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Σημείωμα καθοδήγησης: 
Συρία 
 

Το παρόν σημείωμα καθοδήγησης παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα της κοινής 
ανάλυσης για τη Συρία και οι αναγνώστες θα πρέπει να το συμβουλεύονται σε συνδυασμό 
με την κοινή ανάλυση. Το πλήρες έγγραφο «Οδηγός χώρας: Συρία» είναι διαθέσιμο στον 
ιστότοπο https://easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021. 

Ο οδηγός χώρας αποτελεί την κοινή εκτίμηση των υψηλόβαθμων υπαλλήλων χάραξης 
πολιτικής των κρατών μελών της ΕΕ για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα 
καταγωγής με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και τη νομολογία του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). 

Ο οδηγός αυτός δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να εξετάζουν σε 
ατομική βάση, αντικειμενικά και αμερόληπτα κάθε αίτηση διεθνούς προστασίας. Κάθε 
απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται βάσει των ατομικών περιστάσεων του αιτούντος και 
της κατάστασης που επικρατεί στη Συρία τη στιγμή της λήψης της απόφασης και 
σύμφωνα με τις συγκεκριμένες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη χώρα, όπως 
προέρχονται από διάφορες σχετικές πηγές (άρθρο 10 της οδηγίας για τις διαδικασίες 
ασύλου). 

Η καθοδήγηση που παρέχει το παρόν έγγραφο δεν έχει εξαντλητικό χαρακτήρα. 

 

 

 

Επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 
 

https://easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021
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Εισαγωγή 
Γιατί συντάχθηκε ο παρών οδηγός χώρας; 

Ο σκοπός του οδηγού χώρας είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ). 
Το εργαλείο αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τις υπηρεσίες που εξετάζουν τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας 
από τη Συρία και να συμβάλει στη σύγκλιση των πρακτικών λήψης απόφασης που χρησιμοποιούνται από 
τα διαφορετικά κράτη μέλη. 

Στις 21 Απριλίου 2016 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε για τη δημιουργία δικτύου 
πολιτικής ανωτέρου επιπέδου, με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών και υπό τον συντονισμό της 
EASO. Αποστολή του δικτύου είναι να προβαίνει σε κοινές εκτιμήσεις και ερμηνείες σχετικά με την 
κατάσταση που επικρατεί στις κύριες χώρες καταγωγής.0

1 Το δίκτυο συνδράμει στη διαμόρφωση πολιτικών 
σε επίπεδο ΕΕ με βάση τις κοινές πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ), ερμηνεύοντας με κοινό 
τρόπο τις πληροφορίες αυτές υπό το πρίσμα των σχετικών διατάξεων του κεκτημένου στον τομέα του 
ασύλου και λαμβάνοντας υπόψη το υλικό κατάρτισης και τους πρακτικούς οδηγούς της EASO, ανάλογα με 
την περίπτωση. Η εκπόνηση κοινών αναλύσεων και σημειωμάτων καθοδήγησης κατέχει πλέον περίοπτη 
θέση στη νέα εντολή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο.1F1F

2 

 

 

 
1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αποτελέσματα της 3461ης συνόδου του Συμβουλίου, 21 Απριλίου 2016, 
8065/16, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.consilium.europa.eu/media/22682/st08065en16.pdf. 
2 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 - Αποτελέσματα της 
πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 10 και 11 Νοεμβρίου 2021, 2016/0131/COD, διαθέσιμη στη 
διεύθυνση https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CONSIL%3AST_13665_2021_INIT&qid=1637929287965. 

http://www.consilium.europa.eu/media/22682/st08065en16.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/HIS/?uri=CELEX:52016PC0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CONSIL:ST_13665_2021_INIT&qid=1637929287965
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CONSIL:ST_13665_2021_INIT&qid=1637929287965
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Τι περιλαμβάνεται στο σημείωμα καθοδήγησης; 

  

 
Το σημείωμα καθοδήγησης συνοψίζει τα 
συμπεράσματα της κοινής ανάλυσης σε 
απλοποιημένη εύχρηστη μορφή, παρέχοντας 
πρακτική καθοδήγηση για την ανάλυση των 
ατομικών περιπτώσεων. Αποτελεί τη «συνοπτική 
παρουσίαση» του πλήρους εγγράφου «Οδηγός 
χώρας: Συρία». 

Στο πλήρες κείμενο «Οδηγός χώρας: Συρία», θα 
βρείτε επίσης ένα δεύτερο, αναλυτικότερο μέρος – 
την κοινή ανάλυση. Στην κοινή ανάλυση 
προσδιορίζονται τα σημαντικά στοιχεία της 
νομοθεσίας, η νομολογία και οριζόντιες οδηγίες, 
συνοψίζεται η σχετική πραγματολογική βάση 
σύμφωνα με τις διαθέσιμες ΠΧΚ, και ακολούθως 
αναλύεται η κατάσταση στην οικεία χώρα 
καταγωγής. 

  

Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας επικαιροποίησης; 

Η παρούσα έκδοση του σημειώματος καθοδήγησης επικαιροποιεί και αντικαθιστά 
την έκδοση «Οδηγός χώρας: Συρία» (Σεπτέμβριος 2020). 

Η παρούσα επικαιροποίηση επικεντρώνεται κυρίως στην κατάσταση των επαναπατριζομένων 
(κεφάλαιο για τις γενικές παρατηρήσεις και τις επιπτώσεις της αναχώρησης από τη Συρία), στις 
ανάγκες προστασίας των υποψηφίων χορήγησης του καθεστώτος πρόσφυγα (κεφάλαιο για τα 
χαρακτηριστικά σχετικά με τη στρατιωτική θητεία), στο άρθρο 15 στοιχείο γ) της οδηγίας περί 
αναγνώρισης (κεφάλαιο για την επικουρική προστασία), καθώς και στο κεφάλαιο για την 
εναλλακτική εγχώρια προστασία. 

Ο παρών οδηγός έχει δεσμευτικό χαρακτήρα; 

Ο οδηγός χώρας δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη, όταν εξετάζουν αιτήσεις 
διεθνούς προστασίας θα πρέπει να συμβουλεύονται το σημείωμα καθοδήγησης σε συνδυασμό με την 
κοινή ανάλυση, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας που τους έχει αποδοθεί να αποφασίζουν για 
μεμονωμένες αιτήσεις. 

Ποιοι συμμετείχαν στη σύνταξη του παρόντος οδηγού χώρας; 

Το παρόν έγγραφο είναι αποτέλεσμα της κοινής αξιολόγησης που διενήργησε το δίκτυο για τον οδηγό των 
χωρών. Το έργο του δικτύου υποστηρίζεται από συντακτική ομάδα στην οποία συμμετέχουν επιλεγμένοι 
εθνικοί εμπειρογνώμονες και η EASO. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Αρμοστείας 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στη διαδικασία αυτή υπήρξε πολύτιμη. 

04 

03 

02 

01 

Συμπεράσματα και 
καθοδήγηση 

Ανάλυση 

Περίληψη της βάσης των ΠΧΚ 

Νομοθεσία, νομολογία 
και οριζόντια καθοδήγηση 

https://easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021
https://easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021
https://easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021
https://easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021
https://easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021
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Το σημείωμα καθοδήγησης, το οποίο συνοδεύεται από την κοινή ανάλυση, ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 
του 2021 από το δίκτυο για τον οδηγό των χωρών και εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της EASO 
τον Νοέμβριο του 2021. 

Ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο; 

Όσον αφορά το ισχύον νομικό πλαίσιο, η κοινή ανάλυση και το σημείωμα καθοδήγησης βασίζονται στις 
διατάξεις της Σύμβασης της Γενεύης του 19512F2F

3 και της οδηγίας περί αναγνώρισης (ΟΑ)3F3F

4, καθώς και στη 
νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕE)· κατά περίπτωση, ελήφθη επίσης υπόψη η 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). 

Ποιες κατευθυντήριες γραμμές για την αναγνώριση προσώπων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
λαμβάνονται υπόψη; 

Το πλαίσιο των οριζόντιων οδηγιών που εφαρμόστηκε στην παρούσα ανάλυση βασίζεται πρωτίστως στις 
ακόλουθες γενικές κατευθυντήριες οδηγίες: 

 

Πρακτικός οδηγός της 
EASO: Αναγνώριση 

προσώπων ως 
δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας 

 

Κατευθυντήριες 
γραμμές της EASO 

σχετικά με την 
ιδιότητα μέλους 

ιδιαίτερης κοινωνικής 
ομάδας 

 

Πρακτικός οδηγός της 
EASO για την 

εφαρμογή της 
εναλλακτικής 

δυνατότητας εγχώριας 
προστασίας 

 

Πρακτικός οδηγός της 
EASO: Αποκλεισμός 

Τόσο τα ανωτέρω έγγραφα όσο και άλλα σχετικά πρακτικά εργαλεία και οδηγίες της 
EASO διατίθενται στον ιστότοπο  https://www.easo.europa.eu/practical-tools. 

 

 
3 Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1951 σχετικά με το 
καθεστώς των προσφύγων και Πρωτόκολλο του 1967 για τη νομική κατάσταση των προσφύγων. 
4 Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις 
απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 
για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το 
περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας. 

https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/04-symvasiprotokollo.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/practical-tools
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_EL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-MPSG-EL.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-guide-application-IPA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-Exclusion-EL.PDF
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Λαμβάνονται επίσης υπόψη σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), και ιδίως το έγγραφο Ζητήματα Διεθνούς Προστασίας σχετικά με 
ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, Επικαιροποιημένο σημείωμα VI. 4F4F

5,5F5F

6 

Τι είδους πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής χρησιμοποιήθηκαν; 

Τα έγγραφα «Οδηγός χώρας» που εκδίδονται από την EASO δεν πρέπει να θεωρούνται αλλά ούτε και να 
χρησιμοποιούνται ή να αναφέρονται ως πηγές ΠΧΚ. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο 
βασίζονται στις εκθέσεις ΠΧΚ της EASO και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε άλλες πηγές, οι οποίες 
επισημαίνονται ανωτέρω. Σε αντίθεση με τους οδηγούς χώρας, τα εν λόγω έγγραφα αποτελούν πηγές ΠΧΚ 
και μπορούν έτσι να χρησιμοποιούνται ως παραπομπές. 

Η παρούσα επικαιροποίηση βασίζεται στις ακόλουθες πρόσφατες ΠΧΚ: 

 

 

Έκθεση ΠΧΚ της 
EASO : Συρία – Η 
κατάσταση της 

ασφάλειας (Ιούλιος 
2021) [EN] 

 

Έκθεση ΠΧΚ της 
EASO : Συρία – Η 
κατάσταση των 

επαναπατριζομένων 
από το εξωτερικό 

(Ιούνιος 2021) [EN] 

 

Έκθεση ΠΧΚ της 
EASO : Συρία - 

Κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση: 

Δαμασκός (Απρίλιος 
2021) [EN] 

 

Έκθεση ΠΧΚ της 
EASO : Συρία - 

Στρατιωτική θητεία 
(Απρίλιος 2021) [EN] 

Οι υπόλοιπες εκθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση ανάλυσης του παρόντος εγγράφου είναι οι εξής: 
• Έκθεση ΠΧΚ της EASO: Συρία - Εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα, επαναπατριζόμενοι και εσωτερική 

κινητικότητα (Απρίλιος 2020) [EN] 
• Έκθεση ΠΧΚ της EASO: Συρία - Στόχευση ατόμων (Μάρτιος 2020) [EN] 
• Έκθεση ΠΧΚ της EASO: Συρία - Η κατάσταση των γυναικών (Φεβρουάριος 2020) [EN] 
• Έκθεση ΠΧΚ της EASO: Συρία - Κοινωνικοοικονομική κατάσταση: Δαμασκός (Φεβρουάριος 2020) 

[EN] 
• Έκθεση ΠΧΚ της EASO: Συρία – Άσκηση εξουσίας σε περιοχές που ανακαταλήφθηκαν (Ιανουάριος 

2020) [EN] 
• Έκθεση ΠΧΚ της EASO: Συρία - Φορείς (Δεκέμβριος 2019) [EN] 
• Έκθεση ΠΧΚ της EASO: Συρία - Κατάσταση της ασφάλειας (Μάιος 2020) [EN] 

 

 
5 Το Εγχειρίδιο της UNCHR και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του 
καθεστώτος των προσφύγων σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το καθεστώς των 
προσφύγων, καθώς και άλλα έγγραφα καθοδήγησης, έγγραφα πολιτικής και συμπεράσματα της εκτελεστικής 
επιτροπής και της μόνιμης επιτροπής της UNHCR είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο https://www.refworld.org/rsd.html. 
6 UNHCR, International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update VI, 
Μάρτιος 2021, διαθέσιμο στον ιστότοπο https://www.refworld.org/docid/606427d97.html. 

https://www.refworld.org/docid/606427d97.html
https://www.refworld.org/docid/606427d97.html
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_07_EASO_COI_Report_Syria_Security_situation.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_Syria_Situation_returnees_from_abroad.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_04_EASO_COI%20Report_Syria_Socio_economic_situation_Damascus_city.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_04_EASO_COI_Report_Military_Service.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/04_2020_EASO_COI_Report_Syria_IDPs_returnees_and_internal_mobility.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/03_2020_Syria_Targeting_of_individuals.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/02_2020_EASO_COI_Report_Syria_Situation_of_women.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/02_2020_EASO_COI_Report_Syria_Socio_economic_situation_Damascus_City.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/01_2020_EASO_COI_Report_Syria_Exercise_of_authority_in_recaptured_areas.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_12_EASO_COI_Report_Syria_Actors.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/05_2020_EASO_COI_Report_Syria_Security_situation.pdf
https://www.refworld.org/rsd.html
https://www.refworld.org/docid/606427d97.html
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Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εκθέσεις ΠΧΚ της EASO, επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-
information/country-reports. 

Πώς βοηθούν οι οδηγοί χώρας τις υπηρεσίες που αξιολογούν σε ατομική βάση αιτήσεις διεθνούς 
προστασίας; 

Στο σημείωμα καθοδήγησης και στην κοινή ανάλυση παρατίθενται τα στάδια της εξέτασης των ατομικών 
αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Στο παρόν έγγραφο εξετάζονται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με την ΟΑ 
και παρέχεται γενική εκτίμηση της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα καταγωγής, καθώς και 
κατευθυντήριες οδηγίες για τις σχετικές ατομικές περιστάσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

Για επιπλέον πληροφορίες και πρόσβαση σε άλλα διαθέσιμα έγγραφα οδηγού χώρας, 
βλ. https://www.easo.europa.eu/country-guidance 

 

 
 

https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports
https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports
https://www.easo.europa.eu/country-guidance
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Σημείωμα καθοδήγησης: Συρία 
Το σημείωμα καθοδήγησης παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα της 
κοινής ανάλυσης για τη Συρία και οι αναγνώστες θα πρέπει να το 
συμβουλεύονται σε συνδυασμό με την κοινή ανάλυση.  
 

Η κοινή ανάλυση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο 
https://easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021 

 

https://easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021
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Γενικές παρατηρήσεις και οι επιπτώσεις της αναχώρησης από τη Συρία 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Συρία αποτέλεσε το θέατρο διασταυρούμενων συγκρούσεων στις οποίες 
ενεπλάκησαν πολλοί εσωτερικοί και διεθνείς παράγοντες. Ο πόλεμος στη Συρία οφείλεται σε τρεις βασικούς 
παράγοντες: στην αντιπαλότητα μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των αντίπαλων δυνάμεων της 
αντιπολίτευσης, στις προσπάθειες συντριβής του Ισλαμικού Κράτους που κατέβαλε συνασπισμός κρατών με 
επικεφαλής τις ΗΠΑ και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξήγαγαν τουρκικές δυνάμεις εναντίον των 
Κούρδων της Συρίας. Οι περίπλοκες συμμαχίες, η αλλαγή «στρατοπέδων», οι αντιπαλότητες και τα 
αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών συνεχίζουν να ανατρέπουν τον 
συσχετισμό δυνάμεων και να τροφοδοτούν το κλίμα αβεβαιότητας. 

Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί, με τους περισσότερους διεθνείς εμπειρογνώμονες να 
κάνουν λόγο για 500 000 θύματα από την έναρξη των συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις πυροδότησαν επίσης 
τη μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση στον κόσμο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι Σύριοι που αναγκάστηκαν 
να εγκαταλείψουν τη χώρα υπερβαίνουν τα 5,6 εκατομμύρια και οι εσωτερικά εκτοπισμένοι στη Συρία 
υπερβαίνουν τα 6 εκατομμύρια. 

Συνδυασμός παραγόντων, μεταξύ άλλων η οικονομική κρίση στον γειτονικό Λίβανο, οι διεθνείς οικονομικές 
κυρώσεις και η πανδημία COVID-19, είχαν ως αποτέλεσμα να επιδεινωθούν σοβαρά οι κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες στη Συρία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η οικονομική κατάσταση συνέβαλε επίσης στη 
ραγδαία επιδείνωση των ανθρωπιστικών συνθηκών στη χώρα. 

Οι σοβαρές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό της χώρας οφείλονται στην 
εσκεμμένη στοχοποίηση του πληθυσμού από διάφορους φορείς, καθώς και στους 

κινδύνους λόγω «επιθέσεων αδιάκριτης βίας». 

Όταν αξιολογείται εξατομικευμένα η ανάγκη χορήγησης διεθνούς προστασίας στους αιτούντες 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η παρουσία και η δραστηριότητα των διαφόρων φορέων στον 
τόπο καταγωγής και η κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές στις οποίες πρέπει να διασχίσει ο 
αιτών για να φτάσει στον τόπο καταγωγής του. Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι δυναμικά μεταβαλλόμενες συνθήκες ασφάλειας στη χώρα. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν εξετάζεται αν είναι αναγκαίο 
να χορηγηθεί διεθνή προστασία, μπορεί να συντρέχουν ζητήματα αποκλεισμού από τη διεθνή 
προστασία. 
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Η εγκατάλειψη της χώρας καταγωγής αποτελεί εγγενές στοιχείο της κατάστασης των αιτούντων διεθνούς 
προστασίας. Όσον αφορά τη Συρία, και ιδίως τη στοχοποίηση από την κυβέρνηση της Συρίας αυτό μπορεί να 
έχει επιπτώσεις στη μεταχείριση των ατόμων κατά τον επαναπατρισμό τους.6F6F

7 

 

 Το γεγονός ότι οι αιτούντες έχουν εγκαταλείψει τη Συρία δεν αποτελεί από μόνο του 
επαρκή ένδειξη ότι ο φόβος τους πως θα υποστούν δίωξη είναι βάσιμος. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις όπου τεκμηριώνεται ο βάσιμος φόβος δίωξης, αυτό θα 

οφειλόταν σε περιστάσεις που υπάγονται σε άλλα προφίλ της παρούσας οδηγίας, ιδίως το 
προφίλ ‘Πρόσωπα που θεωρούνται αντίπαλοι της κυβέρνησης’. Ωστόσο, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι επαναπατριζόμενοι είναι πιθανό να εκτεθούν σε πράξεις που, λόγω της 
σοβαρότητάς τους, ισοδυναμούν με δίωξη (π.χ. σύλληψη, βασανιστήρια) και μπορεί να 
τεκμηριωθεί ο σύνδεσμος με έναν από τους λόγους δίωξης. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν 
υπάρχει σύνδεσμος με έναν από τους λόγους δίωξης, πρέπει να εξετάζεται κατά πόσον οι 
αιτούντες που αναχώρησαν από τη Συρία πληρούν τα κριτήρια για να υπαχθούν στο καθεστώς 
της επικουρικής προστασίας. Επίσης, πρέπει να αξιολογείται κατά πόσον η συριακή κυβέρνηση 
είναι πρόθυμη να προσφέρει προστασία κατά την έννοια του άρθρου 7 της ΟΑ και να εξετάζεται 
το ενδεχόμενο της εναλλακτικής εγχώριας προστασίας (ΕΕΠ). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 
  

 

 
7 Στην παρούσα ενότητα οι όροι «επαναπατρισμός» και «επαναπατριζόμενος» χρησιμοποιούνται με τη συνήθη 
ερμηνεία τους στην καθομιλουμένη και η χρήση τους δεν πρέπει να παραπέμπει στην οδηγία 2008/115/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και 
διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (οδηγία περί 
επιστροφής). 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/general-remarks-including-implications-leaving-syria-0
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Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται εν γένει ο πληθυσμός ή τμήμα του πληθυσμού μιας χώρας δεν 
συνιστούν συνήθως, αυτοί καθαυτοί, προσωπική απειλή που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως σοβαρή 
βλάβη (αιτιολογική σκέψη 35 της ΟΑ). Σε γενικές γραμμές, η δίωξη ή σοβαρή βλάβη πρέπει να απορρέει 
από τη μορφή της συμπεριφοράς κάποιου φορέα δίωξης ή σοβαρής βλάβης (άρθρο 6 της ΟΑ). 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΟΑ, στους φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης συμπεριλαμβάνονται: 

Διάγραμμα 1. Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα για ορισμένους από τους κύριους φορείς δίωξης ή 
σοβαρής βλάβης στη Συρία. Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. 

α. το κράτος·
β. ομάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν 

το κράτος ή σημαντικό μέρος του 
εδάφους του κράτους·

γ. μη κρατικοί υπεύθυνοι, εάν μπορεί να 
καταδειχθεί ότι οι υπεύθυνοι που 

αναφέρονται υπό τα στοιχεία α) και β), 
περιλαμβανομένων των διεθνών 

οργανισμών, δεν είναι σε θέση ή δεν 
επιθυμούν να παράσχουν προστασία 

κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης, 
όπως ορίζεται με το άρθρο 7 της ΟΑ.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/preliminary-remarks
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Οι αναφερόμενες περιοχές ελέγχου των υπευθύνων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Διάγραμμα 2. © ISW, Έλεγχος εδαφών στη Συρία, 22 Μαρτίου 2021. 

 
 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση στο διαδίκτυο. 

Syria Control of Terrain, March 22, 2021 Έλεγχος εδαφών στη Συρία, 22 Μαρτίου 2021 
Qamishli Καμισλί 
Hasakah Χασάκα 
Manbij Μανμπίτζ 
Aleppo Χαλέπι 
Idlib Ιντλίμπ 
Latakia Λαοδίκεια 
Raqqa Ράκα 
Hama Χάμα 
Tartus Ταρτούς 
Homs Χομς 
Deir e Zor Ντέιρ αλ-Ζορ 
Palmyra Παλμύρα 
Abu Kamal Αμπού Καμάλ 
Tanf Τανφ 
Damascus Δαμασκός 
Quneitra Κουνέιτρα 
Suwayda Σουγουαΰντα 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/overview-areas-control
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Daraa Νταράα 
100Km 100Km 
Pro-Regime Καθεστωτικές περιοχές 
ISIS Support Zones Περιοχές που υποστηρίζονται από το ISIS 
HTS-Dominated, Turkish Presence Περιοχές στις οποίες κυριαρχεί η οργάνωση 

Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), τουρκική 
παρουσία 

Syrian Democratic Forces (SDF) Συριακές δημοκρατικές δυνάμεις (ΣΔΔ) 
SDF-Dominated, Regime Presence Περιοχές στις οποίες κυριαρχούν οι ΣΔΔ, 

καθεστωτική παρουσία 
Turkey-Opposition Τουρκία-Αντιπολιτευόμενες περιοχές 
Core SDF-Held Kurdish Terrain Βασικά κουρδικά εδάφη που ελέγχονται από 

τις ΣΔΔ 
U.S. and Partner Forces ΗΠΑ και συμμαχικές δυνάμεις 
Former Opposition Terrain (Reconcilied) Πρώην αντιπολιτευόμενες περιοχές 

(Συμφιλιώθηκαν) 
ISW INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ISW 
Contributors: Eva Kahan and Ezgi Yazici Συντελεστές: Eva Kahan και Ezgi Yazici 
©2021 by the Istitute for the Study of War ©2021 Ινστιτούτο Πολεμικών Μελετών 
Control of Terrain Accurate as of march 23, 
2021 

Έλεγχος εδαφών, όπως ίσχυε στις 23 Μαρτίου 
2021 

•  Το συριακό κράτος περιλαμβάνει μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και άλλες αρχές, όπως 
τοπικά συμβούλια ή άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι, όπως π.χ. οι μουχτάρηδες. Αξίζει επίσης να 
σημειωθεί ότι η διάκριση μεταξύ των επίσημων κρατικών δυνάμεων και των μη κρατικών 
δυνάμεων δεν είναι πάντα σαφής. Οι αρχές του συριακού κράτους, και ιδίως οι συριακές 
ένοπλες δυνάμεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο Συριακός Αραβικός Στρατός (ΣΑΣ), οι 
υπηρεσίες μυστικών πληροφοριών και το αστυνομικό σώμα, έχουν διαπράξει σωρεία 
σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την έναρξη των εχθροπραξιών. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

•  Πολλές ένοπλες οργανώσεις συνεργάζονται με το συριακό κράτος και πολεμούν στο πλευρό 
των τακτικών ένοπλων δυνάμεων. Υπάρχουν επίσης τοπικές παραστρατιωτικές ομάδες και μη 
συριακές παραστρατιωτικές ομάδες που αποτελούνται από μαχητές από το εξωτερικό και 
υποστηρίζονται κυρίως από το Ιράν. 

Οι εθνικές αμυντικές δυνάμεις (ΕΑΔ) αποτελούν ένα σύνθετο συλλογικό δίκτυο, το οποίο 
συγκροτήθηκε με τη βοήθεια του Ιράν και αποτελείται από πολλές και διαφορετικές 
παραστρατιωτικές ομάδες (π.χ. μέλη τοπικών κοινοτήτων, Σιίτες και Αλεβίτες, μέλη 
εγκληματικών συμμοριών Αλεβιτών που έχουν διασυνδέσεις με την οικογένεια του Ασάντ, 
Σουνίτες από τη Δαμασκό και το Χαλέπι κ.λπ.). Οι δυνάμεις αυτές λειτουργούν πλέον ως 
επικουρικά σώματα ασφαλείας και διαχειρίζονται τις δικές τους φυλακές και εξεταστικές 
επιτροπές. 

Υπάρχουν και άλλες συριακές φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές ομάδες, όπως π.χ. οι 
Δυνάμεις των Τίγρεων, που είναι ο στρατιωτικός βραχίονας της υπηρεσίας μυστικών 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/11-government-syria-and-associated-armed-groups
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υπηρεσιών της αεροπορίας, και οι παραστρατιωτικές ομάδες εύπορων και ισχυρών Αλεβιτών 
επιχειρηματιών που έχουν ισχυρές διασυνδέσεις με την κυβέρνηση Ασάντ, όπως π.χ. οι 
παραστρατιωτικές ομάδες αλ-Μπουστάν και Σουκουόρ αλ-Σαχάρα. 

Οι τοπικές αμυντικές δυνάμεις (LDF), οι οποίες συγκροτήθηκαν με τη βοήθεια του Ιράν, 
περιλαμβάνουν τοπικές παραστρατιωτικές ομάδες που δρούσαν εκτός των επίσημων 
στρατιωτικών δομών αλλά εντάχθηκαν επίσημα στις συριακές ένοπλες δυνάμεις το 2017. 

Οι Σιίτες ξένοι μαχητές επιστρατεύτηκαν από το Ιράν και πολεμούν πλέον στο πλευρό της 
κυβέρνησης Ασάντ. Μεταξύ άλλων διακρίνονται οργανώσεις όπως η λιβανέζικη Χεζμπολάχ, η 
αφγανική ταξιαρχία των Φατιμίδων, η πακιστανική ταξιαρχία Ζαϊναμπιγιούν, καθώς και 
διάφορες ιρακινές σιιτικές παραστρατιωτικές ομάδες που είναι μέλη των ιρακινών λαϊκών 
δυνάμεων κινητοποίησης, καθώς και πολεμιστές από την Υεμένη. 

Παλαιστινιακές παραστρατιωτικές ομάδες, όπως π.χ. το Λαϊκό μέτωπο για την 
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης - Γενική Διοίκηση, ο παλαιστινιακός απελευθερωτικός 
στρατός που συνεργάζεται με τον ΣΑΣ, καθώς και η Λίβα Αλ Κουντς υποστήριξαν και αυτές με 
τη σειρά τους τον κυβερνητικό στρατό στον πόλεμο. 

Ένοπλες δυνάμεις που σχετίζονται με το συριακό κράτος κατηγορούνται για σωρεία 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως π.χ. για αυθαίρετες κρατήσεις και βίαιες 
εξαφανίσεις. Οι δυνάμεις αυτές εμπλέκονται επίσης σε διάφορες εγκληματικές 
δραστηριότητες, όπως π.χ. εκβιασμοί εταιρειών, κλοπές, λεηλασίες και λαθρεμπόριο όπλων 
και ναρκωτικών. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

•  Οι δυνάμεις ασφαλείας της κουρδικής αυτόνομης διοίκησης της βόρειας και ανατολικής 
Συρίας περιλαμβάνουν τις συριακές δημοκρατικές δυνάμεις (ΣΔΔ), μια πολυεθνική δύναμη 
Κούρδων, Αράβων και άλλων εθνοτικών ομάδων που καθοδηγείται από Κούρδους, με τις 
κουρδικές λαοκρατικές μονάδες προστασίας (YPG) να αποτελούν τον βασικό κορμό και με τις 
εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας τους (Ασαγίς). 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν διαπράξει σωρεία 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυθαίρετες κρατήσεις, βίαιες εξαφανίσεις και 
βασανιστήρια αντιφρονούντων και άλλων ατόμων που αρνήθηκαν να συνεργαστούν με 
κουρδικές οργανώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΣΔΔ/YPG, όσο πολεμούσαν εναντίον του 
Ισλαμικού Κράτους, προέβησαν σε αυθαίρετες συλλήψεις και σκότωσαν αμάχους αδιακρίτως. 
Αναφέρθηκαν επίσης αυθαίρετες συλλήψεις, μεταξύ άλλων παράνομες κρατήσεις υπό άθλιες 
συνθήκες σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς και βίαιες εξαφανίσεις ατόμων που εικάζεται ότι 
είχαν διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος και/ή ένοπλες αντικαθεστωτικές ομάδες. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/11-government-syria-and-associated-armed-groups
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/12-syrian-democratic-forces-and-asayish
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•  Ο συριακός εθνικός στρατός (ΣΕΣ) είναι συνασπισμός ένοπλων οργανώσεων που 
υποστηρίζονται από την Τουρκία. Ο ΣΕΣ ενέταξε επίσης στους κόλπους του το συριακό εθνικό 
απελευθερωτικό μέτωπο (ΣΕΑΜ), μια συμμαχία αντικαθεστωτικών ένοπλων οργανώσεων που 
υποστηρίζεται από την Τουρκία και η οποία σχηματίστηκε και δρα στην περιοχή του Ιντλίμπ. Το 
ΣΕΑΜ χρησιμοποιεί το σήμα του Ελεύθερου Συριακού Στρατού (ΕΣΣ) - του συνασπισμού 
ένοπλων οργανώσεων που σχηματίστηκε από αντιπολιτευτικές δυνάμεις το 2011. Η ένωση του 
ΣΕΣ και του ΣΕΑΜ έφερε σε επαφή περισσότερες από 40 ένοπλες αντικαθεστωτικές οργανώσεις 
οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, «βρίσκονται κάτω από τον σχεδόν απόλυτο έλεγχο του 
τουρκικού Υπουργείου Άμυνας και της τουρκικής εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών (MIT)». 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΕΣ ευθύνεται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
όπως π.χ. απαγωγές, βασανιστήρια και δολοφονίες αμάχων. Αναφέρθηκαν επίσης λεηλασίες, 
κλοπές και απαλλοτριώσεις κουρδικών ακίνητων περιουσιών από τμήματα του ΣΕΣ μετά την 
κατάληψη του Αφρίν. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

•  Η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ ή η Οργάνωση για την Απελευθέρωση του Λεβάντε (HTS) είναι η 
συμμαχία ισλαμιστικών σουνιτικών αντικυβερνητικών ένοπλων οργανώσεων που 
σχηματίστηκε από τη συγχώνευση της Jabhat al-Nusrah με άλλες μικρότερες ένοπλες 
παρατάξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση HTS είναι ο ισχυρότερος παράγοντας στην 
περιοχή του Ιντλίμπ. Ωστόσο, η επίθεση που εξαπέλυσε η συριακή κυβέρνηση το 2019 
περιόρισε τη στρατιωτική και πολιτική ισχύ της οργάνωσης. Η HTS διαπράττει συχνά σοβαρές 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως εξαναγκαστικούς προσηλυτισμούς, δολοφονίες, 
απαγωγές, βασανιστήρια, παρενοχλήσεις, καθώς και παράνομες κρατήσεις αμάχων. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

•  Το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε (ISIL) είναι ένοπλη οργάνωση Σαλαφιστών 
Τζιχανιστών, που χαρακτηρίστηκε από τον ΟΗΕ και από άλλους διεθνείς οργανισμούς ως 
τρομοκρατική οργάνωση. Το Ισλαμικό Κράτος επιθυμεί να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο, 
ισλαμικό χαλιφάτο και υποκινεί τις βίαιες συγκρούσεις μεταξύ Μουσουλμάνων και μη 
Μουσουλμάνων. Τον Μάρτιο του 2019 το Ισλαμικό Κράτος αποχώρησε πλήρως από τα εδάφη 
και τη διακυβέρνηση της Συρίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισλαμικό Κράτος 
δημιουργεί πυρήνες εντός της Συρίας και μετεξελίσσεται σε μυστικό δίκτυο. Η οργάνωση έχει 
σκοτώσει εκατοντάδες αμάχους, προβαίνει σε δημόσιες εκτελέσεις, αποκεφαλισμούς και 
σταυρώσεις. Στο στόχαστρο της οργάνωσης βρέθηκαν κυρίως θρησκευτικές μειονότητες της 
Συρίας, όπως π.χ. Σιίτες, Ισμαηλίτες, Αλεβίτες και Χριστιανοί, καθώς και Σουνίτες Μουσουλμάνοι 
που δεν τηρούσαν τους θρησκευτικούς νόμους του Ισλαμικού Κράτους. Το Ισλαμικό Κράτος, 
αφού απώλεσε τον έλεγχο των εδαφών του στη Συρία, στοχοποιεί πλέον τις ΣΔΔ, συριακές 
κυβερνητικές δυνάμεις και συνεργαζόμενες ένοπλες οργανώσεις, τοπικούς κυβερνητικούς 
αξιωματούχους, πρεσβύτερους των χωριών, άτομα που θεωρούνται πληροφοριοδότες εναντίον 
του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και συμμαχικές δυνάμεις που καθοδηγούνται από τις ΗΠΑ, αλλά 
και αμάχους. Οι τοποθετήσεις βομβών στο οδόστρωμα, οι πυροβολισμοί από διερχόμενα 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/13-anti-government-armed-groups
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/13-anti-government-armed-groups
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αυτοκίνητα, οι δολοφονίες, αλλά και επιθέσεις μεγαλύτερης κλίμακας είναι μερικές από τις 
πρακτικές επιθέσεων που ακολουθεί η οργάνωση αυτή. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

•  Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στην κατηγορία των άλλων μη κρατικών φορέων δίωξης ή 
σοβαρής βλάβης εμπίπτουν μέλη της οικογένειας των θυμάτων (π.χ. βιαιοπραγίες σε βάρος 
ΛΟΑΤΚΙ για λόγους «τιμής») ή εγκληματικές συμμορίες (π.χ. απαγωγές για λύτρα) κ.λπ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Καθεστώς πρόσφυγα: κατευθυντήριες οδηγίες για συγκεκριμένα 
προφίλ 

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 

Για τον χαρακτηρισμό ενός αιτούντος ως πρόσφυγα θα πρέπει να πληρούνται όλα τα στοιχεία του ορισμού 
του πρόσφυγα σύμφωνα με την ΟΑ: 

Άρθρο 2 στοιχείο δ) της ΟΑ 
Ορισμοί 
 

Ως «πρόσφυγας» νοείται ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος, συνεπεία βάσιμου φόβου δίωξης 
λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών πεποιθήσεων ή ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης 
κοινωνικής ομάδας, ευρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν είναι σε θέση ή, 
λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας ή 
ο ανιθαγενής ο οποίος, ευρισκόμενος εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής 
του για τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους, δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν 
επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν και στον οποίο δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 12 [αποκλεισμός]· 

Στο άρθρο 9 της ΟΑ περιγράφονται τα κριτήρια που πρέπει να εξετάζονται για τις «πράξεις δίωξης». 

Το άρθρο 10 της ΟΑ παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους διάφορους λόγους δίωξης (φυλή, 
θρησκεία, ιθαγένεια, πολιτικές πεποιθήσεις, ή ιδιότητα μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας). 
Προκειμένου ο αιτών να πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί πρόσφυγας, θα πρέπει να 
διαπιστώνεται η ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ των λόγων αυτών και της δίωξης ή της απουσίας προστασίας. 

. 

Στη συνέχεια περιλαμβάνονται κατευθυντήριες γραμμές για συγκεκριμένες κατηγορίες αιτούντων, βάσει 
των ατομικών τους χαρακτηριστικών ή της σχέσης τους με συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα (π.χ. πολιτική, 
εθνοτική, θρησκευτική ομάδα). 

§ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/14-islamic-state-iraq-and-levant-isil
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/15-other-non-state-actors
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Κάθε αίτηση πρέπει να αξιολογείται σε ατομική βάση. Για την ακρίβεια, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι ατομικές περιστάσεις του αιτούντος και οι σχετικές πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής. Στην 
αξιολόγηση αυτή μπορούν π.χ. να εξετάζονται παράγοντες όπως: 

▪ ο τόπος κατοικίας του αιτούντος, η παρουσία του πιθανού φορέα δίωξης και κατά πόσον αυτός 
μπορεί να στοχεύσει υποψήφια θύματα· 

▪ η φύση των πράξεων του αιτούντος (αν υπάρχει αρνητική αντίληψη για τις πράξεις αυτές και/ή 
κατά πόσον τα άτομα που προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις θεωρούνται «εχθρικός στόχος» από 
τον φορέα δίωξης)· 

▪ η αναγνωρισιμότητα του αιτούντος (για την ακρίβεια, κατά πόσον ο αιτών είναι γνωστός ή θα 
μπορούσε να αναγνωριστεί από τον πιθανό φορέα δίωξης)· επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν είναι 
αναγκαίο να αναγνωριστεί ο αιτών από τον φορέα δίωξης, όταν ο φόβος του αιτούντος ότι θα 
υποστεί δίωξη είναι βάσιμος· 

▪ οι πόροι τους οποίους έχει στη διάθεσή του ο αιτών για να αποφύγει τη δίωξη (π.χ. διασυνδέσεις 
με ισχυρά πρόσωπα)· 

▪ κ.λπ. 

Το γεγονός ότι ο αιτών έχει ήδη υποστεί δίωξη ή άμεσες απειλές τέτοιας δίωξης αποτελεί σοβαρή ένδειξη 
ότι είναι βάσιμος ο φόβος του αιτούντος, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να πιστεύει κανείς ότι η 
εν λόγω δίωξη δεν θα επαναληφθεί (άρθρο 4 παράγραφος 4 της ΟΑ). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Προφίλ  

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται ορισμένες από τα προφίλ των Σύρων αιτούντων, όπως προκύπτουν 
από τον όγκο υποθέσεων που έχουν εξετάσει τα κράτη μέλη της ΕΕ. Διατυπώνονται γενικά συμπεράσματα 
για τις κατηγορίες αυτές και παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τις πρόσθετες περιστάσεις που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την ατομική αξιολόγηση. Ορισμένες κατηγορίες διαχωρίζονται σε 
υποκατηγορίες. Για την κάθε υποκατηγορία τα συμπεράσματα για την ανάλυση κινδύνου ή/και τον 
σύνδεσμο με τους λόγους δίωξης είναι διαφορετικά. Για λόγους ευκολίας παρέχεται πάντα ο αριθμός που 
αντιστοιχεί στην εκάστοτε κατηγορία και ένας σύνδεσμος που παραπέμπει στην αντίστοιχη ενότητα της 
κοινής ανάλυσης. 

Τα συμπεράσματα που αφορούν την εκάστοτε κατηγορία αιτούντων ισχύουν με την επιφύλαξη της 
αξιολόγησης της αξιοπιστίας των ισχυρισμών του αιτούντος. 

Όταν διαβάζετε τον παρακάτω πίνακα, θα πρέπει να έχετε υπόψη τα εξής: 

• Κάθε αιτών μπορεί να εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες του παρόντος 
σημειώματος καθοδήγησης. Οι ανάγκες προστασίας που σχετίζονται με όλες αυτές τις 
περιστάσεις θα πρέπει να εξετάζονται πλήρως. 

• Οι παράγραφοι σχετικά με την ανάλυση κινδύνου εστιάζουν στο επίπεδο κινδύνου και 
σε ορισμένες από τις περιστάσεις που έχουν αντίκτυπο στο επίπεδο του κινδύνου. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια πράξη για 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/preliminary-remarks-0
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να χαρακτηριστεί «πράξη δίωξης», μελετήστε τις αντίστοιχες ενότητες της κοινής 
ανάλυσης. 

• Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα για τις διάφορες 
κατηγορίες και υποκατηγορίες και φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους 
υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών. Μολονότι παρέχονται παραδείγματα για τις 
υποκατηγορίες κινδύνου και παρουσιάζονται διαφορετικά επίπεδα κινδύνου και 
περιστάσεις οι οποίες μπορεί να αυξάνουν ή να μειώνουν τον κίνδυνο, τα παραδείγματα 
αυτά δεν είναι εξαντλητικά και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη υπό το πρίσμα του 
συνόλου των περιστάσεων της κάθε περίπτωσης. 

• Τα πρόσωπα που ανήκαν σε συγκεκριμένη κατηγορία στο παρελθόν ή τα μέλη της 
οικογένειας ενός προσώπου που ανήκει σε συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να έχουν 
παρόμοιες ανάγκες προστασίας με αυτές που επισημαίνονται στην οικεία κατηγορία. 
Αυτό δεν αναφέρεται ρητώς στον κατωτέρω πίνακα αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στην ατομική αξιολόγηση. 

• Στις παραγράφους σχετικά με πιθανό σύνδεσμο αναφέρονται τα στοιχεία που είναι 
πιθανό να αποτελούν λόγους δίωξης σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΟΑ. Στις ενότητες της 
κοινής ανάλυσης περιλαμβάνονται περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές για τα στοιχεία 
που αναγνωρίζονται ως λόγοι δίωξης σχετικά με το εάν η ύπαρξη συνδέσμου με λόγο 
δίωξης είναι πολύ πιθανή ή δύναται να τεκμηριωθεί βάσει των ατομικών περιστάσεων 
του αιτούντος. 

• Για ορισμένες κατηγορίες, η μη παροχή προστασίας από τη δίωξη μπορεί να συνδέεται 
με έναν ή περισσότερους από τους λόγους δίωξης που αναφέρονται στο άρθρο 10 της 
ΟΑ (άρθρο 9 παράγραφος 3 της ΟΑ). 

 

2.1. Πρόσωπα 
που θεωρούνται 
αντίπαλοι της 
κυβέρνησης 

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 
 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.1.1 Μέλη αντικυβερνητικών ένοπλων οργανώσεων 

Ανάλυση κινδύνου: Ο φόβος δίωξης θεωρείται εν γένει βάσιμος. 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/21-persons-perceived-be-opposing-government
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* Στη συγκεκριμένη κατηγορία θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
αποκλεισμού από τη διεθνή προστασία. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.1.2. Πολιτικοί ακτιβιστές, μέλη αντιπολιτευτικών κομμάτων και 
διαδηλωτές που θεωρούνται αντίπαλοι της κυβέρνησης 

Ανάλυση κινδύνου: Για τα πρόσωπα που θεωρούνται αντίπαλοι της 
κυβέρνησης, ο φόβος δίωξης θεωρείται εν γένει βάσιμος. Η συμμετοχή σε 
διαδήλωση στο παρελθόν δεν αποτελεί από μόνη της επαρκές τεκμήριο για την 
ένταξη του αιτούντος σε αυτήν την κατηγορία. 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 
 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.1.3 Άμαχοι που προέρχονται από αντικαθεστωτικές περιοχές 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση 
βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου 
είναι οι εξής: 

o χαρακτηριστικά της περιοχής (ποιος ελέγχει την περιοχή, αν η περιοχή 
θεωρείται προπύργιο της αντιπολίτευσης κ.λπ.) 

o βαθμός της (εικαζόμενης) στήριξης από αντικυβερνητικές δυνάμεις ή 
συνεργασία με αντικυβερνητικές δυνάμεις 

o οικογενειακοί δεσμοί ή άλλες διασυνδέσεις με (ύποπτα) μέλη 
αντικυβερνητικών ένοπλων οργανώσεων και/ή μέλη αντιπολιτευτικών 
κομμάτων 

o (εικαζόμενη) στήριξη προς τη συριακή κυβέρνηση 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 
 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/211-members-anti-government-armed-groups
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/212-political-activists-opposition-party-members-and-protesters-seen
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/213-civilians-originating-areas-associated-opposition-government
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2.2. Άτομα που 
δεν υπηρέτησαν 
τη στρατιωτική 
τους θητεία ή 
λιποτάκτες 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.2.2. Ανυπότακτοι 

Ανάλυση κινδύνου: Ο φόβος δίωξης θεωρείται εν γένει βάσιμος. Μολονότι η 
νομοθεσία προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις από την υποχρεωτική στρατιωτική 
θητεία, η εφαρμογή τους στην πράξη δεν είναι πάντα προβλέψιμη. 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές απόψεις και/ή θρησκευτικές 
πεποιθήσεις (αν πρόκειται για αντιρρησίες συνείδησης). 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.2.3. Λιποτάκτες και αποστάτες από τον στρατό 

Ανάλυση κινδύνου: Ο φόβος θεωρείται εν γένει βάσιμος. 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές απόψεις και/ή θρησκευτικές 
πεποιθήσεις (αν πρόκειται για αντιρρησίες συνείδησης). 

* Στη συγκεκριμένη κατηγορία θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
αποκλεισμού από τη διεθνή προστασία. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.3. Άτομα που 
θεωρείται ότι 
έχουν 
διασυνδέσεις με 
το Ισλαμικό 
Κράτος 

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου για εικαζόμενα μέλη του Ισλαμικού Κράτους και για 
πρόσωπα που εικάζεται ότι έχουν οικογενειακούς δεσμούς με μέλη του 
Ισλαμικού Κράτους: Ο φόβος δίωξης θεωρείται εν γένει βάσιμος. 

Ανάλυση κινδύνου για αμάχους που διέμεναν σε περιοχές οι οποίες 
ελέγχονταν από το Ισλαμικό Κράτος: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που 
εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για 
τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Όταν αξιολογείται σε ατομικό επίπεδο 
κατά πόσον είναι εύλογη η πιθανότητα δίωξης του αιτούντος, πρέπει να 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/223-military-deserters-and-defectors
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/222-draft-evaders
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/221-military-service-overview
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λαμβάνονται υπόψη οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου, και 
ιδίως ο εικαζόμενος βαθμός στήριξης προς το Ισλαμικό Κράτος. 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

* Στη συγκεκριμένη κατηγορία θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
αποκλεισμού από τη διεθνή προστασία. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.4. Μέλη και 
(εικαζόμενοι) 
συνεργάτες των 
ΣΔΔ και των 
μονάδων YPG 

 

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου για τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο ΣΕΣ: Ο 
φόβος δίωξης θεωρείται εν γένει βάσιμος. 

Ανάλυση κινδύνου για τις περιοχές που ελέγχονται από τους Κούρδους: Δεν 
διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο υποπροφίλ το 
επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι 
περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου είναι οι εξής: 

o χαρακτηριστικά των περιοχών (περιοχές στις οποίες συνεχίζει να 
δραστηριοποιείται το Ισλαμικό Κράτος) 

o αναγνωρισιμότητα του αιτούντος 

o θέση στην κοινότητα 

o φύση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει το πρόσωπο 

o δημόσια εκδήλωση υποστήριξης προς τις ΣΔΔ/ τις μονάδες YPG ή 
καταδίκη της δράσης του Ισλαμικού Κράτους 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

Όσον αφορά τη δίωξη από το ΣΕΣ, στοιχείο δίωξης θα μπορούσε να αποτελεί 
και η φυλή/η ιθαγένεια. 

* Στη συγκεκριμένη κατηγορία θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
αποκλεισμού από τη διεθνή προστασία. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/23-persons-perceived-links-isil
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/24-members-and-persons-perceived-be-collaborating-sdf-and-ypg
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2.5. Πρόσωπα 
που θεωρούνται 
αντίπαλοι των 
ΣΔΔ/των 
μονάδων YPG 

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση 
βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου 
είναι οι εξής: 

o  φύση της περιοχής (ποιος ελέγχει την περιοχή προέλευσης του 
αιτούντος, αν ο αιτών βρισκόταν σε κάποιον από τους καταυλισμούς 
για τους εσωτερικά εκτοπισμένους) 

o  φύση των δραστηριοτήτων και βαθμός συμμετοχής σε δραστηριότητες 
που θεωρούνται εχθρικές από τις ΣΔΔ/τις μονάδες YPG 

o  (εικαζόμενες) διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος (βλέπε χωριστή 
κατηγορία 3.Άτομα που θεωρείται ότι έχουν διασυνδέσεις με το 
Ισλαμικό Κράτος) ή δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία 
(βλέπε επίσης 1.1.Μέλη αντικυβερνητικών ένοπλων οργανώσεων) 

o  το να είσαι γνωστός στις κουρδικές αρχές (π.χ. έχουν ήδη συλληφθεί 
στο παρελθόν) 

o  κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

* Για ορισμένες υποκατηγορίες θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
αποκλεισμού, όπως π.χ. για τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους ή για τα μέλη του 
ΣΕΣ. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.6. Πρόσωπα 
που φοβούνται 
την αναγκαστική 
στρατολόγηση ή 
τη στρατολόγηση 
παιδιών από τις 
κουρδικές 
δυνάμεις 

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα των περιοχών που 
ελέγχονται από Κούρδους το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 
διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον 
βαθμό κινδύνου είναι οι εξής: 

o φύλο 

o εμπίπτουν σε λόγο εξαίρεσης 

o εθνοτικό/θρησκευτικό περιβάλλον 

o ηλικία 

o εσωτερικός εκτοπισμός 

o κ.λπ. 

Πιθανοί λόγοι δίωξης στις περιπτώσεις αναγκαστικής στρατολόγησης: 
Μολονότι ο κίνδυνος αναγκαστικής στρατολόγησης καθαυτός δεν συνεπάγεται 
ότι συνδέεται με τους λόγους δίωξης, οι συνέπειες της άρνησης θα μπορούσαν 
να στοιχειοθετήσουν σύνδεσμο, μεταξύ άλλων, με τον λόγο των 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/25-persons-perceived-be-opposing-sdfypg
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(αποδιδόμενων) πολιτικών πεποιθήσεων, ανάλογα με τις ατομικές περιστάσεις 
του αιτούντος. 

Πιθανοί λόγοι δίωξης στις περιπτώσεις στρατολόγησης παιδιών: Θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές περιστάσεις του αιτούντος. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.7. Πρόσωπα 
που έχουν 
διασυνδέσεις με 
τη συριακή 
κυβέρνηση 

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.7.1. Μέλη της συριακής κυβέρνησης και στελέχη του κόμματος 
Μπάαθ 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση 
βάσιμου φόβου δίωξης. Κατά την ατομική αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου, και ιδίως τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής (με βάση την παρουσία και τη δραστηριότητα 
αντικυβερνητικών ένοπλων οργανώσεων). 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

* Στη συγκεκριμένη κατηγορία θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
αποκλεισμού από τη διεθνή προστασία. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.7.2. Μέλη κυβερνητικών ένοπλων δυνάμεων και φιλοκυβερνητικών 
ένοπλων οργανώσεων 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση 
βάσιμου φόβου δίωξης. Κατά την ατομική αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου, και ιδίως τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής (με βάση την παρουσία και τη δραστηριότητα 
αντικυβερνητικών ένοπλων οργανώσεων). 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/26-persons-fearing-forced-or-child-recruitment-kurdish-forces
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/271-members-government-syria-and-baath-party-officials
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/27-persons-associated-government-syria
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Όσον αφορά τον κίνδυνο που συνδέεται με την αναχώρηση από τη Συρία, 
πέραν των παραμέτρων που συνδέονται με τις «επιπτώσεις της αναχώρησης 
από τη Συρία» βλέπε κεφάλαιο 2.2.Λιποτάκτες και αποστάτες από τον στρατό. 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

* Στη συγκεκριμένη κατηγορία θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
αποκλεισμού από τη διεθνή προστασία. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.7.3. Άμαχοι που θεωρούνται υποστηρικτές της κυβέρνησης 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση 
βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου 
είναι οι εξής: 

o χαρακτηριστικά της περιοχής (με βάση την παρουσία και τη 
δραστηριότητα αντικυβερνητικών ένοπλων οργανώσεων) 

o βαθμός (εικαζόμενης) στήριξης ή συνεργασίας 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 
 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.8. 
Δημοσιογράφοι, 
άλλοι 
εργαζόμενοι σε 
μέσα 
ενημέρωσης και 
πολίτες-
δημοσιογράφοι 

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου για δημοσιογράφους που τηρούν επικριτική στάση έναντι 
του φορέα που ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή: Ο φόβος δίωξης θεωρείται 
εν γένει βάσιμος. 

Ανάλυση κινδύνου για άλλους δημοσιογράφους: Δεν διατρέχουν όλα τα 
άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που 
επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου είναι οι εξής: 

o θέμα που καλύπτουν οι δημοσιογράφοι 

o χαρακτηριστικά της περιοχής (εμβέλεια δράσης των φορέων στους 
οποίους αναφέρονται οι δημοσιογράφοι) 

o αναγνωρισιμότητα 

o κ.λπ. 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/272-members-government-armed-forced-and-pro-government-armed-groups
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/273-civilians-perceived-be-supporting-government
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Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

Όσον αφορά τη δίωξη από εξτρεμιστικές οργανώσεις, όπως π.χ. από την 
οργάνωση HTS, η θρησκεία θα μπορούσε να αποτελεί λόγο δίωξης. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.9. Ακτιβιστές 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου για ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θεωρείται 
ότι τηρούν επικριτική στάση έναντι του παράγοντα που ελέγχει τη 
συγκεκριμένη περιοχή: Ο φόβος θεωρείται εν γένει βάσιμος. 

Ανάλυση κινδύνου για άλλους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Δεν 
διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο 
κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι 
περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου είναι οι εξής: 

o ο τομέας στον οποίο δραστηριοποιούνται οι αιτούντες 

o χαρακτηριστικά της περιοχής 

o αναγνωρισιμότητα 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

Όσον αφορά τη δίωξη από εξτρεμιστικές οργανώσεις, όπως π.χ. από την 
οργάνωση HTS, η θρησκεία θα μπορούσε να αποτελεί λόγο δίωξης. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.10. Γιατροί, 
λοιπό ιατρικό 
προσωπικό και 
εθελοντές 
πολιτικής άμυνας 

 

 

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση 
βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου 
είναι οι εξής: 

o χαρακτηριστικά της περιοχής (ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στις 
περιοχές που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις) 

o εικαζόμενη στήριξη προς τις αντικυβερνητικές ένοπλες οργανώσεις 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/28-journalists-other-media-professionals-and-citizen-journalists
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/29-human-rights-activists
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o φύση δραστηριοτήτων (π.χ. τα μέλη των «Λευκών Κρανών» διατρέχουν 
εν γένει μεγαλύτερο κίνδυνο) 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις 

Όσον αφορά τους κινδύνους όπως απαγωγές για λύτρα: τις περισσότερες 
φορές δεν στοιχειοθετείται λόγος δίωξης 

* Μέλη του ιατρικού προσωπικού ενδέχεται να έχουν εμπλακεί σε πράξεις για 
τις οποίες θα μπορούσαν να αποκλειστούν, όπως π.χ. πρακτικές δυσμενούς 
διάκρισης για τη θεραπεία τραυματισμένων ή βοήθεια και υποκίνηση σε 
βασανιστήρια. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.11.1. Σουνίτες 
Άραβες 

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Το γεγονός ότι ο αιτών είναι Σουνίτης Άραβας δεν συνιστά 
από μόνο του κίνδυνο σε βαθμό τέτοιο ώστε να θεωρείται ότι ο φόβος δίωξης 
είναι βάσιμος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όπου τεκμηριώνεται ο βάσιμος 
φόβος δίωξης αυτό θα οφειλόταν σε περιστάσεις που υπάγονται σε άλλα 
προφίλ του παρόντος Οδηγού ιδίως το προφίλ «1. Πρόσωπα που θεωρούνται 
αντίπαλοι της κυβέρνησης» ή «3. Πρόσωπα που θεωρείται ότι έχουν 
διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος» κ.λπ. Στην εξατομικευμένη αξιολόγηση 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό 
κινδύνου, όπως π.χ. χαρακτηριστικά της περιοχής (π.χ. ο αιτών ζει σε περιοχές 
που ελέγχονται από εξτρεμιστικές οργανώσεις). 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

Αν πρόκειται για δίωξη από εξτρεμιστικές ομάδες, η θρησκεία είναι επίσης 
πιθανός λόγος δίωξης. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/210-doctors-other-medical-personnel-and-civil-defence-volunteers
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2111-sunni-arabs
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2.11.2. Κούρδοι Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 
*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Νοέμβριος 2021 

Ανάλυση κινδύνου για Κούρδους που κατάγονται από περιοχές οι οποίες 
ελέγχονται από τον ΣΕΣ: Ο φόβος θεωρείται εν γένει βάσιμος. 

Ανάλυση κινδύνου για τους υπόλοιπους Κούρδους Δεν διατρέχουν όλα τα 
άτομα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που 
επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου είναι οι εξής: 

o ανιθαγένεια 

o έγγραφο ταυτότητας 

o τόπος καταγωγής και/ή διαμονής 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: φυλή, ιθαγένεια (ανιθαγένεια) και/ή (αποδιδόμενες) 
πολιτικές πεποιθήσεις. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.11.3. Δρούζοι Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση 
βάσιμου φόβου δίωξης . Οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου 
είναι οι εξής: 

o χαρακτηριστικά της περιοχής (παρουσία εξτρεμιστικών οργανώσεων) 

o εικαζόμενη στήριξη προς τις αντικυβερνητικές ένοπλες οργανώσεις 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: φυλή και/ή θρησκεία και σε ορισμένες περιπτώσεις 
(αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.11.4. Αλεβίτες Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2112-kurds
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2113-druze
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βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου 
είναι οι εξής: 

o χαρακτηριστικά της περιοχής (παρουσία αντικυβερνητικών και 
εξτρεμιστικών οργανώσεων) 

o εικαζόμενη αντιπαλότητα με τη συριακή κυβέρνηση 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 

Αν πρόκειται για δίωξη από εξτρεμιστικές ομάδες, η θρησκεία είναι επίσης 
πιθανός λόγος δίωξης. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.11.5. Χριστιανοί Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση 
βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου 
είναι μεταξύ άλλων τα χαρακτηριστικά της περιοχής (π.χ. οι Χριστιανοί που 
ζουν σε περιοχές στις οποίες δρουν εχθρικές ένοπλες οργανώσεις ή δυνάμεις 
του Ισλαμικού Κράτους διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, ο κίνδυνος είναι 
μικρότερος στις περιοχές που ελέγχονται από τη συριακή κυβέρνηση και στις 
περιοχές που ελέγχονται από τους Κούρδους, στις οποίες το Ισλαμικό Κράτος 
δεν έχει την ικανότητα να οργανώσει στρατιωτικές επιχειρήσεις) κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: θρησκεία και/ή (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις. 
 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.11.6. Γιαζίντι Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση 
βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου 
είναι οι εξής: 

o χαρακτηριστικά της περιοχής (παρουσία και δραστηριότητα 
εξτρεμιστικών οργανώσεων) 

o φύλο 

o κ.λπ. 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2114-alawites
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2115-christians


Σημείωμα καθοδήγησης | Συρία 
Νοέμβριος 2021 

 

31 

Πιθανός λόγος δίωξης: φυλή/ιθαγένεια και/ή θρησκεία. 
 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.11.7. 
Παλαιστίνιοι 

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 
*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Νοέμβριος 2021 

Για τους Παλαιστίνιους που έκαναν χρήση της προστασίας ή της βοήθειας 
που παρείχε το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες της Παλαιστίνης (UNRWA): Το καθεστώς πρόσφυγα χορηγείται 
αυτοδικαίως (ipso de facto) σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) της ΟΑ. 

Για τους Παλαιστίνιους που δεν έκαναν χρήση της προστασίας ή της βοήθειας 
που παρείχε το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες της Παλαιστίνης (UNRWA): 

Ανάλυση κινδύνου Δεν διατρέχουν όλα τα άτομα που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη 
διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον 
βαθμό κινδύνου είναι οι εξής: 

o περιοχή συνήθους διαμονής 

o έγγραφα ταυτότητας 

o (εικαζόμενη) συνεργασία με μία από τις αντιμαχόμενες πλευρές 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις ή/και 
ιθαγένεια. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.12. Γυναίκες Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Οι διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών στη Συρία είναι συχνά άμεσα 
αλληλένδετες. Ως εκ τούτου, συνιστάται στους αναγνώστες να μελετήσουν 
συνδυαστικά τις ακόλουθες υποενότητες. 

 

 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2116-yazidis
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2117-palestinians
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/212-women
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 
στο διαδίκτυο. 

2.12.1. Βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών: επισκόπηση 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια που 
εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για 
τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον 
βαθμό κινδύνου είναι οι εξής: 

o αντιλήψεις για τον παραδοσιακό ρόλο των φύλων στην οικογένεια 

o κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση 

o κοινωνική θέση (οι γυναίκες και οι έφηβες που ζουν σε οικογένειες 
χωρίς άνδρα-προστάτη, όπως π.χ. οι χήρες, οι διαζευγμένες ή οι 
χωρισμένες, οι γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν πέσει θύματα 
εκτοπισμού, οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες, οι γυναίκες που 
είναι επικεφαλής των νοικοκυριών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
υποστούν σεξουαλική και έμφυλη βία) 

o τόπος καταγωγής ή διαμονής (π.χ. σε σχέση με την παρουσία 
εξτρεμιστικών οργανώσεων) 

o έλλειψη εγγράφων (π.χ. πιστοποιητικά θανάτου συζύγων) 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις (π.χ. όταν 
εικάζεται ότι αιτών έχει διασυνδέσεις με αντικυβερνητική ένοπλη οργάνωση), 
θρησκεία (π.χ. όταν η δίωξη αφορά εξτρεμιστικές οργανώσεις) και/ή 
συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα (βλέπε παραδείγματα κατωτέρω). 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.12.2. Γυναίκες που θεωρείται ότι έχουν διασυνδέσεις με αντικυβερνητικές 
ένοπλες οργανώσεις 

Βλέπε τα προφίλ: 
2.1. Πρόσωπα που θεωρούνται αντίπαλοι της κυβέρνησης 
2.3. Πρόσωπα που θεωρείται ότι έχουν διασυνδέσεις με το Ισλαμικό 
Κράτος 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.12.3. Καταναγκαστικοί γάμοι και γάμοι παιδιών 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια που 
εμπίπτουν στο συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2121-violence-against-women-and-girls-overview
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2122-women-perceived-be-associated-anti-government-armed-groups
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τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης σε σχέση με τους καταναγκαστικούς 
γάμους και τους γάμους παιδιών. Οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό 
κινδύνου είναι οι εξής: 

o μικρή ηλικία 

o προσωπική κατάσταση 

o τόπος καταγωγής και διαμονής 

o εθνότητα 

o θρησκεία 

o αντιλήψεις για τον παραδοσιακό ρόλο των φύλων στην οικογένεια 

o κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας 

o εσωτερικός εκτοπισμός 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα (π.χ. άρνηση 
να παντρευτεί με καταναγκαστικό γάμο ή να παντρευτεί όντας παιδί). 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.12.4. Γυναίκες που θεωρείται ότι έχουν θίξει την οικογενειακή τιμή 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια το 
επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης 
όταν θίγεται η οικογενειακή τιμή. Οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό 
κινδύνου είναι οι εξής: 

o ηλικία 

o προσωπική κατάσταση 

o τόπος καταγωγής και διαμονής 

o αντίληψη για τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων στην οικογένεια 
ή στην κοινότητα 

o κατάσταση της οικογένειας 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα (π.χ. γυναίκες 
που έχουν ήδη υποστεί σεξουαλική βία). 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.12.5. Γυναίκες που ζουν μόνες και νοικοκυριά με επικεφαλής γυναίκες 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλες οι γυναίκες που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο προφίλ το επίπεδο κινδύνου που απαιτείται για τη διαπίστωση 
βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου 
είναι οι εξής: 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2123-forced-and-child-marriage
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2124-women-perceived-have-violated-family-honour
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o προσωπική κατάσταση 

o τόπος καταγωγής και διαμονής 

o αντίληψη για τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων στην οικογένεια 
ή στην κοινότητα 

o οικονομική κατάσταση 

o διαθεσιμότητα εγγράφων προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης 

o εκπαίδευση 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα (π.χ. 
διαζευγμένες ή χήρες). 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

2.13. Παιδιά Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Στην ενότητα για τα παιδιά εξετάζονται ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η 
ευαλωτότητα των παιδιών και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη 
Συρία θεωρούνται αυξημένοι. 

2.13.1. Βία κατά των παιδιών: επισκόπηση 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα παιδιά το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης. Οι περιστάσεις που 
επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου είναι οι εξής: 

o μέλη της οικογένειας που θεωρείται ότι έχουν διασυνδέσεις με 
αντιπολιτευτικά κόμματα ή αντικυβερνητικές ένοπλες οργανώσεις 
(βλέπε 1.Πρόσωπα που θεωρούνται αντίπαλοι της κυβέρνησης, 3. 
Πρόσωπα που θεωρείται ότι έχουν διασυνδέσεις με το Ισλαμικό 
Κράτος) 

o κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση (π.χ. διαμονή σε καταυλισμούς 
εσωτερικά εκτοπισμένων) 

o κοινωνικό καθεστώς (τα παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές 
τους και τα ασυνόδευτα παιδιά, καθώς και τα παιδιά που μεγαλώνουν 
σε νοικοκυριά με επικεφαλής γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
να υποστούν σεξουαλική βία και εκμετάλλευση) 

o τόπος καταγωγής ή διαμονής 

o έλλειψη εγγράφων 

o θρησκεία 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: (αποδιδόμενες) πολιτικές πεποιθήσεις (π.χ. όταν 
εικάζεται ότι αιτών έχει διασυνδέσεις με αντικυβερνητική ένοπλη οργάνωση), 
θρησκεία (π.χ. όταν η δίωξη αφορά εξτρεμιστικές οργανώσεις) και/ή 
συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα (βλέπε παραδείγματα κατωτέρω). 

 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2125-single-women-and-female-headed-households
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.13.2. Στρατολόγηση παιδιών 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα παιδιά το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης με τη μορφή της 
στρατολόγησης παιδιών. Οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου 
είναι οι εξής: 

o κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση (π.χ. διαμονή σε καταυλισμούς 
εσωτερικά εκτοπισμένων) 

o κοινωνικό καθεστώς 

o τόπος καταγωγής ή διαμονής 

o εθνότητα 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές 
περιστάσεις του αιτούντος. 

* Βλέπε επίσης 6.Πρόσωπα που φοβούνται την αναγκαστική στρατολόγηση ή 
τη στρατολόγηση παιδιών από τις κουρδικές δυνάμεις. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.13.3. Παιδική εργασία 

Ανάλυση κινδύνου: Δεν διατρέχουν όλα τα παιδιά το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης αν πρόκειται για παιδική 
εργασία. Οι περιστάσεις που επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου είναι οι εξής: 

o ηλικία 

o φύλο 

o κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση του παιδιού και της οικογένειάς 
του (π.χ. ο αιτών είναι μέλος νοικοκυριού στο οποίο επικεφαλής είναι 
γυναίκα) 

o εσωτερικός εκτοπισμός 

o τόπος καταγωγής ή διαμονής 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: Ο κίνδυνος της παιδικής εργασίας καθαυτός δεν 
συνεπάγεται ότι συνδέεται με τους λόγους δίωξης. Ωστόσο, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές περιστάσεις του αιτούντος. 

 

 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2131-violence-against-children-overview
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2132-child-recruitment
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2133-child-labour
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 
στο διαδίκτυο. 

2.13.4. Γάμοι ανηλίκων 

Βλέπε την ενότητα 12.3. Καταναγκαστικοί γάμοι και γάμοι μεταξύ ανηλίκων 
στην κατηγορία Γυναίκες. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.13.5. Πρόσβαση στην εκπαίδευση 

Ανάλυση κινδύνου Δεν διατρέχουν όλα τα παιδιά το επίπεδο κινδύνου που 
απαιτείται για τη διαπίστωση βάσιμου φόβου δίωξης όσον αφορά την επιβολή 
εσκεμμένων περιορισμών στην εκπαίδευση. Οι περιστάσεις που επηρεάζουν 
τον βαθμό κινδύνου είναι οι εξής: 

o έγγραφα ταυτοποίησης 

o φύλο (τα κορίτσια διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο) 

o αντιλήψεις για τον παραδοσιακό ρόλο των φύλων στην οικογένεια 

o κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση του παιδιού και της οικογένειας 

o εσωτερικός εκτοπισμός 

o τόπος καταγωγής και διαμονής 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: Θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι ατομικές 
περιστάσεις του παιδιού. Παραδείγματος χάρη, όταν στους αιτούντες δεν 
χορηγούνται έγγραφα ταυτοποίησης επειδή προέρχονται από περιοχές που 
ελέγχονται από αντικαθεστωτικές δυνάμεις, ενδέχεται να συντρέχει το κριτήριο 
των (αποδιδόμενων) πολιτικών πεποιθήσεων. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

2.13.6. Έλλειψη εγγράφων 

Ανάλυση κινδύνου: Ο βαθμός κινδύνου δεν είναι ο ίδιος για όλα τα παιδιά και 
δεν είναι πάντα τέτοιος ώστε να θεωρείται βάσιμος ο φόβος δίωξης που αφορά 
την επιβολή εσκεμμένων περιορισμών στην εκπαίδευση. Οι περιστάσεις που 
επηρεάζουν τον βαθμό κινδύνου είναι οι εξής: 

o εκλιπών ή αγνοούμενος πατέρας 

o τα παιδιά γεννήθηκαν εκτός γάμου ή μετά από βιασμό της μητέρας 
τους 

o τόπος καταγωγής και διαμονής 

o φύλο 

o κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση του παιδιού και της οικογένειας 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2134-child-marriage
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2135-access-education
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o εσωτερικός εκτοπισμός 

o μέλος νοικοκυριού που έχει επικεφαλής γυναίκα 

o κ.λπ. 

Πιθανός λόγος δίωξης: Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές 
περιστάσεις του παιδιού. Παραδείγματος χάρη, αν πρόκειται για παιδιά που 
γεννήθηκαν μετά από βιασμό της μητέρας τους, η δίωξη μπορεί να είναι για 
λόγους συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

2.14. ΛΟΑΤΚΙ Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Ανάλυση κινδύνου: Ο φόβος δίωξης θεωρείται εν γένει βάσιμος. 

Πιθανός λόγος δίωξης: συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. 
 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

 
  

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/2136-lack-documentation
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/214-lgbtiq-persons
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Επικουρική προστασία 

Τα περιεχόμενα του παρόντος κεφαλαίου περιλαμβάνουν τα εξής: 
 

• Άρθρο 15 στοιχείο α) της ΟΑ: θανατική ποινή ή εκτέλεση 

• Άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ: βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή 
τιμωρία 

• Άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ: σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής 
ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή 
εσωτερικής ένοπλης σύρραξης 

Άρθρο 15 στοιχείο α) της ΟΑ 
Θανατική ποινή ή εκτέλεση  

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Η θανατική ποινή προβλέπεται στο συριακό ποινικό δίκαιο και μπορεί να επιβληθεί για τα εξής 
εγκλήματα: φόνος με επιβαρυντικές περιστάσεις, στρατιωτικές αξιόποινες πράξεις, αξιόποινες πράξεις 
που συνδέονται με την τρομοκρατία, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, πράξεις προδοσίας, εμπρησμός που έχει 
ως αποτέλεσμα να χαθούν ζωές, ληστείες από συμμορίες που έχουν ως αποτέλεσμα να χαθούν ζωές, 
καθώς και άλλες αξιόποινες πράξεις που δεν έχουν ως αποτέλεσμα να χαθούν ζωές, όπως π.χ. υποβολή 
ενός ατόμου σε βασανιστήρια ή βάρβαρη μεταχείριση όταν διαπράττεται ληστεία από συμμορία, 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος που επισείει τη θανατική ποινή και καταδίκη δύο φορές για κακούργημα 
που τιμωρείται με ισόβια καταναγκαστική εργασία. 

Επιπροσθέτως, το 2012 θεσπίστηκε ο νόμος αριθ. 19 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο ορισμός 
της τρομοκρατίας είναι γενικός και προβλέπει σκληρές ποινές, μεταξύ άλλων και τη θανατική ποινή. Τα 
στρατιωτικά δικαστήρια, τα οποία δικάζουν αμάχους και στρατιωτικό προσωπικό για «εγκλήματα που 
διαπράττονται σε περιόδους πολέμου ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων» μπορούν να 
επιβάλουν τη θανατική ποινή με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Συρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες 
η θανατική ποινή και οι εκτελέσεις αποτελούν κοινή πρακτική στις συριακές φυλακές. Ωστόσο, η συριακή 
κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα αριθμητικά στοιχεία. Τον Σεπτέμβριο του 2019 ο Πρόεδρος 
Μπασάρ Αλ Ασάντ εξέδωσε «διάταγμα αμνηστίας» μετατρέποντας τη θανατική ποινή σε ισόβια κάθειρξη. 
Ωστόσο, δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του διατάγματος. 

Στις περιοχές που ελέγχονται από Κούρδους, οι κουρδικές αρχές εφαρμόζουν νομικό κώδικα που 
βασίζεται στο «κοινωνικό συμβόλαιο». Σύμφωνα με τον κώδικα αυτό, η θανατική ποινή έχει καταργηθεί. 

Εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως π.χ. η HTS και το Ισλαμικό Κράτος έχουν προβεί σε δημόσιες εκτελέσεις, 
αποκεφαλισμούς και σταυρώσεις λόγω της προσβολής των χρηστών ηθών και του νόμου της Σαρίας στις 
περιοχές ελέγχου τους, δολοφονώντας εκατοντάδες αμάχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οργανώσεις 
αυτές εκτέλεσαν επίσης παράνομα γυναίκες, κορίτσια και μειονότητες επειδή προσέβαλαν τα χρηστά ήθη 
και επειδή «ατίμασαν το όνομα των οικογενειών τους». 

Αιτούντες από τη Συρία που εμπίπτουν σε ορισμένα προφίλ ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο θανατικής 
ποινής ή εκτέλεσης. Στις περιπτώσεις αυτές θα μπορούσε να τεκμηριώνεται σύνδεσμος με έναν από τους 
λόγους της Σύμβασης για τους πρόσφυγες (βλέπε π.χ. τις κατηγορίες 2.1.Πρόσωπα που θεωρούνται 
αντίπαλοι της κυβέρνησης, 2.2.2.Λιποτάκτες και αποστάτες από τον στρατό, 2.3.Πρόσωπα που 
θεωρείται ότι έχουν διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος). 
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Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν συντρέχουν οι λόγοι δίωξης που αναφέρονται στον ορισμό του 
«πρόσφυγα», θα πρέπει να εξετάζεται αν είναι αναγκαίο να χορηγηθεί επικουρική προστασία σύμφωνα 
με το άρθρο 15 στοιχείο α) της ΟΑ. 

Επισημαίνεται ότι θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποκλεισμού από τη διεθνή προστασία. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ 
Bασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία  

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 
*Προσθήκη επικαιροποιήσεων ήσσονος σημασίας: Νοέμβριος 2021 

Στην περίπτωση των αιτούντων για τους οποίους τα βασανιστήρια ή η απάνθρωπη ή εξευτελιστική 
μεταχείριση ή τιμωρία μπορεί να συνιστά πραγματικό κίνδυνο, συντρέχουν συχνά οι λόγοι δίωξης που 
αναφέρονται στον ορισμό του «πρόσφυγα» και, ως εκ τούτου, τα πρόσωπα αυτά πληρούν τις 
προϋποθέσεις για να τους αποδοθεί το καθεστώς του πρόσφυγα. Ωστόσο, στις περιπτώσεις στις οποίες 
δεν υπάρχει σύνδεσμος με τους λόγους δίωξης που προβλέπονται στη Σύμβαση και, επομένως, ο αιτών 
δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί πρόσφυγας, θα πρέπει να εξετάζεται κατά πόσον είναι 
αναγκαίο να χορηγηθεί επικουρική προστασία βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ. 

Όταν εξετάζεται η ανάγκη προστασίας βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 

 

▪ Μη διαθέσιμη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες: 
Επισημαίνεται ότι η σοβαρή βλάβη πρέπει να οφείλεται σε συμπεριφορά «φορέα δίωξης ή 
σοβαρής βλάβης» (άρθρο 6 της ΟΑ). Η γενικότερη αδυναμία πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη ή σε εκπαίδευση ή άλλα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία (π.χ. εσωτερικός εκτοπισμός, 
δυσχέρειες στην εξεύρεση πόρων διαβίωσης, στέγαση) δεν θεωρείται ότι εμπίπτουν στο πεδίο της 
απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ, εκτός εάν 
αποδίδεται δόλος στη συμπεριφορά των φορέων, και συγκεκριμένα π.χ. η εκ προθέσεως στέρηση 
επαρκούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τους αιτούντες. 
 
Οι μονάδες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά από 
στοχευμένες επιθέσεις των αντιμαχόμενων πλευρών στις εμπόλεμες περιοχές. Έτσι, περιορίστηκε 
εσκεμμένα η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε αυτές τις περιοχές. Στις περιπτώσεις 
αυτές, οι αρχές θα μπορούσαν να εξετάζουν το ενδεχόμενο εφαρμογής του άρθρου 15 στοιχείο β) 
της ΟΑ εφόσον είναι αδύνατο να χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα. 
 

▪  Αυθαίρετες συλλήψεις, παράνομη κράτηση και συνθήκες στις φυλακές: Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δίνεται στα φαινόμενα αυθαίρετων συλλήψεων και παράνομης κράτησης, καθώς και 
στις συνθήκες στις φυλακές. Κατά την αξιολόγηση των συνθηκών κράτησης, οι αρχές μπορούν π.χ. 
να λαμβάνουν (σωρευτικά) υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: αριθμός κρατουμένων σε περιορισμένο 
χώρο, επάρκεια εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανση, φωτισμός, διαρρύθμιση χώρου για τον ύπνο, 
διατροφή, αναψυχή ή επικοινωνία με τον έξω κόσμο. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/31-article-15a-qd
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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνθήκες στις φυλακές και στα κέντρα κράτησης της Συρίας είναι 
ιδιαίτερα σκληρές και, σε πολλές περιπτώσεις, θανατηφόρες λόγω της έλλειψης τροφίμων, του 
υπερπληθυσμού, της σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, των κακών συνθηκών υγιεινής και 
της ανεπαρκούς ιατρικής περίθαλψης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, οι φυλακισμένοι και οι 
κρατούμενοι διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν κακομεταχείριση, η ακόμα και να εκτελεστούν, ενώ 
κατά τη διάρκεια της κράτησης των κρατουμένων έχουν καταγραφεί και θάνατοι που οφείλονται 
σε βασανιστήρια ή σε άλλες μορφές κακοποίησης. Αναφέρεται ότι οι κρατούμενοι έχουν υποστεί 
διαφόρων μορφών βασανιστήρια, μεταξύ άλλων, σωματική βία, σεξουαλικά βασανιστήρια, 
ψυχολογικά βασανιστήρια, παραμέληση της υγείας τους και κακές συνθήκες κράτησης, 
καταναγκαστική εργασία, βασανιστήρια στα στρατιωτικά νοσοκομεία και απομόνωση. Τα παιδιά 
δεν απομονώνονται από τους ενήλικες, κρατούνται στις ίδιες φυλακές και υφίστανται παρόμοια 
βασανιστήρια. 

Επιπλέον, εκτιμάται ότι σε περιπτώσεις στις οποίες η άσκηση δίωξης ή η ποινή είναι κατάφωρα 
άδικη ή υπερβολική, ή στις περιπτώσεις στις οποίες οι συνθήκες στις φυλακές δεν συνάδουν με 
τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μπορεί να προκύψει σοβαρή βλάβη βάσει του 
άρθρου 15 στοιχείο β) της ΟΑ. Όταν δεν συντρέχουν λόγοι δίωξης, η μεταχείριση αυτή εμπίπτει 
ενδεχομένως στο άρθρο 15 στοιχείο β) της ΟΑ. 

Επισημαίνεται ότι θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποκλεισμού από τη διεθνή προστασία. 
 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ 
Σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής 
ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις 
διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.  

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ είναι: 

Διάγραμμα 3. Άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ: στοιχεία της αξιολόγησης. 

 
  

(διεθνής ή 
εσωτερική) 

ένοπλη 
σύρραξη

άμαχος
αδιάκριτη 

άσκηση βίας

σοβαρή και 
προσωπική 

απειλή

(για τη) ζωή ή 
τη σωματική 
ακεραιότητα 

αμάχου

στοιχείο 
δίωξης («λόγω 

αδιάκριτης 
ασκήσεως 

βίας»)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/32-article-15b-qd
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Για να ισχύσει το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ, τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να αποδειχθούν 
σωρευτικά. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημαντικότερα συμπεράσματα για την κατάσταση στη Συρία: 

 
α) Ένοπλη σύρραξη: Στα εδάφη της Συρίας μαίνονται πολλές επικαλυπτόμενες μη διεθνείς (εσωτερικές) 

και διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις. 

•  Σημειώνεται η μη-διεθνής ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στη συριακή κυβέρνηση και σε διάφορες 
αντικυβερνητικές ένοπλες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν η HTS, ο ΣΕΣ και το 
Ισλαμικό Κράτος. 

•  Η διεθνής ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στη «συμμαχία κατά του Ισλαμικού Κράτους» με 
επικεφαλής τις ΗΠΑ, με τη Συρία, μετά τη στρατιωτική επέμβαση της συμμαχίας αυτής στη Συρία 
χωρίς τη συναίνεση της συριακής κυβέρνησης. 

•  Η διεθνής ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στη Συρία και την Τουρκία, η οποία διεξάγει στρατιωτικές 
επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους και των κουρδικών ένοπλων οργανώσεων στη Συρία και 
ελέγχει τμήματα της βόρειας Συρίας με τη βοήθεια αντικυβερνητικών ένοπλων οργανώσεων. Κατά 
τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης σημειώθηκαν στρατιωτικές συμπλοκές μεταξύ των συριακών 
και των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων, με πιο πρόσφατη αυτή του Μαρτίου του 2020. 

•  Στα εδάφη της Συρίας μαίνεται επίσης η μη διεθνής σύγκρουση μεταξύ της Τουρκίας και των 
δυνάμεων YPG. 

•  Τέλος, επισημαίνεται η διεθνής ένοπλη σύγκρουση της Συρίας με το Ισραήλ, το οποίο εξαπολύει 
αεροπορικές επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους στη Συρία χωρίς τη συναίνεση της συριακής 
κυβέρνησης. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 
β) Άμαχος: Το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ ισχύει για πρόσωπα που δεν ανήκουν σε καμία από τις 

αντιμαχόμενες πλευρές και δεν λαμβάνουν μέρος στις εχθροπραξίες, πιθανώς συμπεριλαμβανομένων 
μεταξύ άλλων πρώην μαχητών που εγκατέλειψαν πραγματικά και μόνιμα την ένοπλη δράση. 
 
Οι αιτήσεις προσώπων που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες θα πρέπει να εξετάζονται 
προσεκτικά. Από την ατομική αξιολόγηση μπορεί να προκύψει ότι οι αιτούντες δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν άμαχοι δυνάμει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 
Παραδείγματος χάρη: 

•  Συριακές ένοπλες δυνάμεις 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/preliminary-remarks-1
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/331-armed-conflict-international-or-internal
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•  φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές ομάδες 

•  ΣΔΔ και Ασαγίς 

•  ΣΕΣ 

•  HTS και άλλες αντικυβερνητικές ένοπλες οργανώσεις 

•  Ισλαμικό Κράτος και οργανώσεις που διαδέχθηκε το Ισλαμικό Κράτος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενεργητική συμμετοχή σε εχθροπραξίες δεν αφορά μόνο τη δημόσια 
οπλοφορία, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και την παροχή ουσιαστικής υλικοτεχνικής και/ή 
διοικητικής στήριξης σε μαχητές. 

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η αξιολόγηση των αναγκών προστασίας αφορά το μέλλον. 
Επομένως, το κύριο ζήτημα που εξετάζεται είναι αν ο αιτών θα είναι άμαχος ή όχι κατά την επιστροφή 
του. Το γεγονός ότι το πρόσωπο έλαβε μέρος σε εχθροπραξίες στο παρελθόν δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη 
ότι το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ δεν ισχύει για το πρόσωπο αυτό. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 

γ) Αδιακρίτως ασκούμενη βία: Το φαινόμενο της αδιακρίτως ασκούμενης βίας εντοπίζεται σε 
διαφορετικό βαθμό σε διαφορετικές περιοχές της Συρίας. Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται 
συνοπτικά και απεικονίζονται τα εκτιμώμενα επίπεδα της αδιακρίτως ασκούμενης βίας σε κάθε 
επαρχία της Συρίας σύμφωνα με εκτιμήσεις. Η εκτίμηση αυτή αποτελεί προϊόν ολιστικής ανάλυσης και 
βασίζονται μεταξύ άλλων σε ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες για την περίοδο αναφοράς (1 
Ιανουαρίου 2020 – 31 Μαρτίου 2021). Η ατομική αξιολόγηση θα πρέπει πάντα να βασίζεται σε 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/332-qualification-person-‘civilian’
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Διάγραμμα 4. Επίπεδα αδιακρίτως ασκούμενης βίας στη Συρία (βάσει στοιχείων της 31ης Μαρτίου 2021). 

 
Hasaka Χασάκα 
Rakka Ράκα 
Deir Ez-Zor Ντέιρ αλ-Ζορ 
Aleppo Χαλέπι 
Idlib Ιντλίμπ 
Latakia Λαοδίκεια 
Tartous Ταρτούς 
Hama Χάμα 
Homs Χομς 
Damascus Δαμασκός 
Rural Damascus Αγροτική Δαμασκός 
Quneitra Κουνέιτρα 
Dar’a Νταρά 
Sweida Σουέιντα 

 
Για τους σκοπούς του σημειώματος καθοδήγησης, οι επαρχίες στη Συρία κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 

 Περιοχές στις οποίες ο βαθμός της αδιακρίτως ασκούμενης βίας είναι τόσο πολύ υψηλός ώστε 
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύει κανείς ότι ο άμαχος που θα επιστρέψει σε αυτές τις 
περιοχές θα διατρέξει, λόγω της παρουσίας του και μόνο, πραγματικό κίνδυνο να εκτεθεί σε 
σοβαρή απειλή κατά το άρθρο 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Πρόκειται για τις επαρχίες Χαλέπι, Ντέιρ αλ-Ζορ, Χασάκα, Ιντλίμπ και Ράκα. 

 

 Η παρουσία και μόνο σε αυτές τις περιοχές θεωρείται αρκετή για να 
στοιχειοθετηθεί πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του 
άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 
 

 

 Τα επίπεδα της αδιακρίτως ασκούμενης βίας είναι υψηλά και απαιτούνται 
λιγότερα ατομικά στοιχεία για να στοιχειοθετηθεί πραγματικός κίνδυνος 
σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

 

 Παρατηρούνται φαινόμενα αδιακρίτως ασκούμενης βίας, αλλά όχι σε μεγάλο 
βαθμό, και απαιτούνται περισσότερα ατομικά στοιχεία για να στοιχειοθετηθεί 
πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 
στοιχείο γ) της ΟΑ. 

 

 Εν γένει, οι άμαχοι δεν διατρέχουν πραγματικό κίνδυνο να θιγούν προσωπικά 
κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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 Περιοχές στις οποίες «η παρουσία και μόνο» των αμάχων δεν είναι αρκετή για να 
στοιχειοθετηθεί πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) της 
ΟΑ, ωστόσο, τα επίπεδα της αδιακρίτως ασκούμενης βίας είναι υψηλά και, για τον λόγο αυτό 
απαιτούνται λιγότερα ατομικά στοιχεία για να καταδειχθεί ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να 
πιστεύεται ότι οι άμαχοι που θα επιστρέψουν σε αυτές τις περιοχές θα διατρέξουν 
πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Πρόκειται για τις επαρχίες Νταρά και Χάμα. 

 

 

 

 

Περιοχές στις οποίες παρατηρείται το φαινόμενο της αδιακρίτως ασκούμενης βίας, αλλά όχι 
σε μεγάλο βαθμό· και απαιτούνται περισσότερα ατομικά στοιχεία για να καταδειχθεί ότι 
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να πιστεύεται ότι οι άμαχοι που θα επιστρέψουν σε αυτές τις 
περιοχές θα διατρέξουν πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15 
στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Πρόκειται για τις επαρχίες Χομς, Λαττάκεια, Κουνέιτρα, Αγροτική Δαμασκός και Σουέιντα. 

 

 Περιοχές, στις οποίες εν γένει οι άμαχοι δεν διατρέχουν πραγματικό κίνδυνο να θιγούν 
προσωπικά κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

Πρόκειται για τις επαρχίες Δαμασκός και Ταρτούς. 
 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

δ) Σοβαρή και ατομική απειλή: Στο πλαίσιο της «αναπροσαρμοζόμενης κλίμακας», κάθε υπόθεση θα 
πρέπει να αξιολογείται χωριστά, ανάλογα με τη μορφή και την ένταση της βίας στην περιοχή, και σε 
συνδυασμό με τις ατομικές περιστάσεις που συντρέχουν στην υπόθεση του αιτούντος. Ορισμένες 
ατομικές περιστάσεις θα μπορούσαν να εγκυμονούν αυξημένο κίνδυνο της αδιακρίτως ασκούμενης 
βίας και, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων αυτής. Μολονότι δεν είναι 
εφικτό να δοθούν εξαντλητικές οδηγίες για τις εκάστοτε ατομικές περιστάσεις και για το πώς αυτές 
πρέπει να αξιολογούνται, οι παράγοντες που ακολουθούν επισημαίνονται ως πιθανά παραδείγματα 
περιστάσεων που μπορούν να επηρεάσουν τη δυνατότητα ενός προσώπου να αξιολογήσει και/ή να 
αποφύγει τους κινδύνους που συνδέονται με την αδιάκριτη άσκηση βίας σε συνθήκες ένοπλης 
σύγκρουσης: 

• ηλικία 

• φύλο 

• προβλήματα υγείας και αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων ψυχικής υγείας 

• οικονομική κατάσταση 

• γνώση της περιοχής 

• επάγγελμα 

• κ.λπ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/333-indiscriminate-violence
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Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

ε) Απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας: Ο κίνδυνος βλάβης κατά το άρθρο 15 στοιχείο 
γ) της ΟΑ διατυπώνεται ως «απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου» και όχι ως 
συγκεκριμένη πράξη βίας (ή απειλή για συγκεκριμένη πράξη βίας). Οι πιο συνηθισμένες μορφές 
βλάβης για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα των αμάχων στη Συρία είναι οι δολοφονίες, οι 
τραυματισμοί, οι απαγωγές, η στρατολόγηση παιδιών, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί που απομένουν από 
τις περιόδους πολέμου κ.λπ. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

στ) Σύνδεσμος: Ο σύνδεσμος(«λόγω») αναφέρεται στην αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της αδιάκριτης 
άσκησης βίας και της βλάβης (σοβαρή απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου) 
περιλαμβάνει: 

▪ τη βλάβη που προκαλείται άμεσα από την αδιάκριτη άσκηση βίας ή από πράξεις που προέρχονται 
από τις αντιμαχόμενες πλευρές, και 

▪ τη βλάβη που προκαλείται έμμεσα από την αδιάκριτη άσκηση βίας σε συνθήκες ένοπλης 
σύρραξης. Τα έμμεσα αποτελέσματα εξετάζονται μόνον σε ορισμένο βαθμό και εφόσον μπορεί να 
καταδειχθεί ο σύνδεσμος με την αδιακρίτως ασκούμενη βία. Τέτοια αποτελέσματα είναι π.χ. 
ευρέως διαδεδομένη εγκληματική βία λόγω της ανομίας, η καταστροφή των απαραίτητων μέσων 
διαβίωσης, η καταστροφή των υποδομών, η μη διάθεση ανθρωπιστικής βοήθειας ή η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, η περιορισμένη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/334-serious-and-individual-threat
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/335-qualification-harm-‘threat-civilian’s-life-or-person
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/336-nexus’-reason-’
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Φορείς προστασίας 

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Το άρθρο 7 της ΟΑ ορίζει ότι προστασία μπορεί να παρέχεται μόνον από: 

 

 

 

Το κράτος 

Η συριακή κυβέρνηση  

Ο Ασάντ και οι ηγέτες του κόμματος Μπάαθ κυριαρχούν σε όλους τους κυβερνητικούς τομείς καθώς 
πρόκειται για απολυταρχικό καθεστώς. 

Μολονότι η κυβέρνηση μπόρεσε να ανακαταλάβει τα περισσότερα από τα συριακά εδάφη, η σύγκρουση στη 
Συρία έπληξε σε μεγάλο βαθμό τον ρόλο του κράτος και τη θεσμική του υπόσταση στις περιοχές που 
ελέγχονται από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν διαθέτει την ισχύ να εμπεδώσει την ασφάλεια στις 
περιοχές που ανακαταλαμβάνει, αλλά και ασκεί κατασταλτικές πολιτικές σε βάρος του τοπικού πληθυσμού. 
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η συριακή κυβέρνηση κατάφερε έως ένα σημείο να διατηρήσει τη 
λειτουργία των κρατικών θεσμών και των οικονομικών οντοτήτων, παρά την οικονομική πίεση. 

Το Σύνταγμα προβλέπει την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος· ωστόσο, στην πράξη, το δικαστικό 
σύστημα δεν είναι ανεξάρτητο, υποκύπτει σε πολιτικές παρεμβάσεις, εκφοβισμούς και επιθέσεις, δεν 
ακολουθεί νόμιμες διαδικασίες και μαστίζεται από εκτεταμένη διαφθορά. Το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη 
είναι κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα αλλά δεν γίνεται σεβαστό στην πράξη. Το δικαστικό σύστημα φαίνεται 
επίσης να ταλανίζεται και από άλλες σοβαρές αδυναμίες, όπως π.χ. οι πολύ αργόσυρτες διαδικασίες, οι 
υπερβάσεις του ανώτατου ορίου διάρκειας της προφυλάκισης, η ύπαρξη δικαστικών με μηδενική νομική 
κατάρτιση. Στον δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2018 για το κράτος δικαίου, η Συρία βαθμολογείται 
με 0,96 στα 100. 

Επίσης, φαίνεται ότι η διαφθορά αποτελεί εκτεταμένο πρόβλημα στις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, αστυνομικοί συμμετείχαν σε αυθαίρετες επιδρομές σε σπίτια και σπάνια εξέδιδαν ή 
επιδείκνυαν εντάλματα κατά τη διάρκεια των συλλήψεων. 

α. το κράτος·
β. ομάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν το κράτος 

ή σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους·

υπό την προϋπόθεση ότι οι παράγοντες αυτοί επιθυμούν και είναι σε θέση να προσφέρουν 
προστασία, η προστασία αυτή πρέπει να είναι: 

αποτελεσματική και μη προσωρινή. 

Η εν λόγω προστασία παρέχεται κατά κανόνα όταν οι υπεύθυνοι λαμβάνουν εύλογα μέτρα για 
να αποτρέψουν τη δίωξη ή την πρόκληση σοβαρής βλάβης, μεταξύ άλλων μέσω της 

λειτουργίας αποτελεσματικού νομικού συστήματος για τον εντοπισμό, την ποινική δίωξη και 
τον κολασμό πράξεων που συνιστούν δίωξη ή σοβαρή βλάβη, 

και όταν ο αιτών έχει πρόσβαση στην εν λόγω προστασία. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095


Σημείωμα καθοδήγησης | Συρία 
Νοέμβριος 2021 

 

47 

Εν γένει, η συριακή κυβέρνηση δεν θεωρείται «φορέας προστασίας» που πληροί τα 
κριτήρια του άρθρου 7 της ΟΑ. Ωστόσο, σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, θα 
μπορούσε να τεκμηριωθεί ότι η συριακή κυβέρνηση είναι πρόθυμη και ικανή και 

προσφέρει αποτελεσματική και μη προσωρινή προστασία. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

Ομάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν το κράτος ή σημαντικό μέρος της επικράτειας του κράτους 

Αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας  

Στις περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας που ελέγχονται από τους Κούρδους, οι κουρδικές δυνάμεις 
έχουν συστήσει αυτοδιοικούμενα υποπεριφερειακά θεσμικά όργανα για την ασφάλεια και τη 
διακυβέρνηση. Επίσης, έχουν συστήσει και διαχειρίζονται τις δικές τους δικαστικές δομές στις περιοχές 
που τελούν υπό τον έλεγχό τους. Το κουρδικό δικαστικό σύστημα δεν αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο ή 
από τη συριακή κυβέρνηση και φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα διεξαγωγής δίκαιης δίκης. 
Ωστόσο, λόγω της μη τήρησης των ορθών διαδικασιών και των φημολογούμενων παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας, ο εν λόγω μηχανισμός απονομής 
δικαιοσύνης δεν προσιδιάζει σε «νόμιμη μορφή προστασίας». 

Συμπεραίνεται ότι η αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας στις 
περιοχές που ελέγχονται από τους Κούρδους δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να 

χαρακτηριστεί «φορέας προστασίας» που μπορεί να παρέχει αποτελεσματική, μη προσωρινή 
και προσβάσιμη προστασία. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Όταν στον τόπο καταγωγής του αιτούντος δεν εντοπίζεται κανένας φορέας προστασίας που να πληροί τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 7 της ΟΑ, η αξιολόγηση συνεχίζεται εξετάζοντας τη δυνατότητα παροχής 

εναλλακτικής εγχώριας προστασίας. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/41-state
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/42-parties-or-organisations
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Εναλλακτική εγχώρια προστασία 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Για την εφαρμογή του άρθρου 8 της ΟΑ πρέπει να συντρέχουν τα εξής στοιχεία: 

Διάγραμμα 5. ΕΕΠ: στοιχεία της αξιολόγησης. 

Αυτή η περιοχή της χώρας 
είναι ασφαλής για τον 

αιτούντα.

Ο αιτών έχει πρόσβαση σε 
αυτήν την περιοχή της χώρας.

Η εγκατάσταση του αιτούντος 
στην περιοχή θεωρείται 

εύλογη.

 

Όσον αφορά τα στοιχεία αυτά, όταν αξιολογείται η δυνατότητα εφαρμογής της εναλλακτικής εγχώριας 
προστασίας (ΕΕΠ), οι υπηρεσίες θα πρέπει να εξετάζουν τη γενική κατάσταση στο αντίστοιχο τμήμα της 
Συρίας, καθώς και τις ατομικές περιστάσεις του αιτούντος. Το βάρος της απόδειξης φέρει η αποφαινόμενη 
αρχή, ενώ ο αιτών εξακολουθεί να υπέχει υποχρέωση συνεργασίας. Ο αιτών έχει επίσης το δικαίωμα να 
υποβάλει στοιχεία και να αναφέρει συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί 
στην περίπτωσή του η ΕΕΠ. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αξιολογούνται από την αποφαινόμενη αρχή. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Τμήμα της χώρας 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Στο πλαίσιο της εξέτασης της ΕΕΠ, οι υπηρεσίες προσδιορίζουν καταρχάς το τμήμα της χώρας σε σχέση με 
το οποίο θα εξεταστούν τα κριτήρια του άρθρου 8 της ΟΑ σε κάθε υπόθεση. Όταν οι υπηρεσίες εστιάζουν 
σε συγκεκριμένο τμήμα της χώρας μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τους υφιστάμενους δεσμούς του 
αιτούντος με την περιοχή και/ή την ύπαρξη δικτύου στήριξης. 

Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, η εξέταση εστιάζει στη δυνατότητα 
εφαρμογής της ΕΕΠ στην πόλη της Δαμασκού που αποτελεί την πρωτεύουσα και το 

σημαντικότερο οικονομικό κέντρο στη Συρία. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/preliminary-remarks-2
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/51-part-country


Σημείωμα καθοδήγησης | Συρία 
Νοέμβριος 2021 

 

49 

Ασφάλεια 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Το κριτήριο της ασφάλειας εκπληρώνεται όταν δεν υπάρχει βάσιμος φόβος δίωξης ή πραγματικός 
κίνδυνος σοβαρής βλάβης ή όταν παρέχεται προστασία. 

Διάγραμμα 6. ΕΕΠ: αξιολόγηση με βάση το κριτήριο της ασφάλειας. 

Δεν συντρέχει ο κίνδυνος 
της αρχικής δίωξης ή της 

σοβαρής βλάβης

Δεν συντρέχει ο κίνδυνος 
εμφάνισης νέων μορφών 

δίωξης ή σοβαρής 
βλάβης

Παρέχεται προστασίακαι
  ή

 

Δεν υπάρχει κίνδυνος δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Κατά την αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

►  Οι γενικές συνθήκες ασφάλειας σε σχέση με την αδιακρίτως ασκούμενη βία 

Οι γενικές συνθήκες ασφάλειας στην πόλη της Δαμασκού θα πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με 
την ανάλυση που εκτίθεται στην ενότητα του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. Στο πλαίσιο αυτό, 
συμπεραίνεται ότι στην επαρχία της Δαμασκού δεν συντρέχει εν γένει πραγματικός κίνδυνος να θιγεί 
η σωματική ακεραιότητα ενός αμάχου κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της ΟΑ. 

►  ο φορέας δίωξης ή σοβαρής βλάβης και η εμβέλεια δράσης του 

Όταν το πρόσωπο φοβάται ότι θα υποστεί δίωξη ή σοβαρή βλάβη από κρατικούς φορείς, θεωρείται 
ότι η εγχώρια προστασία δεν πληροί το κριτήριο της ασφάλειας στη Δαμασκό. Στην κατηγορία των 
κρατικών υπευθύνων εντάσσονται και οι παράγοντες που συνεργάζονται με το κράτος, όπως π.χ. οι 
ξένοι σύμμαχοι και οι παραστρατιωτικές ομάδες που υποστηρίζουν το καθεστώς. 

Όσον αφορά τη δίωξη ή σοβαρή βλάβη από τις ΣΔΔ, τις δυνάμεις YPG, το Ισλαμικό Κράτος, την οργάνωση 
HTS ή άλλες ένοπλες οργανώσεις που διάκεινται εχθρικά προς τη συριακή κυβέρνηση, αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι οργανώσεις αυτές δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές και η επιχειρησιακή 
τους ικανότητα στη Δαμασκό είναι επί του παρόντος περιορισμένη. Ως εκ τούτου, το κριτήριο της 
ασφάλειας θεωρείται ότι πληρούται στις περισσότερες περιπτώσεις. Ωστόσο, πρέπει να δίνεται μεγάλη 
προσοχή στις ατομικές περιστάσεις του αιτούντος και πρέπει να εξετάζεται αν ο αιτών θεωρείται στόχος 
υψηλής προτεραιότητας από τον φορέα δίωξης ή σοβαρής βλάβης «εχθρικοί στόχοι». 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν ο αιτών αντιμετωπίζει δίωξη ή σοβαρή βλάβη για λόγους που 
σχετίζονται με τα κοινωνικά πρότυπα στη Συρία και ο φορέας δίωξης ή σοβαρής βλάβης είναι η 
συριακή κοινωνία στο σύνολό της (π.χ. αν πρόκειται για 14. ΛΟΑΤΚΙ και 12. Γυναίκες), η ΕΕΠ φαίνεται 
ότι δεν αποτελεί εν γένει ασφαλή επιλογή. Πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι δεν μπορεί να 
αναμένεται ότι ο αιτών θα απέχει από πρακτικές σύμφυτες με την ταυτότητά του, όπως είναι οι 
πρακτικές που συνδέονται με τη θρησκεία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του, για να αποφύγει τον 
κίνδυνο δίωξης ή σοβαρής βλάβης. 
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Όσον αφορά ορισμένες πολύ ευάλωτες πληθυσμιακές κατηγορίες, όπως π.χ. οι γυναίκες και τα παιδιά, 
αν ο φορέας δίωξης ή σοβαρής βλάβης είναι η οικογένεια ή η κοινότητα (π.χ. καταναγκαστικός γάμος, 
έγκλημα τιμής) η ΕΕΠ θεωρείται εν γένει μη ασφαλής επιλογή, αν ληφθεί υπόψη η ελλιπής κρατική 
προστασία και η ευαλωτότητα να εκτεθούν αυτές οι κατηγορίες πληθυσμού σε ενδεχόμενες νέες 
μορφές δίωξης ή σοβαρής βλάβης. 

Βλέπε επίσης 1. Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης. 

►  κατά πόσον τα χαρακτηριστικά του αιτούντος θεωρούνται «στόχος υψηλής προτεραιότητας» 

και/ή απειλή από τον φορέα δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

Λόγω των χαρακτηριστικών του ο αιτών μπορεί να θεωρηθεί «στόχος υψηλής προτεραιότητας». Είναι 
έτσι πολύ πιθανό οι φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης να προσπαθήσουν να τον εντοπίσουν στη 
Δαμασκό. 

►  άλλες περιστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα 2.Καθεστώς πρόσφυγα θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

 

Διαθεσιμότητα μηχανισμών προστασίας από δίωξη ή σοβαρή βλάβη 

Εναλλακτικά, οι υπηρεσίες μπορεί να αποφανθούν ότι εκπληρώνεται η προϋπόθεση της ασφάλειας, 
εφόσον ο αιτών έχει πρόσβαση σε μηχανισμούς προστασίας από διώξεις ή σοβαρές βλάβες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 7 της ΟΑ, στην περιοχή στην οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο εφαρμογής της ΕΕΠ. Ωστόσο, με 
βάση την ανάλυση που προβλέπεται στο κεφάλαιο 4.Υπεύθυνοι προστασίας, η πιθανότητα να πληρούται 
το κριτήριο της ασφάλειας σε σχέση με την διαθεσιμότητα της προστασίας θα περιοριζόταν μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Η προϋπόθεση της ασφάλειας μπορεί να συντρέχει στη Δαμασκό, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά και τις ατομικές περιστάσεις του αιτούντος. Για τις κατηγορίες του 

πληθυσμού για τις οποίες ο φόβος δίωξης από τη συριακή κυβέρνηση και/ή την κοινωνία στο 
σύνολό της είναι βάσιμος, η ΕΕΠ στη Δαμασκό δεν εκπληρώνει εν γένει το κριτήριο της 
ασφάλειας. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/52-safety
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Μετακίνηση και άδειες εισόδου 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Αν το κριτήριο της «ασφάλειας» εκπληρώνεται, οι υπηρεσίες πρέπει στη συνέχεια να εξακριβώνουν αν ο 
αιτών μπορεί να: 

Διάγραμμα 7. Μετακίνηση και άδειες εισόδου ως προϋποθέσεις για την παροχή ΕΕΠ. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τη Συρία, και ιδίως τα μέτρα ασφάλειας που αφορούν τους κρατικούς 
υπεύθυνους, οι τρεις προϋποθέσεις πρέπει να εκπληρώνονται σωρευτικά. 

✓ Ασφαλής μετακίνηση: Όταν αξιολογείται η προϋπόθεση της ασφαλούς μετακίνησης, πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η παρουσία των μόνιμων και ενδεχομένως προσωρινών σημείων ελέγχου. Κατά 
τη διέλευση από τα σημεία ελέγχου, πρέπει να επιδεικνύονται έγγραφα ταυτοποίησης. 

Στα σημεία ελέγχου έχουν αναφερθεί περιστατικά όπως αυθαίρετες συλλήψεις, προφυλακίσεις χωρίς 
να έχει προηγηθεί δίκη, βασανιστήρια και βίαιες εξαφανίσεις. Τα πρόσωπα που διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο να συλληφθούν στα σημεία ελέγχου είναι συνήθως οι επαναπατριζόμενοι στη Συρία που δεν 
έχουν λάβει διαπίστευση ασφάλειας ή άδεια εγκατάστασης πριν μετακινηθούν, τα άτομα που 
εργάζονται ή ασκούν δραστηριότητες που θεωρούνται εχθρικές προς την κυβέρνηση, οι άνδρες 
στρατεύσιμης ηλικίας και άτομα των οποίων μέλη της οικογένειας εκτοπίστηκαν με τη βία από το 
Ιντλίμπ ή το Χαλέπι. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στις γυναίκες, οι οποίες βιώνουν 
συνθήκες ανασφάλειας σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες και υφίστανται ολοένα και 
περισσότερους περιορισμούς. 

✓ Νόμιμες μετακινήσεις: Το συριακό σύνταγμα προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εκτός 
αν αυτή «δεν επιτρέπεται δυνάμει απόφασης που έχει εκδοθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ή τον 
Γενικό Εισαγγελέα ή σύμφωνα με τους νόμους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια». Ωστόσο, στην 
πράξη, το 2019 επιβλήθηκαν σοβαροί περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία στη Συρία λόγω των 
συγκρούσεων που ήταν σε εξέλιξη και του «πολλαπλασιασμού των σημείων ελέγχου που είχε 
εγκαταστήσει το καθεστώς και οι πολιτοφυλακές». Οι Σύριοι πολίτες έχουν επίσης το δικαίωμα να 
ταξιδεύουν στο εξωτερικό αλλά η κυβέρνηση δεν επέτρεψε την έκδοση διαβατηρίων και εγγράφων 
ταυτότητας σε ορισμένους πολίτες λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων, των διασυνδέσεών τους 
με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης ή των διασυνδέσεων της περιοχής τους με τις δυνάμεις της 
αντιπολίτευσης. Η συριακή κυβέρνηση επέβαλε υποχρεώσεις θεώρησης εξόδου και, σύμφωνα με 
πληροφορίες, παρακολουθούσε προσεκτικά τον αερολιμένα της Δαμασκού και τις διελεύσεις των 
συνόρων. Η θεώρηση εξόδου δεν είναι κατά κανόνα υποχρεωτική για τους Σύριους που επιθυμούν να 
εξέλθουν από τη χώρα αλλά «ορισμένες κατηγορίες», μεταξύ άλλων οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι 
και οι άνδρες ηλικίας 18-42 χρειάζεται να λάβουν άδεια από μία ή περισσότερες υπηρεσίες για να 
μπορέσουν να διασχίσουν τα σύνορα. 

✓ Άδεια εισόδου: Για να εγκατασταθούν, να αλλάξουν τόπο διαμονής και/ή να μισθώσουν ακίνητο στη 
Δαμασκό, οι αιτούντες πρέπει να προμηθευτούν τη διαπίστευση ασφάλειας που εκδίδεται από τις 
υπηρεσίες ασφάλειας ανεξάρτητα από τον τόπο προέλευσής τους (εξωτερικό, άλλες επαρχίες που 

μετακινηθεί 
με ασφάλεια

μετακινηθεί 
νόμιμα

λάβει άδεια 
εγκατάστασης

στο ασφαλές 
τμήμα
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ελέγχονται από τη συριακή κυβέρνηση ή περιοχές που δεν ελέγχονται από τη συριακή κυβέρνηση) και 
το μισθωτήριο συμβόλαιο ή το συμβόλαιο αγοραπωλησίας πρέπει να επικυρωθεί από τον μουχτάρη 
της περιοχής στην οποία επιθυμεί να μεταβεί ο αιτών, ο οποίος στη συνέχεια στέλνει τα στοιχεία του 
συμβολαίου στις υπηρεσίες ασφάλειας για να εγκριθούν. 

Η πρόσβαση σε ορισμένες συνοικίες της Δαμασκού όπως π.χ. η Αλ-Καμπούν, η Αλ-Γιαρμούκ, η 
Τζόμπαρ και η Αλ-Καντάμ απαγορεύεται σχεδόν για όλους επειδή οι συνοικίες αυτές έχουν υποστεί 
σοβαρές ζημιές και για την είσοδο σε αυτές οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν άδεια 
ασφάλειας. 

 

Για τους αιτούντες που εκπληρώνουν το κριτήριο της «ασφάλειας», οι υπηρεσίες που 
αξιολογούν τη διαθεσιμότητα ΕΕΠ στη Δαμασκό πρέπει να αξιολογούν αν ο αιτών 

μπορεί να μετακινηθεί με ασφάλεια, να μετακινηθεί νόμιμα και να λάβει άδεια εισόδου. 

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά και οι ατομικές 
περιστάσεις του αιτούντος. Για όσους επιστρέφουν στη Συρία χωρίς προηγουμένως να έχουν 
προμηθευτεί έγγραφα ταυτότητας ή διαπιστεύσεις ασφάλειας ή άδειες εγκατάστασης, δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 

Εύλογη εγκατάσταση 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβριος 2021 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΟΑ, η ΕΕΠ εφαρμόζεται μόνον εάν ο αιτών «μπορεί λογικά να αναμένεται να 
εγκατασταθεί» στην προτεινόμενη περιοχή εγχώριας προστασίας. 

Όταν ελέγχεται αν είναι εύλογη η εγκατάσταση του αιτούντος, θα πρέπει να εξετάζεται αν καλύπτονται οι 
βασικές ανάγκες, όπως τροφή, κατάλυμα και υγιεινή. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η 
δυνατότητα του προσώπου να εξασφαλίσει τη συντήρηση του ιδίου και της οικογένειάς του, καθώς και η 
διαθεσιμότητα βασικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στη 
γενική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και στις ατομικές περιστάσεις του αιτούντος. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/53-travel-and-admittance
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Διάγραμμα 8. ΕΕΠ: αξιολόγηση του κριτηρίου της εύλογης εγκατάστασης. 

Γενική κατάσταση Ατομικές περιστάσεις

Επισιτιστική ασφάλεια

Διαθεσιμότητα βασικών υποδομών και υπηρεσιών:
• κατάλυμα και στέγη
• βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
• εγκαταστάσεις υγιεινής, μεταξύ άλλων 

ύδρευση και αποχέτευση

Διαθεσιμότητα βασικών μέσων διαβίωσης, όπως 
απασχόληση, υφιστάμενοι οικονομικοί πόροι, υποστήριξη 

από δίκτυο κ.λπ.
 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Γενική κατάσταση 

Η γενική κατάσταση που επικρατεί στην προτεινόμενη περιοχή θα πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα 
των κριτηρίων που περιγράφονται ανωτέρω, και όχι σε σύγκριση με πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη ή 
σε άλλες περιοχές της χώρας καταγωγής. 

Η αξιολόγηση των γενικών περιστάσεων που επικρατούσαν στη Δαμασκό, κατά την οποία ελήφθησαν 
υπόψη οι ανωτέρω παράγοντες, κατέδειξε ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσμενείς. Ωστόσο, αυτό από 
μόνο του δεν σημαίνει ότι η εγκατάσταση των αιτούντων στην πόλη δεν πρέπει να θεωρείται εύλογη. Η 
ικανότητα του προσώπου να αντεπεξέλθει στις ανωτέρω συνθήκες εξαρτάται κατά βάση από την 
πρόσβασή του σε οικονομικούς πόρους και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το κριτήριο της εύλογης 
εγκατάστασης θεωρείται ότι εκπληρώνεται. Κατά την αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
ατομικές περιστάσεις του αιτούντος. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/541-general-situation
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/54-reasonableness-settle
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Ατομικές περιστάσεις 

Πέραν της γενικής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή στην οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί η 
ΕΕΠ, όταν αξιολογείται αν είναι εύλογη η εγκατάσταση του αιτούντος σε αυτό το τμήμα της χώρας, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές περιστάσεις του αιτούντος, όπως π.χ.: 

•  έγγραφα προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης 

•  το φύλο 

•  η ηλικία 

•  το δίκτυο υποστήριξης 

•  το επαγγελματικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα οικονομικά του μέσα 

•  το εθνοτικό/θρησκευτικό και γλωσσικό του υπόβαθρο 

•  η κατάσταση υγείας 

•  κ.λπ. 

Οι ατομικοί παράγοντες μπορεί να συνδέονται με συγκεκριμένες ευαλωτότητες του αιτούντος, καθώς και 
με τους διαθέσιμους μηχανισμούς αντιμετώπισης των δυσκολιών, στοιχεία τα οποία πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όταν αξιολογείται κατά πόσον είναι εύλογη η εγκατάσταση του αιτούντος σε 
συγκεκριμένη περιοχή. Επισημαίνεται ότι οι παράγοντες αυτοί δεν είναι απόλυτοι και συχνά 
επικαλύπτονται ανά περίπτωση, οδηγώντας σε διαφορετικά συμπεράσματα για τη σκοπιμότητα της ΕΕΠ. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 
  

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/542-individual-circumstances
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Συμπεράσματα για τη σκοπιμότητα της ΕΕΠ 

Τα γενικά συμπεράσματα για τη σκοπιμότητα της ΕΕΠ σε συγκεκριμένες κατηγορίες αιτούντων βασίζονται 
στην αξιολόγηση της γενικής κατάστασης στη Δαμασκό και στις ατομικές περιστάσεις των εκάστοτε 
αιτούντων, όπως επισημαίνεται στις ενότητες ανωτέρω. 

Για τους αιτούντες που πληρούται το κριτήριο της «ασφάλειας» και των κριτηρίων 
της μετακίνησης και άδειας εισόδου βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 της ΟΑ, η 

διαθεσιμότητα της ΕΕΠ στη Δαμασκό εξαρτάται από την αξιολόγηση του κριτηρίου της «εύλογης 
εγκατάστασης» στην πόλη. 

Με βάση τη γενική κατάσταση που επικρατεί στην πρωτεύουσα και ανάλογα με τις εκάστοτε 
ατομικές περιστάσεις, η εγχώρια προστασία στη Δαμασκό αποτελεί εύλογη εναλλακτική επιλογή 
σε εξαιρετικές μόνο περιστάσεις. Συγκεκριμένα, η εναλλακτική εγχώρια προστασία κρίνεται 
σκόπιμη μόνον για τους ενήλικες αιτούντες που διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους ή 
έχουν δίκτυο υποστήριξης, το οποίο μπορεί και θέλει να τους βοηθήσει να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε βασικά βιοποριστικά μέσα αν εγκατασταθούν στην πόλη. 

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να εξετάζεται η ραγδαία μεταβαλλόμενη οικονομική 
κατάσταση, η επισιτιστική ανασφάλεια, καθώς και ο αντίκτυπος της covid-19 τόσο για τους 
ίδιους όσο και για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/543-conclusions-reasonableness


Σημείωμα καθοδήγησης | Συρία 
Νοέμβριος 2021 

 

56 

Αποκλεισμός 

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2020 

Δεδομένων των σοβαρών συνεπειών που μπορεί να έχει ο αποκλεισμός για τον 
αιτούντα, οι λόγοι αποκλεισμού θα πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά και να 
εφαρμόζονται με προσοχή. 

Τα παραδείγματα που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο δεν είναι εξαντλητικά ούτε οδηγούν 
σε οριστικά συμπεράσματα. Κάθε υπόθεση θα πρέπει να εξετάζεται χωριστά. 

Η εφαρμογή των ρητρών αποκλεισμού όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να θεωρείται ότι ο αιτών τέλεσε 
οποιαδήποτε από τις σχετικές πράξεις, είναι υποχρεωτική. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Ο αποκλεισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Λόγοι αποκλεισμού 

 

Καθεστώς 
πρόσφυγα 

•  έγκλημα κατά της ειρήνης, 
έγκλημά πολέµου ή έγκληµα 
κατά της ανθρωπότητας 

Επικουρική 
προστασία 

•  έγκληµα κατά της ειρήνης, 
έγκληµα πολέµου ή έγκληµα 
κατά της ανθρωπότητας 

 

•  σοβαρά μη πολιτικά εγκλήματα 
εκτός της χώρας ασύλου πριν ο 
αιτών γίνει δεκτός ως 
πρόσφυγας 

•  σοβαρό έγκλημα 

 

 
•  πράξεις που αντιβαίνουν προς 

τις αρχές και τους σκοπούς των 
Ηνωμένων Εθνών 

•  πράξεις που αντιβαίνουν 
προς τις αρχές και τους 
σκοπούς των Ηνωμένων 
Εθνών 

  

•  συνιστώντας κίνδυνο για την 
κοινωνία ή για την ασφάλεια 
του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται ο αιτών 

  
•  άλλο/-α έγκλημα/-τα (υπό 

συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις) 

 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/preliminary-remarks-3
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Τονίζεται ότι η αποφαινόμενη αρχή φέρει το βάρος της τεκμηρίωσης των στοιχείων του εκάστοτε λόγου 
αποκλεισμού και την ατομική ευθύνη του αιτούντος από την πλευρά του, ο αιτών εξακολουθεί να υπέχει 
υποχρέωση συνεργασίας για την εξακρίβωση όλων των πραγματικών περιστατικών και των περιστάσεων 
που σχετίζονται με την αίτησή του. 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Στην περίπτωση της Συρίας, πρέπει να εξετάζεται αν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σε πολλές και 
διαφορετικές περιστάσεις. Η ΟΑ δεν προβλέπει χρονικό περιορισμό για την εφαρμογή των λόγων 
αποκλεισμού. Μολονότι στο επίκεντρο του παρόντος κεφαλαίου βρίσκονται κυρίως τα πρόσφατα 
γεγονότα, πρέπει να επισημανθεί ότι οι αιτούντες μπορούν να αποκλειστούν από το καθεστώς της 
διεθνούς προστασίας για πράξεις που τέλεσαν στο πιο μακρινό παρελθόν (π.χ. κατά τη διάρκεια της 
συριακής κατοχής στον Λίβανο (1976-2005) ή κατά τη διάρκεια της εξέγερσης της Μουσουλμανικής 
Αδελφότητας στη Συρία (1979-1982) ή για τη συμμετοχή τους σε άλλες πράξεις του συριακού καθεστώτος 
που δικαιολογούν τον αποκλεισμό τους). Κατά τη διάρκεια των διαφορετικών συγκρούσεων που 
ξέσπασαν από το 2011 και μετά, σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους 
συμμετείχαν σε ενέργειες που μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 

Οι υποενότητες που ακολουθούν περιλαμβάνουν οδηγίες για τη δυνατότητα εφαρμογής των λόγων 
αποκλεισμού στην περίπτωση της Συρίας. 

α) Έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου, έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας 

Επισημαίνεται ότι ο όρος «έγκλημα κατά της ειρήνης» δεν θεωρείται συναφής για τις υποθέσεις 
αιτούντων από τη Συρία. 

Τα εγκλήματα που έχουν αναφερθεί, όπως π.χ. δολοφονίες, βασανιστήρια και βιασμοί από τους διάφορους 
παράγοντες, θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εφόσον τελέστηκαν στο 
πλαίσιο εκτεταμένων και συστηματικών επιθέσεων κατά αμάχων. Τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο 
παρελθόν, όπως π.χ. η εξέγερση της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, θα μπορούσαν και αυτά με τη σειρά 
τους να οδηγήσουν στον αποκλεισμό των αιτούντων λόγω «εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας». 

Οι παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τα διάφορα αντιμαχόμενα μέρη στις 
συγκρούσεις που μαίνονται ή μαίνονταν στη Συρία θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα 
πολέμου, όπως π.χ. οι εσκεμμένες και συστηματικές επιθέσεις κατά νοσοκομείων, η χρήση 
απαγορευμένων όπλων και οι εσκεμμένες επιθέσεις αδιάκριτης βίας κατά αμάχων κ.λπ. 

Ορισμένες πράξεις που διαπράττονται στις συγκρούσεις που μαίνονται στη χώρα, όπως π.χ. οι εκτελέσεις 
χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη, τα βασανιστήρια και οι βίαιες εξαφανίσεις, θα μπορούσαν να ισοδυναμούν 
με εγκλήματα πολέμου και με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/61-exclusion-grounds
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/62-relevant-circumstances
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Σύμφωνα με τις ΠΧΚ, σε πράξεις που χαρακτηρίζονται εγκλήματα πολέμου και/ή εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας εμπλέκονται κυρίως (πρώην) μέλη του ΣΑΣ, οι υπηρεσίες μυστικών πληροφοριών και 
ασφάλειας της συριακής κυβέρνησης και συνεργαζόμενες ένοπλες οργανώσεις (π.χ. οι εθνικές αμυντικές 
δυνάμεις), καθώς και αντικυβερνητικές ένοπλες οργανώσεις (π.χ. ο ΕΣΣ, το Ισλαμικό Κράτος, η Τζαμπάτ αλ 
Νουσρά/HTS, ο ΣΕΣ), κουρδικοί πολιτικοί παράγοντες (Κόμμα Δημοκρατικής Ένωσης/PYD) και δυνάμεις 
ασφαλείας (ΣΔΔ, YPG, Ασαγίς). 

Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των σχετικών πράξεων ως εγκλημάτων πολέμου, οι συγκρούσεις που 
μαίνονται στη Συρία θα μπορούσαν να ταξινομηθούν με τον εξής τρόπο: 

•  η μη διεθνής ένοπλη σύγκρουση μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και διαφόρων 

αντικυβερνητικών ένοπλων οργανώσεων, μεταξύ άλλων με την HTS, τον ΣΕΣ και το Ισλαμικό 

Κράτος· 

•  η διεθνής ένοπλη σύγκρουση μεταξύ του συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους με 

επικεφαλής τις ΗΠΑ και της συριακής κυβέρνησης (λόγω της στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία 

χωρίς τη συγκατάθεση της συριακής κυβέρνησης)· 

•  η διεθνής ένοπλη σύγκρουση μεταξύ της Συρίας και της Τουρκίας, καθώς η συριακή κυβέρνηση 

δεν έχει αποδεχθεί την τουρκική παρουσία στην επικράτειά της. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

σύγκρουσης σημειώθηκαν επίσης στρατιωτικές συμπλοκές μεταξύ των συριακών και των 

τουρκικών ένοπλων δυνάμεων· 

•  η διεθνής ένοπλη σύγκρουση της Συρίας με το Ισραήλ, το οποίο εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις 

σε ιρανικούς στόχους στη Συρία χωρίς τη συναίνεση της συριακής κυβέρνησης· 

•  η μη διεθνής ένοπλη σύγκρουση μεταξύ της Τουρκίας και των δυνάμεων YPG. 

β) Σοβαρό (μη πολιτικό) έγκλημα 

Στη Συρία υπάρχουν επίσης πολλές αναφορές για εγκληματικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων για 
απαγωγές, δολοφονίες, λαθρεμπόριο όπλων, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, σωματεμπορία και κλοπές. Αυτά 
τα σοβαρά (μη πολιτικά) εγκλήματα αποτελούν αιτία για την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 2 
στοιχείο β)/του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας ΟΑ. 

Ορισμένα σοβαρά (μη πολιτικά) εγκλήματα ενδέχεται να συνδέονται με ένοπλες συγκρούσεις (π.χ. εφόσον 
τελέστηκαν για τη χρηματοδότηση της δράσης ένοπλων ομάδων) ή ενδέχεται να ισοδυναμούν με 
θεμελιωδώς απάνθρωπες πράξεις που τελούνται στο πλαίσιο συστηματικών ή εκτεταμένων επιθέσεων 
κατά αμάχων, οπότε πρέπει να εξετάζονται βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) / άρθρου 17 
παράγραφος 1) στοιχείο α) της ΟΑ. 

γ) Πράξεις που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών 

Αν ο αιτών έχει υπάρξει μέλος τρομοκρατικών οργανώσεων όπως π.χ. το Ισλαμικό Κράτος και η Τζαμπάτ αλ 
Νουσρά/HTS, δημιουργούνται υποψίες και καθίσταται ενδεχομένως αναγκαία η εξέταση των 
δραστηριοτήτων του αιτούντος βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ)/του άρθρου 17 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας ΟΑ, πέραν των παραμέτρων που εξετάζονται βάσει του άρθρου 12 
παράγραφος 2 στοιχείο β)/του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας ΟΑ. Η εφαρμογή του 
αποκλεισμού πρέπει να βασίζεται σε εξατομικευμένη εκτίμηση των συγκεκριμένων πραγματικών 
περιστατικών που συνδέονται με τις δραστηριότητες του αιτούντος εντός της οργάνωσης αυτής. Η θέση του 
αιτούντος στην οργάνωση συνιστά σημαντική παράμετρο και η υψηλόβαθμη θέση μπορεί να δικαιολογεί 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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(μαχητό) τεκμήριο ατομικής ευθύνης. Ωστόσο, θεωρείται σε κάθε περίπτωση αναγκαίο να εξετάζονται όλες 
οι σχετικές περιστάσεις προτού ληφθεί η απόφαση για τον αποκλεισμό του αιτούντος. 

Όταν από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ενδεχόμενη συμμετοχή σε εγκλήματα κατά της ειρήνης, 
εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται υπό το πρίσμα 
των λόγων αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) / άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΑ. 

δ) Κίνδυνος για την κοινωνία ή για την ασφάλεια του κράτους μέλους 

Κατά την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, ο προβλεπόμενος στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) της ΟΑ λόγος αποκλεισμού εφαρμόζεται μόνο σε πρόσωπα τα οποία είναι κατά τα άλλα 
επιλέξιμα για επικουρική προστασία. 

Σε αντίθεση με τους άλλους λόγους αποκλεισμού, η εφαρμογή της διάταξης αυτής βασίζεται σε 

μελοντοστραφή αξιολόγηση κινδύνου. Ωστόσο, κατά την εξέταση λαμβάνονται υπόψη οι προηγούμενες 

και/ή οι τρέχουσες δραστηριότητες του αιτούντος, όπως η συμμετοχή σε ορισμένες ομάδες που θεωρείται 

ότι συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια των κρατών μελών ή εγκληματικές δραστηριότητες του 

αιτούντος. 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στην κοινή ανάλυση 

στο διαδίκτυο. 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021/63-guidance-regard-syria
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Η πλήρης κοινή ανάλυση, η οποία αποτελεί τη βάση του παρόντος εγγράφου, 
διατίθεται ως ηλεκτρονικό βιβλίο και υπό μορφή pdf στην αγγλική γλώσσα. 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να τη βρείτε στον ιστότοπο 

https://www.easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


