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Προς 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου 
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου 
Περιοχή Χαλκείου Χίου 82100 
  
  
Αξιότιμη/ε κυρία/ε, 
  

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 
του Συντάγματος και το ν.3094/2003 εξετάζει την από 10/04/2020 αναφορά, η οποία 
έχει κατατεθεί στην Αρχή από το **** , εκ μέρους της κας  (επ) **** (ον) ****  του  **** 
και της****, με ημερ. γεν. 11.08.1996, Παλαιστινιακής καταγωγής και τόπο 
γέννησης στη Συρία, με Aριθμό Yπόθεσης:  **** και με Αριθμό Ατομικού 
Φακέλου****. 

 
Σύμφωνα με το σύντομο ιστορικό που μας κοινοποιήθηκε, η αναφερόμενη από 

τις 17/08/2019 βρίσκεται στο ΚΥΤ Χίου μαζί με την οικογένειά της, έχοντας 
υποβάλει αιτήσεις χορήγησης διεθνούς προστασίας. Τα μέλη της οικογένειάς της 
είναι τα εξής: 

 
·      Η μητέρα της,  (επ) ****  (ον) ****  του **** και της****, με ημερομηνία 

γέννησης 26.04.1967, Παλαιστινιακής καταγωγής και τόπο γέννησης στη 
Σύρια, με αριθμό υπόθεσης **** και Αριθμό Ατομικού Φακέλου **** 

·     Η αδερφή της, (επ) **** (ον) **** του **** και της****, με ημερομηνία 
γέννησης 15.03.2005, Παλαιστινιακής καταγωγής και τόπο γέννησης στη 
Σύρια, με αριθμό υπόθεσης****  και Αριθμό Ατομικού Φακέλου **** 

·     Η αδερφή της, (επ) **** (ον) **** του****  και της****, με ημερομηνία 
γέννησης 15.12.2002, Παλαιστινιακής καταγωγής και τόπο γέννησης στη 
Σύρια, με αριθμό υπόθεσης **** και Αριθμό Ατομικού Φακέλου****   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. **** /2019/01-10-2019 Απόφαση του 
Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Χίου – Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου, 
με θέμα «Παραπομπή της αίτησης στην κανονική διαδικασία λόγω εφαρμογής του 
άρθρου 60 παρ. 4 (στ) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 παρ. 8 του Ν. 4375/2016», 
αποφασίστηκε η παραπομπή εξέτασης της αίτησης περί χορήγησης διεθνούς 
προστασίας της μητέρας της, **** (ον) **** (επ), στην κανονική διαδικασία, καθώς 
διαπιστώθηκε ότι ανήκει σε μία από τις κατηγορίες του άρθρου 14 παρ. 8 του Ν. 
4375/2016 και συγκεκριμένα στις μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα. 

Αυτή τη στιγμή τόσο η ίδια όσο και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς της 
παραμένουν στο ΚΥΤ, υπό διαφορετικό καθεστώς. Για την ίδια ισχύει ο 
γεωγραφικός περιορισμός ενώ για τη μητέρα της και τις ανήλικες αδερφές της 
εκκρεμεί η μεταφορά τους στην ενδοχώρα. Ενόψει της μετακίνησης αυτής, και ειδικά 
υπό τις τρέχουσες συνθήκες, λόγω των οποίων επιτάσσονται ταχύτερες διαδικασίες 
μεταφοράς στην ενδοχώρα, θεωρούμε σκόπιμο να εξετασθούν τα δεδομένα της 
υπόθεσης και να διερευνηθεί το ενδεχόμενο άρσης του γεωγραφικού περιορισμού 
για την αναφερόμενη. 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως και το προηγούμενο, κάνει ειδική μνεία 
στην διατήρηση της οικογενειακής ενότητα. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 
(άρθρο 23Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) του ν. 4636/2019 οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε 
να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα που διασφαλίζουν τη διατήρηση της 
οικογενειακής ενότητας, ενώ σύμφωνα με το  άρθρο 4 (Άρθρο 12 Οδηγίας 
2013/33/ΕΕ)  του ιδίου νόμου οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
για τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας των αιτούντων διεθνή προστασία, 
που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, εφόσον τους παρέχεται στέγαση. Τα 
μέτρα αυτά εφαρμόζονται με τη συναίνεση των αιτούντων. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, η οικογένεια αποτελείται από έναν γονέα και δύο ανήλικα τέκνα 
(μονογονεϊκή, καθώς ο πατέρας απεβίωσε) και ένα ενήλικο τέκνο, το οποίο σε 
περίπτωση μεταφοράς στην ενδοχώρα των υπολοίπων μελών θα διαχωριστεί από το 
σύνολο με αποτέλεσμα να απολέσει το υποστηρικτικό οικογενειακό της πλαίσιο. 

Στην περίπτωση αυτή, η αναφερόμενη, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες καθώς 
δεν γνωρίζει τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ούτε και τις διοικητικές διαδικασίες που 
προβλέπονται για χορήγηση διεθνούς προστασίας, ενδέχεται να αντιμετωπίσει 
ανυπέρβλητα κωλύματα. Ταυτόχρονα όμως, η μητέρα της, ως μονογονεική 
οικογένεια, σε περίπτωση που διαχωριστεί από το ενήλικο τέκνο της θα απολέσει και 
η ίδια το υποστηρικτικό πλαίσιο που χρειάζεται για την ένταξη, τόσο της ίδιας όσο 
και των τέκνων της, στην όποια νέα δομή φιλοξενίας. Επομένως ο διαχωρισμός 
αυτός δε θα επιφέρει συνέπειες μόνο στην αναφερόμενη και τη μητέρα της αλλά 
και στα ανήλικα τέκνα της οικογένειας καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί περαιτέρω η 
ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, χωρίς τη συμβίωσή τους με όλα τα μέλη της 
οικογένειας. Προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων 
που προβλέπονται για τους αιτούντες άσυλο, και δη για τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, κρίνεται επομένως απαραίτητο να μην διαρρηγνύεται η 
συνοχή της οικογένειας, υπό τις τρέχουσες δε κρίσιμες συνθήκες. 



 
 
 

 

Κατά την τρέχουσα περίοδο είναι επιτακτική η ανάγκη λήψης 
μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ειδικά  για ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού. Η μητέρα της αναφερόμενης αφενός ανήκει στις ευάλωτες 
ομάδες λόγω μονογονεϊκότητας αφετέρου αντιμετωπίζει προβλήματα 
υγείας (όπως μας ενημέρωσε καρδιακά προβλήματα και άσθμα) τα οποία καθιστούν 
επικίνδυνη την παραμονή της στο ΚΥΤ, όπου οι συνθήκες δεν ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις απομόνωσης και περιορισμού επαφών.  Παρόλα αυτά, τα μέλη της 
οικογένειας παραμένουν στη Χίο προκειμένου να μην υπάρξει διάσπαση της 
οικογένειας, θέτοντας όμως σε κίνδυνο τόσο την υγεία τους όσο και την οικογενειακή 
 τους συμβίωση. 

Η παραμονή τους στο ΚΥΤ οφείλεται στο φόβο ότι η αναφερόμενη ενδέχεται 
να αντιμετωπίσει και προβλήματα λόγω φύλου. Η υποχρέωση παροχής ασφαλών 
και αξιοπρεπών συνθηκών στέγασης για τους αιτούντες, όπως αυτή προβλέπεται από 
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα και δη όταν 
πρόκειται για γυναίκες ή κορίτσια, προκειμένου να μην εκτίθενται περαιτέρω σε 
κίνδυνο λόγω ακριβώς του φύλου τους.  Σύμφωνα άλλωστε με την παρ. 3 του άρθρου 
60 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την 
Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, η 
οποία κυρώθηκε με τον ν. 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄62/5.4.2018), «Τα Μέρη λαμβάνουν τα 
αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να αναπτύξουν ευαίσθητες προς 
το φύλο διαδικασίες υποδοχής και υποστηρικτικές υπηρεσίες για τους αιτούντες 
άσυλο, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες ασύλου ευαίσθητες 
προς το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος 
του πρόσφυγα και της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας». Στο πλαίσιο αυτό 
θεωρούμε επιβεβλημένο τον μη διαχωρισμό της αναφερόμενης από τα υπόλοιπα 
μέλη της οικογένειας, τα οποία ανήκουν στο ίδιο φύλο και κινδυνεύουν να βρεθούν 
σε καθεστώς μη προστασίας. 

Κατόπιν όλων αυτών, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξετασθεί εκ μέρους σας η 
άρση του γεωγραφικού περιορισμού για την αναφερόμενη για λόγους 1) 
οικογενειακής ενότητας, 2) ευαλωτότητας των υπολοίπων μελών της οικογένειας, 
3) συνθηκών διαβίωσης και αναγκαίων μέτρων πρόληψης της πανδημίας για 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και τέλος, 4) προληπτικών μέτρων  προστασίας λόγω 
φύλου.Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις απόψεις σας επί του θέματος 
καθώς και για όποια ενέργεια έχετε ήδη προβεί ή προτίθεστε να προβείτε, 
κοινοποιώντας μας την όποια σχετική απόφαση. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη 
διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση 

 

Γιώργος Π. Νικολόπουλος 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 



 
 
 

 

 
 


