για
πολλούς μήνες ακόμη για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες οικογενειακής
επανένωσης.31 Αυτές οι πολιτικές και οι πρακτικές αφήνουν τις οικογένειες
χωρισμένες για άσκοπα μεγάλες χρονικές περίοδούς και αυξάνουν την
ευαλωτότητα τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων. Συγκεκριμένα:
• Καθυστερούν τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και επομένως την επανένωση με
μέλη της οικογένειας.
• Επιτρέπουν μόνο στα μέλη της άμεσης οικογένειας να ενωθούν με μέλη της
οικογένειας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
• Αποτρέπουν τα μέλη της οικογένειας ή τους ασκούντες επιμέλεια που
παραμένουν στα νησιά να ενωθούν με τις οικογένειές τους στην ηπειρωτική
χώρα. Και
• Δεν αναγνωρίζουν και δεν διευκολύνουν την επανένωση των μελών της
οικογένειας που είναι εγκλωβισμένα σε διαφορετικές τοποθεσίες στην
ηπειρωτική χώρα.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΕΣΩ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ VISA
Τα προγράμματα επανένωσης των οικογενειών είναι καθοριστικής σημασίας
καθώς μεταξύ άλλων διασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να
πραγματοποιήσουν επικίνδυνα ταξίδια προς την Ευρώπη. Υπάρχουν διαφορετικά
συστήματα στα κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία είναι διοικητικά και νομικά
πολύπλοκα, συχνά επιτρέποντας την επανασύνδεση μόνο μιας στενής κατηγορίας
μελών της οικογένειας (βλ. Πίνακα 3). Αυτό σημαίνει ότι, σήμερα, μόνο ένας πολύ
περιορισμένος αριθμός προσφύγων και μεταναστών μπορεί να επανενωθεί με τις
οικογένειές τους. Το 2015, το έτος κατά το οποίο σχεδόν ένα εκατομμύριο
άνθρωποι διέσχισαν το Αιγαίο για να ξεφύγουν τη δίωξη ή να αναζητήσουν
καλύτερη ζωή, τα κράτη μέλη της ΕΕ χορήγησαν μόνο 78.772 βίζες για
οικογενειακούς λόγους32 στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ σε άτομα από τις πέντε κύριες
εθνικότητες33 που έφθασαν στην Ελλάδα μέσω της Τουρκίας.
Πίνακας 4: Άδειες διαμονής που χορηγούνται για οικογενειακούς λόγους σε όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ, ανά εθνικότητα, 2015
Συρία

35.373

Αφγανιστάν

6.384

Ιράκ

7.893

Ιράν

5.988

Πακιστάν

23.170

Σύνολο

78.772

Πηγή: Eurostat, Στατιστικά στοιχεία άδειας παραμονής. Διαθέσιμο στο: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Residence_permits_statistics [πρόσβαση στις 24 Μαΐου 2017]

Οι κανόνες που ισχύουν για την οικογενειακή επανένωση εξαρτώνται από το
καθεστώς του μέλους της οικογένειας στο κράτος μέλος της ΕΕ με το οποίο
κάποιος στην Ελλάδα επιθυμεί να επανενωθεί. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ
των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το ποιος θεωρείται μέλος της οικογένειας και
επίσης σχετικά με τους διαφορετικούς περιορισμούς που ισχύουν (βλ. Παράρτημα
2, Πίνακας Α).
Όταν ένα μέλος της οικογένειας έχει καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρική
προστασία, μπορεί να ζητήσει από να επανενωθεί με τα μέλη της άμεσης
οικογένειάς του. Ωστόσο, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ελλάδα έχουν εισαγάγει
περιορισμούς στη δυνατότητα των προσφύγων που έχουν λάβει επικουρική
προστασία να υποβάλουν αίτηση επανένωσης της οικογένειάς τους. Το 2016 η
Γερμανία ανέστειλε την πρόσβαση στις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης για
τα άτομα που τυγχάνουν επικουρικής προστασίας μέχρι τις 16 Μαρτίου 2018.34
Αυτό συνέβη το ίδιο έτος που το γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο για τη
Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (BAMF) χορήγησε επικουρική προστασία αντί
για προσφυγικό καθεστώς σε ένα αριθμό ρεκόρ ανθρώπων.35 Η επικουρική
προστασία, η οποία παρέχει σε άτομα μειωμένα δικαιώματα, σε σύγκριση με το
καθεστώς του πρόσφυγα, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της
πρόσβασης στην οικογενειακή επανένωση. Άλλα κράτη μέλη θέτουν ειδικούς
περιορισμούς για την επανένωση της οικογένειας των προσφύγων. Για
παράδειγμα, στην Ισπανία τα μέλη των οικογενειών πρέπει να είναι της ίδιας
εθνικότητας για να πληρούν τους όρους.36
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Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν
περιορισμό χρόνου ή χρόνο αναμονής σχετικά με την οικογενειακή επανένωση
μέσω visa. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν μόνο
ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα - παράθυρο ενός έτους στο Βέλγιο37 και τρεις
μήνες στην Ολλανδία και τη Γερμανία38 - στο οποίο μπορούν να υποβάλουν αίτηση
για την ένωσή τους με μέλη της οικογένειας τους χωρίς να υπόκεινται σε πιο
απαγορευτικές απαιτήσεις για να αποδείξουν ότι θα μπορέσουν να τα στηρίξουν
οικονομικά. Ενδεχόμενη αδυναμία να αποδείξουν οικονομική ανεξαρτησία δεν
πρέπει ποτέ να αποτελεί λόγο για την μη επανένωση οικογενειών.
Κουτί 5: Ο Miran από τη Συρία
Ο Miran ένας Σύριος που του χορηγήθηκε καθεστώς πρόσφυγα στην Ολλανδία,
έχασε τη τρίμηνη διορία για να φέρει την οικογένειά του από την Τουρκία στην
Ολλανδία και δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι μπορούσε να στηρίξει την οικογένειά
του για να μεταναστεύσει υπό κανονικές διαδικασίες συνθήκης θεώρησης. Λόγω
ανησυχιών για την ευημερία της συζύγου και των παιδιών του, αποφάσισε να πάει
στην Τουρκία για να φέρει μαζί του την οικογένειά του. Μαζί διέσχισαν το Αιγαίο προς
τη Λέσβο και έχουν υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία στην Ελλάδα.

Οι κανόνες συχνά βασίζονται σε έναν στενό ορισμό της «οικογένειας» που επίσης
δεν λαμβάνει υπόψη πολιτιστικά και κοινωνικά πρότυπα (βλ. Πίνακες 6 και 8). Για
παράδειγμα, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, όπου η Oxfam εξέτασε για την
παρούσα έκθεση, οι γονείς μπορούν να επανενωθούν μόνο με το παιδί τους η τα
παιδιά τους ηλικίας άνω των 18 ετών σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Το Ηνωμένο
Βασίλειο είναι το μόνο κράτος μέλος που δεν επιτρέπει στα παιδιά που
αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες να αιτηθούν επανένωση ακόμη και με τα
κοντινότερα μέλη της οικογένειάς τους. Με εξαίρεση την Ισπανία39, κανένα κράτος
μέλος δεν έχει διατάξεις που να μπορούν να εξετάσουν την εξάρτηση εκτός της
πυρηνικής οικογένειας, η οποία θα επέτρεπε στους πρόσφυγες να φέρουν, για
παράδειγμα, τον παππού τους για να ζήσουν μαζί με ασφάλεια. Στην Ιρλανδία, οι
αλλαγές στη νομοθεσία το 2015 αφαίρεσαν την προϋπάρχουσα κατηγορία
εξαρτώμενων συγγενών και περιορίζουν την επιλεξιμότητα στην πυρηνική
οικογένεια.40
Ο χρόνος που μπορούν να διαρκέσουν οι διαδικασίες επανένωσης της οικογένειας
των προσφύγων ποικίλλει επίσης μεταξύ των κρατών. Για παράδειγμα, η Oxfam
έχει ανέκδοτα στοιχεία ότι οι άνθρωποι που έχουν γίνει δεκτοί στη Γερμανία μέσω
θεωρήσεων για οικογενειακούς λόγους μεταφέρονται πολύ γρήγορα - σε μερικές
περιπτώσεις μέσα σε ένα μήνα, κάνοντας κάποιους να επιλέξουν αυτή τη
διαδικασία αντί να περιμένουν τη μακρά διαδικασία οικογενειακής επανένωσης του
κανονισμού του Δουβλίνου, η οποία συνήθως διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες.
Η άδεια διαμονής που χορηγείται για οικογενειακούς λόγους συνδέεται άμεσα με
το καθεστώς του του/της δικαιούχου μέλους της οικογένειάς. Δεν αναγνωρίζονται
τα μέλη που επανενώνονται ως πρόσφυγες και δεν έχουν άλλο καθεστώς
προστασίας. Μπορεί αυτό επιταχύνει τη διαδικασία, όμως σε ορισμένες
περιπτώσεις έχει επιπτώσεις στη δυναμική εξουσίας μέσα στις οικογένειες και
μπορεί να γίνει πιο δύσκολο για τα ζευγάρια και τις οικογένειες να αναπτύξουν ή
να προάγουν την ισότητα των φύλων. Εν ολίγοις, «δημιουργεί μια πρόσθετη
εξάρτηση από το μέλος της οικογένειας που χορηγεί, το οποίο με τη σειρά του
μπορεί να αισθάνεται υπεύθυνο και να μην μπορεί να ενεργεί ελεύθερα μέσα στις
σχέσεις του».41
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Η ΑΡΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ
Κατά τη διάρκεια Focus Group Discussions στην Ήπειρο περισσότερο από το 50%
των συμμετεχόντων που είχαν υποβάλει αίτηση για οικογενειακή επανένωση σε
άλλη χώρα βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου είχαν περιμένει τουλάχιστον έξι
μήνες για να λάβουν μια τελική απάντηση. Οι οργανισμοί που προσφέρουν νομική
βοήθεια αναφέρουν έλλειψη ικανοτήτων και περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες,
αλλά κυρίως επικαλούνται την έλλειψη δέσμευσης των κρατών μελών στη
διαδικασία. Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ, τα αιτήματα για
οικογενειακή επανένωση αποτελούν μόνο το 6%42 του συνόλου των αιτήσεων που
υποβλήθηκαν μέσω Δουβλίνου. Αυτό, ως εκ τούτου, δεν δικαιολογεί τις μεγάλες
καθυστερήσεις.
Σύμφωνα με συμμετέχοντες στις συζητήσεις, τα εξερχόμενα αιτήματα
οικογενειακής επανένωσης αποστέλλονται από την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου
στο τέλος της τρίμηνης περιόδου που ορίζεται στον κανονισμό του Δουβλίνου από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ασύλου. Τα κράτη μέλη που λαμβάνουν τις
αιτήσεις συνήθως δεν απαντούν μέχρι το τέλος της δίμηνης περιόδου που
επιτρέπει ο κανονισμός από την πλευρά τους. Οι ομάδες νομικής βοήθειας
αναφέρουν ότι αυτή η αναβολή έχει επανειλημμένα οδηγήσει σε χάσιμο των
προθεσμιών για την υποβολή αιτήσεων. Όταν η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου χάνει
μια προθεσμία, επανέρχεται στην υποβολή των αιτήσεων βάσει των άρθρων
διακριτικής ευχέρειας. Η πρακτική αυτή, όχι μόνο προκαλεί ακόμα μεγαλύτερες
περιόδους αναμονής, αλλά έχει επίσης ως αποτέλεσμα πληθώρα αιτήσεων βάσει
των άρθρων διακριτικής ευχέρειας, που θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για
ανθρωπιστικές ή άλλες ιδιαίτερες περιστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τις
διοικήσεις κρατών μελών να θεωρούν τέτοιες αιτήσεις ως καταχρηστικές, σύμφωνα
με φορείς παροχής νομικής βοήθειας.
Το 2016, οι ελληνικές αρχές απέστειλαν 4.886 αιτήματα για οικογενειακή
επανένωση βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
Μέχρι τον Ιανουάριο του 2017, περίπου τα μισά από τα αιτήματα έγιναν δεκτά,
αλλά μόνο το ένα τέταρτο των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών που
ήλπιζαν να ενωθούν με τους αγαπημένους τους είχε αναχωρήσει.43 Ο κανονισμός
του Δουβλίνου προβλέπει ότι η Ελλάδα έχει μια περίοδο έξι μηνών για να
μεταφέρει τους ανθρώπους που αιτούνται άσυλο στο κράτος μέλος που έχει
συμφωνήσει να εξετάσει το αίτημά τους. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία μπορεί να
διαρκέσει περισσότερο από ένα χρόνο από τη στιγμή που κάποιος έχει υποβάλει
την αίτησή του στην Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου.
Ένα ισχυρό πλήγμα για τους ανθρώπους που αναμένουν να επανενωθούν με τις
οικογένειές τους στη Γερμανία, τον Μάιο του 2017, οι γερμανικές και ελληνικές
κυβερνήσεις φαίνεται να συμφώνησαν44 ότι μόνο 70 άτομα που έγιναν δεκτά για
οικογενειακή επανένωση μέσω του κανονισμού του Δουβλίνου θα μεταφέρονται
κάθε μήνα, παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τη
γερμανική κυβέρνηση.45 Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2017, ο αριθμός των
αναχωρήσεων ήταν 370 και 540 αντίστοιχα. Επί του παρόντος, υπάρχουν
περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι46 στην Ελλάδα οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί από
την Γερμανία για οικογενειακή επανένωση μέσω του κανονισμού του Δουβλίνου,
πράγμα που σημαίνει ότι εάν η πολιτική αυτή παραμείνει σε ισχύ, κάποιοι μπορεί
να χρειαστούν τρία χρόνια για να ενωθούν με την οικογένειά τους.
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η πλειοψηφία των ανθρώπων με τους οποίου μίλησε η Oxfam στην ηπειρωτική
χώρα δεν είχε σαφή κατανόηση των διαδικασιών ασύλου και οικογενειακής
επανένωσης ούτε της πορείας της αίτησής τους. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο
γεγονός ότι εναπόκειται στην Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου να εντοπίσει τα άτομα
που είναι επιλέξιμα για οικογενειακή επανένωση, βάσει του κανονισμού του
Δουβλίνου. Η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της προ-καταγραφής είχαν ως στόχο να
εντοπίσουν άτομα που είχαν το δικαίωμα σε οικογενειακή επανένωση μέσω
Δουβλίνου, παρόλα αυτά δεν παρείχαν πολλές πληροφορίες για την οικογενειακή
επανένωση.47 Ως εκ τούτου, η ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες οικογενειακής
επανένωσης αφήνεται σε μεγάλο βαθμό στις ΜΚΟ που παρέχουν νομική βοήθεια,
μια υπηρεσία ως επί το πλείστον με ελλιπή χρηματοδότηση και που επομένως δεν
καλύπτει το σύνολο του ενδιαφερόμενου πληθυσμού. Οι περισσότεροι από τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες που μίλησε η Oxfam ανέφεραν ότι είχαν περάσει
τις διαδικασίες με ελάχιστες ή καθόλου πληροφορίες. Ισχυρίστηκαν ότι οι αρχές
δεν παρείχαν επαρκείς εξηγήσεις ούτε για τις διαδικασίες ούτε για τη θέση τους
μέσα σε αυτές. Ορισμένες οικογένειες είχαν λάβει αντικρουόμενες πληροφορίες
από τους δικηγόρους και την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου σχετικά με τη
δυνατότητα επανένωσης με τα μέλη της οικογένειας που ζουν σε άλλο κράτος
μέλος της ΕΕ. Σε μια περίπτωση, μια γυναίκα από τη Συρία ανέφερε ότι η
Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου την πληροφόρησε λανθασμένα ότι δεν είχε το
δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για οικογενειακή επανένωση βάσει του κανονισμού
του Δουβλίνου με τα ανήλικα παιδιά της στη Γερμανία. Αφού έλαβε νομική βοήθεια
υπέβαλε την αίτησή της, έχοντας χάσει όμως περιττό χρόνο.
Κουτί 6: Ο Wahel από τη Συρία
Ο Wahel, 16 ετών από τη Συρία, χωρίστηκε από την οικογένειά του ενώ βρίσκονταν
στο Λίβανο και έφτασε μόνος του στη Θεσσαλονίκη, μετά τον Μάρτιο του 2016. Οι
γονείς του και δύο αδέλφια είχαν φτάσει στην Ελλάδα πριν από τις 20 Μαρτίου 2016
και είχαν πάει στη Γερμανία.
Ως ασυνόδευτος ανήλικος χωρίς πληροφορίες και υποστήριξη, δεν ήξερε ότι θα
μπορούσε να επανενωθεί με την οικογένειά του σύμφωνα με τον κανονισμό του
Δουβλίνου. Έδωσε 9.000 € σε διακινητές, προσπαθώντας ανεπιτυχώς τέσσερις
φορές να ταξιδέψει αεροπορικώς από την Ελλάδα στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή
βρίσκεται ακόμα στην Ελλάδα. Ωστόσο, αφού του προσφέρθηκε νομική βοήθεια,
σύντομα θα επανενωθεί με την οικογένειά του.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Ο κανονισμός του Δουβλίνου δεν επιτρέπει την επανένωση με ενήλικα παιδιά, άνω
των 18 ετών, με εξαίρεση τις ρήτρες διακριτικής ευχέρειας. Περίπου το 30% των
συμμετεχόντων στα Focus Group Discussions της Oxfam, που είχαν οικογένεια σε
άλλο κράτος μέλος, ανέφεραν ότι δεν θα μπορούσαν να επανενωθούν με τα
ενήλικα παιδιά ή τα αδέλφια τους επειδή ήταν άνω των 18 ετών. Έτσι, οι
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«Οι γονείς μου είναι
στη Σουηδία, αλλά
δεν μπορώ να
υποβάλω αίτηση για
οικογενειακή
επανένωση [βάσει
του κανονισμού του
Δουβλίνου] επειδή
είμαι ενήλικας», λέει
η Amina, 24, από τη
Συρία.

οικογένειες με παιδιά σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, που πρόκειται σύντομα να
γίνουν 18, προσπαθούν να επισπεύσουν τις διαδικασίες ώστε να μπορούν να
επανενωθούν, ενώ τα παιδιά τους είναι ακόμα ανήλικα.
Ως εκ τούτου, οργανώσεις που παρέχουν νομική βοήθεια αναφέρουν ότι οι
υποθέσεις που υποβλήθηκαν βάσει των άρθρων 16 και 17 του κανονισμού του
Δουβλίνου (βλ. Πίνακα 1) αυξήθηκαν το 2016. Το 2016 υποβλήθηκαν στην Ελλάδα
451 αιτήσεις βάσει των ρητρών διακριτικής ευχέρειας.48 Οι δικηγόροι αναφέρουν
ότι οι απορρίψεις αυξάνονται επίσης και ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να
αιτιολογούν την απόρριψη μιας υπόθεσης που υποβλήθηκε με βάσει τα άρθρα 16
και 17.
Οργανώσεις και δικηγόροι ανέφεραν ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν αρχίσει να
δέχονται ενήλικα παιδιά, κυρίως γυναίκες, ηλικίας μεταξύ 18 και 21 ετών, με
αιτήσεις υπό το άρθρο 17. Τέτοιες αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο από την
ηπειρωτική Ελλάδα και όχι από τα νησιά. Αυτή η πολιτική αποκλείει νέους άνδρες,
οι οποίοι ενδέχεται μερικές φορές να αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.
Η Naiima και η οικογένειά
της εγκατέλειψαν την πόλη
Κομπάνι πριν από δύο
χρόνια. Πέρασαν οκτώ
μήνες στην Τουρκία
περιμένοντας να περάσει ο
χειμώνας. Τους τελευταίους
14 μήνες η οικογένειά της
έζησε σε δομή φιλοξενίας
στη Θεσσαλονίκη και τώρα
στην Ήπειρο. Ελπίζει να
επανενωθεί με τον
μεγαλύτερο αδελφό της στη
Βιέννη της Αυστρίας. Η
Naiima γράφει μια επιστολή
στον αδελφό της:
«Πώς είσαι; Ποια είναι τα
νέα σου; Μου λείπεις πάρα
πολύ, εύχομαι να
μπορέσουμε να φτάσουμε
κοντά σου. Σε αγαπώ πάρα
πολύ, συνεχίζουμε...»
Φωτογραφία: Felipe Jacome /
Oxfam 2017
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Η ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τα προαναφερθέντα εμπόδια αφήνουν τις οικογένειες να αισθάνονται
απελπισμένες και πρόθυμες να βάλουν τη ζωή τους στα χέρια των δικτύων
διακινητών. Για παράδειγμα, η Haya, μια 47χρονη μητέρα, δήλωσε στην Oxfam ότι
έστειλε την κόρη της, ηλικίας 18 ετών, στη Γερμανία με διακινητές για να είναι μαζί
με τα αδέλφια της, επειδή αισθάνθηκε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να
αποφευχθεί η διάσπαση της οικογένειας και να μην μείνει η κόρη της πίσω στην
Ελλάδα μόνη. Μια οικογένεια Σύριων που ζει στη βορειοδυτική Ελλάδα, βοήθησε
την 24χρονη κόρη της να πάει στη Γερμανία για τον ίδιο λόγο. Και στις δύο
περιπτώσεις, οι οικογένειες γνώριζαν ότι δεν θα ήταν σε θέση να επανενωθούν με
τα ενήλικα παιδιά τους μετά την άφιξή τους στη Γερμανία, πράγμα που σήμαινε ότι
το να εναποθέσουν τις ελπίδες και τα παιδιά τους στα χέρια των διακινητών ήταν ο
μόνος τρόπος για να διατηρηθεί η οικογένεια ενωμένη. Οι ισχύοντες νόμοι και
πολιτικές σχετικά με την οικογενειακή ενότητα παραβιάζουν τα δικαιώματα των
ανθρώπων και τους εκθέτουν σε απειλητικές για τη ζωή τους καταστάσεις.
Επιπλέον, είναι αντιπαραγωγικές στην προσπάθεια να καταστεί η αναζήτηση
ασύλου στην ΕΕ μια εύχρηστη, αποτελεσματική και εύρυθμη διαδικασία.

4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Η ΕΕ, τα κράτη μέλη και η ελληνική κυβέρνηση
πρέπει:
• Να παρακολουθούν τη δράση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης
Ασύλου και να εξασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοι που εργάζονται στην Ελλάδα
είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και ειδήμονες των διαφορετικών νομικών οδών
που εξασφαλίζουν την οικογενειακή ενότητα.
• Να διευρύνουν τον ορισμό της οικογένειας τόσο για την επανένωση μέσω
διαδικασιών θεώρησης/visa όσο και για τις αιτήσεις βάσει του κανονισμού του
Δουβλίνου, ώστε να συμπεριληφθούν οι νεαροί/ες ενήλικες που παραμένουν
εξαρτώμενοι από την οικογένεια, οι γονείς, τα αδέλφια και οι εξ αγχιστείας
συγγενείς, και να διασφαλιστεί ότι η έννοια της εξάρτησης αντιμετωπίζεται
επαρκώς.
• Να αναπτύξουν ενιαία πρότυπα διαδικασιών με αποτελεσματικές προθεσμίες
για τη διεκπεραίωση υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης και καταγραφής
βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου και να δημιουργήσουν ενιαία
τυποποιημένα έντυπα υποβολής αιτήσεων που να είναι διαθέσιμα στη γλώσσα
που μιλούν οι αιτούντες.
• Να καθιερώσουν μηχανισμούς επίβλεψης για να εξασφαλιστεί η ταχύτερη
δυνατή εφαρμογή των διαδικασιών του Δουβλίνου. Αυτό θα πρέπει να
περιλαμβάνει την παρακολούθηση των αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις περί
οικογενειακής ενότητας.
• Να διασφαλίσουν ότι παρέχονται έγκαιρες, πολιτιστικά κατάλληλες και προσιτές
πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες διαδικασίες ασύλου και οικογενειακής
επανένωσης, προσαρμοσμένες στην κατάσταση της χώρας άφιξης. Να
εξασφαλίσουν επίσης την παροχή και τη χρηματοδότησης νομικής βοήθειας.
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Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει:
• Να διασφαλίσουν ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες λειτουργούν αποτελεσματικά
και ότι η γραφειοκρατία δεν εμποδίζει τους ανθρώπους να επανενωθούν με τις
οικογένειες τους, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες (πρεσβείες, υπηρεσίες ασύλου,
μονάδες του Δουβλίνου κ.λπ.) διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση και ότι οι
πόροι τους χρησιμοποιούνται όπου χρειάζονται περισσότερο, ειδικά στα
ελληνικά νησιά.
• Να άρουν τους οικονομικούς περιορισμούς για πρόσβαση στις διαδικασίες
οικογενειακής επανένωσης σε ό,τι αφορά τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες
και παράλληλα να άρουν τους χρονικούς και οικονομικούς περιορισμούς για την
οικογενειακή επανένωση ατόμων με επικουρική προστασία και άλλο
ανθρωπιστικό καθεστώς.
• Να επιτρέπεται στα παιδιά που είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας να
επανενώνονται με κοντινά μέλη της οικογένειάς τους.

Η ελληνική κυβέρνηση:
• Να μην υποβάλλει υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης - σε καμία
περίπτωση- σε ελέγχους παραδεκτού, όπως συνιστά το κοινό σχέδιο δράσης
για την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.
• Να άρει τους γεωγραφικούς περιορισμούς για όλα τα μέλη της οικογένειας που
είναι εγκλωβισμένα στα ελληνικά νησιά, συμπεριλαμβανομένων των
υπεύθυνων για τη φροντίδα ευάλωτων ατόμων.
• Να συμβουλεύεται τις οικογένειες για τις προτιμήσεις τους, όταν παραχωρεί
στέγη στους αιτούντες άσυλο, και να βεβαιώνεται ότι καταβάλλονται όλες οι
προσπάθειες για να διατηρηθούν οι οικογένειες ενωμένες, εάν αυτό επιθυμούν.
Όταν οι οικογένειες χωρίζονται εντός Ελλάδας και επιθυμούν να είναι μαζί, να
ληφθούν άμεσα μέτρα για την επανένωση τους.
• Να εξασφαλίσει ταχείες διαδικασίες για τα ασυνόδευτα ανήλικα και για τα παιδιά
που έχουν αποκοπεί από τις οικογένειες τους και επιπλέον να αναγνωρίζει
επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία της ηλικίας εκτός από τα διαβατήρια και τις
ταυτότητες. Ενώ ο προσδιορισμός ηλικίας βρίσκεται σε εξέλιξη, τα άτομα θα
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανήλικα έως ότου αποδειχθεί το αντίθετο και να
διασφαλιστεί ότι η διαδικασία διόρθωσης της ημερομηνίας γέννησης ενός
αιτούντος - και, κατά συνέπεια, η αναγνώριση της ανηλικότητας του, εάν είναι
εφικτή - θα καθίσταται σαφής, διαφανής και συνεπής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η Oxfam διεξήγαγε έρευνα πάνω στο αντίκτυπο του ευρωπαϊκού συστήματος
διαχείρισης της μετανάστευσης στις ζωές των ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν
στην Ελλάδα.
Η μεθοδολογία συλλογής πληροφοριών αποτελείται από ένα online
ερωτηματολόγιο, focus group discussions με ανθρώπους που ζουν σε κέντρα
φιλοξενίας στην περιοχή της Ηπείρου, επιτόπιες επισκέψεις και συνεντεύξεις.
Συζητήσεις ομάδων εστίασης: Η Oxfam διεξήγαγε οκτώ focus group discussions
στην Ήπειρο, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 80 άτομα. Σε κάθε μία από τις
τέσσερις τοποθεσίες που επισκεφθήκαμε, διεξήχθησαν ξεχωριστές συζητήσεις
ανδρών και γυναικών για κάθε εθνικότητα.
Διαδικτυακή έρευνα: 25 άτομα απάντησαν από όλη την ελληνική επικράτεια. Δεν
συλλέχθηκαν προσωπικές πληροφορίες.
Επιτόπιες έρευνες: Η Oxfam πραγματοποίησε επισκέψεις επιτόπιας έρευνας
στην Ήπειρο και τη Λέσβο.
Βασικές Ενημερωτικές Συνεντεύξεις: πραγματοποιήθηκαν 11 συνεντεύξεις με
δικηγόρους και οργανώσεις που προσφέρουν νομική βοήθεια και ΜΚΟ.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ OXFAM ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η Oxfam άρχισε να εργάζεται στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2015 και τώρα έχει
προγράμματα στη Λέσβο και στην Ήπειρο.

Τα προγράμματα της Oxfam στηρίζουν την
οικογενειακή ενότητα
Τα προγράμματα της Oxfam στηρίζουν την οικογενειακή ενότητα με διάφορους
τρόπους. Η οργάνωση έχει δημιουργήσει συνεργασίες με δύο νομικούς φορείς, το
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Ευρωπαίους Δικηγόρους στη
Λέσβο. Αυτοί οι συνεργάτες παρέχουν νομικές πληροφορίες, συμβουλές και
νομικές υπηρεσίες σε άτομα που ζητούν διεθνή προστασία,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποβάλλουν αίτηση για οικογενειακή
επανένωση σύμφωνα με τον κανονισμό του Δουβλίνου ή τις διαδικασίες visa.
Επιπλέον, βοηθούν με τις περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης στην Ελλάδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
Πίνακας Α: Σύγκριση της πολιτικής των κρατών μελών της ΕΕ για την οικογενειακή
επανένωση μέσω visa
Οικογενειακή επανένωση μέσω θεώρησης /επανένωσης οικογένειας προσφύγων
Υπάρχουν διατάξεις
για την αναγνώριση
εξάρτησης εκτός της
πυρηνικής
οικογένειας;

Χώρα***

Είναι και οι
δικαιούχοι
επικουρικής
προστασίας και οι
αναγνωρισμένοι
πρόσφυγες
επιλέξιμοι για visa
για
οικογενειακούς
λόγους;

Υπάρχει
χρονικός
περιορισμός ή
χρόνος
αναμονής
σχετικά με την
διαδικασία visa
για
οικογενειακούς
λόγους;

Μπορούν οι
γονείς να φέρουν
τα παιδιά τους
ηλικίας άνω των
18 ετών;

Μπορούν τα
παιδιά να
χορηγήσουν
τους γονείς
τους;

Αυστρία

Ναι

Ναι

Όχι*

Ναι

Βέλγιο

Ναι

Ναι

Όχι*

Ναι

Όχι
Όχι

Τσεχία

Ναι

Ναι

Όχι*

Ναι

Όχι

Γερμανία

Όχι

Ναι

Όχι*

Ναι

Όχι

Ελλάδα

Όχι

Ναι

Όχι*

Ναι

Δ/Υ

Ισπανία**

Ναι

Ναι

Όχι*

Ναι

Ναι

Φινλανδία

Ναι

Ναι

Δ/Υ

Ναι

Γαλλία

Ναι

Ναι

Δ/Υ

Ναι

Δ/Υ
Όχι

Ουγγαρία

Ναι

Ναι

Όχι*

Ναι

Όχι

Ιρλανδία

Ναι

Ναι

Όχι*

Ναι

Όχι

Ιταλία

Ναι

Ναι

Όχι*

Ναι

Δ/Υ

Ολλανδία

Ναι

Ναι

Δ/Υ

Ναι

Όχι

Νορβηγία

Ναι

Ναι

Δ/Υ

Ναι

Ναι

Πολωνία

Ναι

Ναι

Δ/Υ

Ναι

Σουηδία

Όχι

Ναι

Όχι*

Ναι

Δ/Υ
Όχι

Ηνωμένο
Βασίλειο

Ναι

Όχι

Όχι*

Όχι

Όχι

* Βλέπε πίνακα Γ
** Τα μέλη της οικογένειας πρέπει να έχουν την ίδια υπηκοότητα για να δικαιούνται επανένωση οικογένειας προσφύγων.
***Στις χώρες που περιλαμβάνονται, υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτούντων άσυλο και μεταναστών.
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Πίνακας B: Χρονικοί και άλλοι περιορισμοί ανά χώρα
Χώρα

Χρονικοί και άλλοι περιορισμοί

Αυστρία

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν προθεσμία τριών μηνών αφού λάβουν το
καθεστώς τους, χωρίς να υποχρεούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να
υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.

Βέλγιο

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν προθεσμία δώδεκα μηνών αφού λάβουν
το καθεστώς τους, χωρίς να υποχρεούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να
υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.

Τσεχία

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν προθεσμία τριών μηνών αφού λάβουν το
καθεστώς τους, χωρίς να υποχρεούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να
υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.

Γερμανία

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν προθεσμία τριών μηνών αφού λάβουν το
καθεστώς τους, χωρίς να υποχρεούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να
υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.

Ελλάδα

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν προθεσμία τριών μηνών αφού λάβουν το
καθεστώς τους χωρίς να υποχρεούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να
υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.

Ισπανία**

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν προθεσμία δώδεκα μηνών αφού λάβουν
το καθεστώς τους, χωρίς να υποχρεούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να
υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.

Φινλανδία

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν προθεσμία τριών μηνών αφού λάβουν το
καθεστώς τους, χωρίς να υποχρεούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να
υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.

Γαλλία

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν προθεσμία δεκαοχτώ μηνών αφού
λάβουν το καθεστώς τους, χωρίς να υποχρεούνται να αποδείξουν ότι μπορούν
να υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.

Ουγγαρία

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν προθεσμία τριών μηνών αφού λάβουν το
καθεστώς τους, χωρίς να υποχρεούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να
υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.

Ιρλανδία

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν προθεσμία δώδεκα μηνών αφού λάβουν
το καθεστώς τους, χωρίς να υποχρεούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να
υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.

Ιταλία

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν προθεσμία τριών μηνών αφού λάβουν το
καθεστώς τους, χωρίς να υποχρεούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να
υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.

Ολλανδία

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν προθεσμία τριών μηνών αφού λάβουν το
καθεστώς τους, χωρίς να υποχρεούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να
υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.

Νορβηγία

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν προθεσμία δώδεκα μηνών αφού λάβουν
το καθεστώς τους, χωρίς να υποχρεούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να
υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.

Πολωνία

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν προθεσμία έξι μηνών αφού λάβουν το
καθεστώς τους, χωρίς να υποχρεούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να
υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.

Σουηδία

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν προθεσμία τριών μηνών αφού λάβουν το
καθεστώς τους, χωρίς να υποχρεούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να
υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.
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Πίνακας Γ: Κανόνες για επανένωση ενηλίκων παιδιών ανά χώρα
Χώρα

Μπορούν οι γονείς να επανενωθούν με τα παιδιά τους τα
οποία είναι πάνω από 18 χρονών;

Αυστρία

Μόνο εάν έχει αποδειχθεί εξάρτηση.

Βέλγιο

Μόνο μέσω ανθρωπιστικής visa, η οποία είναι δύσκολο να
αποκτηθεί

Τσεχία

Μόνο αν η εξάρτηση αποδεικνύεται για ενήλικα παιδιά άνω των 26
ετών.

Γερμανία

Μόνο εάν αποδειχθεί εξαιρετική δυσκολία (όπως σοβαρές
ασθένειες ή αναπηρίες που συνιστούν υπαρξιακή εξάρτηση).

Ελλάδα
Ισπανία

Μόνο αν είναι κάτω των 26 ετών.
Μόνο εάν έχει αποδειχθεί εξάρτηση.

Ουγγαρία

Μόνο εάν έχει αποδειχθεί εξάρτηση.

Ιρλανδία

Μόνο εάν πληρούνται σημαντικές οικονομικές και άλλες
απαιτήσεις.

Ιταλία

Μόνο εάν έχει αποδειχθεί εξάρτηση.

Σουηδία

Μόνο εάν έχει αποδειχθεί εξάρτηση.

Ηνωμένο Βασίλειο

Μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις.
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