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Την Τετάρτη, 19 ∆εκεµβρίου 2007 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του «Συνηγόρου του 

Πολίτη» η δεύτερη συνάντηση εργασίας του ∆ικτύου.  

Στόχος της συνάντησης αυτής ήταν η εκατέρωθεν ενηµέρωση για τις εξελίξεις στο πεδίο 

προαγωγής και προάσπισης των δικαιωµάτων των αιτούντων άσυλο και προσφύγων και 

η ανταλλαγή απόψεων επ’ αυτών, µε σκοπό να αναδειχθούν τα σηµεία εκείνα που θα 

µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο από κοινού στοχευµένης και συντονισµένης 

δράσης των µελών για το 2008.  

 

Ι. Οι διαπιστώσεις από τις θεµατικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στην ηµερίδα 

συνοψίζονται στα εξής: 

 

Α. Πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου 

1. Επαναπροωθήσεις 

Συνεχιζόµενες καταγγελίες προσώπων και οργανώσεων για συστηµατικά εκτελούµενες 

επαναπροωθήσεις τόσο από τα χερσαία σύνορα (από σηµεία του Έβρου) όσο και από 

θαλάσσης, προκαλούν τον έντονο προβληµατισµό µας. Ωστόσο, από τις αρµόδιες 

αστυνοµικές και λιµενικές αρχές, υπάρχει η γενικευµένη διάψευση τέτοιων καταγγελιών 

µε αποτέλεσµα  οι υποθέσεις αυτές ν’αποτελούν ακόµη «γκρίζες ζώνες» µε µικρές 

δυνατότητες διερεύνησης.  

Στο σηµείο αυτό θίχθηκε επίσης και το θέµα της ενεργοποίησης του πρωτοκόλλου 

επανεισδοχής µε  συνέπεια τις επαναπροωθήσεις Ιρακινών –κυρίως- υπηκόων. Όσον 

αφορά τις επαναπροωθήσεις ατόµων, των οποίων η απέλαση είναι ανέφικτη υπήρξε 

ενηµέρωση για την σχετική έκθεση της γερµανικής ΜΚΟ “Pro Asyl” σε συνεργασία µε 

την Οµάδα ∆ικηγόρων. 

2. Παραλαβή αιτηµάτων στα σηµεία εισόδου 

Με βάση και επίσηµα στοιχεία είναι διαπιστωµένο το χαµηλό ποσοστό αιτηµάτων 

ασύλου, που υποβάλλονται στα σύνορα, ως αποτέλεσµα της ελλιπούς ενηµέρωσης των 

ενδιαφεροµένων, της µη εξειδίκευσης του προσωπικού των αρµόδιων αρχών σε θέµατα 

ασύλου και εν µέρει της βούλησης και των ιδίων των ενδιαφεροµένων. Όσον αφορά την 

ενηµέρωση µέσω του νέου φυλλαδίου το οποίο εξέδωσε το Υπουργείο, αναφέρθηκε από 

µέλη του ∆ικτύου ότι αυτό είτε δεν διανέµεται συστηµατικά είτε καθόλου (πχ. στη Χίο). 

Επίσης στο σηµείο αυτό τέθηκε το ζήτηµα της ποιότητας της διερµηνείας. Πέραν όµως 

των προβληµάτων παραλαβής στα σηµεία εισόδου, µέλη του ∆ικτύου τόνισαν τα 

προβλήµατα στην πρόσβαση και στην Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών Αθηνών, 

ενηµερώνοντας µας για τη νέα τακτική χορήγησης αριθµού προτεραιότητας για 

κατάθεση αιτηµάτων κάθε  Κυριακή καθώς και για δυσκολία πρόσβασης για θέµατα 

πέραν της υποβολής αιτήµατος ασύλου (πχ. αλλαγή διεύθυνσης, κατάθεση προσφυγής 

κλπ).  

 

Β. ∆ιαδικασίες ασύλου 

1. Εφαρµογή ταχύρρυθµης – κανονικής διαδικασίας 



Η επιλογή της ταχύρρυθµης διαδικασίας κατά την  εξέταση αιτηµάτων ασύλου φαίνεται 

να αποτελεί γενικευµένη πλέον πρακτική για τα αιτήµατα που υποβάλλονται µέσω του 

Τµήµατος Ασύλου της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αθηνών, χωρίς να αιτιολογείται, µε 

βάση συγκεκριµένα κριτήρια η -κατά περίπτωση- υπαγωγή σε αυτήν την διαδικασία. 

Αντιθέτως, αναντίστοιχα µε τις  πρόβλεψεις του Π.∆. 61/1999 η τακτική διαδικασία 

αποτελεί πλέον  τον κανόνα στα σηµεία εισόδου. Αποτέλεσµα της γενικευµένης 

υπαγωγής στην ταχύρρυθµη εξέταση είναι η επιβάρυνση εξέτασης των αιτηµάτων σε β’ 

βαθµό. 

2. Ανθρωπιστικό καθεστώς 

Κοινή διαπίστωση το εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό αναγνώρισης του ανθρωπιστικού 

καθεστώτος, καθώς και οι καθυστερήσεις στην ανανέωση της «ροζ κάρτας» µε συνέπεια 

την εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης ανανέωσης και αποτέλεσµα την έκπτωση από τη 

νοµιµότητα του αιτούντος. 

3. Κράτηση   

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε από το  Συνήγορο του Πολίτη, κατά την προηγούµενη χρονιά, 

στο θέµα του γενικευµένο µέτρου της επιβολής απέλασης και της ακολουθουµένης 

κράτησης που εφαρµόζεται αδιακρίτως κυρίως στις παραµεθόριες περιοχές σε όλους του 

παράνοµα εισερχόµενους αλλοδαπούς. Η εξοµοίωση των αιτούντων άσυλο µε τους υπό 

διοικητική απέλαση αλλοδαπούς και µετά την υποβολή του αιτήµατος ασύλου (στα 

σηµεία εισόδου), οδηγεί στην αµφίβολης νοµιµότητας κράτησή τους χωρίς να 

εξειδικεύονται οι λόγοι που την επιβάλουν. Επίσης προβληµατική και αποθαρρυντική για 

την υποβολή αιτήµατος ασύλου θεωρούµε την εξάντληση του χρόνου κράτησης 

(τρίµηνο) (βλ. σχετ. αυτοψία Σάµου). Σχετικά µε το θέµα αυτό ο Συνήγορος ετοιµάζει 

έγγραφο προς τις αρµόδιες αρχές.  

4. Επιδόσεις απορριπτικών αποφάσεων 

Ο Συνήγορος κατά το τελευταίους µήνες του 2007 έχει δεχθεί έναν µεγάλο αριθµό 

αναφορών από οργανώσεις (µέλη του ∆ικτύου) σχετικά µε τη µη νοµότυπη κοινοποίηση 

απορριπτικών αποφάσεων ασύλου (χωρίς διερµηνέα και χωρίς ενηµέρωση για την 

προθεσµία άσκησης προσφυγής) στο Τµήµα Ασύλου της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών 

Αθηνών, ενώ, ταυτόχρονα µε την επίδοση της απορριπτικής απόφασης χορηγείται και το 

ειδικό δελτίο αιτούντος άσυλο αλλοδαπού (ροζ κάρτα), µε συνέπεια την δηµιουργία 

εσφαλµένης εντύπωσης εκ µέρους των ενδιαφεροµένων ότι εξακολουθούν να έχουν 

δικαίωµα παραµονής στη χώρα και να µην ασκούν εµπρόθεσµα προσφυγή. Η ανησυχία 

όλων των µελών είναι ότι το φαινόµενο αυτό θα ενταθεί.  

 

Γ. Συνθήκες Κέντρων Υποδοχής 

Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε το γεγονός ότι οι συνθήκες στα Κέντρα εξακολουθούν να 

είναι δύσκολες. Ιδιαίτερος προβληµατισµός αναπτύχθηκε επίσης και για το εκδοθέν Π.∆ 

220/07 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9 

ΕΚ, σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο). Οι 

συµµετέχοντες θεωρούν ότι υπάρχουν ακόµη αρκετές ασάφειες που αφορούν την 

ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων, τις προθεσµίες των αιτήσεων, της πρόσβασης των 

ΜΚΟ στα κέντρα αυτά, κ.ά. Επίσης ετέθη και το γενικότερο θέµα του καθορισµού του 

καθεστώτος των Κέντρων αυτών, δηλαδή του Κανονισµού Λειτουργίας τους (διάκριση 

µεταξύ υποδοχής/φιλοξενίας από κράτηση που ουσιαστικά είναι σήµερα) ο οποίος 

οφείλει να είναι προσανατολισµένος στα δικαιώµατα των αιτούντων.     



 

∆. Ασυνόδευτα ανήλικα  

Από µέλη του δικτύου που δραστηριοποιούνται σε παραµεθόριες περιοχές 

ενηµερωθήκαµε ότι κατά το τελευταίο διάστηµα οι αφίξεις ασυνόδευτων ανηλίκων έχουν 

αυξηθεί και µάλιστα ο µέσος όρος του ηλικιακού εύρους µειώθηκε. Επίσης 

πληροφορηθήκαµε ότι στη Χίο, όλα τα ανήλικα υποβάλλονται µαζικά στη διαδικασία 

ασύλου.  

Μια δεύτερη διαπίστωση ήταν ότι δεν ενηµερώνεται πάντα ο αρµόδιος Εισαγγελέας για 

τις περιπτώσεις αυτές όπως γίνεται π.χ στη Χίο. Τέλος, αναφορά έγινε και στον 

καταυλισµό προσφύγων Πάτρας τον οποίο επισκέφθηκε τόσο η Υ.Α για τους Πρόσφυγες 

στην Ελλάδα όσο και ο Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Παιδιού του ΣτΠ και διαπιστώθηκε ότι 

η συντριπτική πλειοψηφία των ατόµων που διαβιούν εκεί είναι ανήλικοι.   

 

Ε. Κοινωνικό status απορριφθέντων άσυλο και µη δυνάµενων ν’ απελαθούν 

Στην συνάντηση εργασίας, πέρα από τα παραπάνω θέµατα της ατζέντας ετέθη και το 

ερώτηµα του καθεστώτος διαµονής και οι επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή των 

απορριφθέντων άσυλο και εν γένει των αλλοδαπών µε υπηρεσιακό σηµείωµα προς 

αποχώρηση από την Ελληνική επικράτεια, µη δυνάµενων ωστόσο ν’ απελαθούν. 

Προβληµατισµός υπήρξε για την  έλλειψη προνοιακών δοµών και για τη δυνατότητα 

συνεργασίας του ∆ικτύου µε τις κοινότητές τους.  

 

 ΙΙ. ∆ράσεις για το 2008: 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω διαπιστώσεων αποφασίστηκε η δράση του ∆ικτύου να 

εστιαστεί: 

• Στον σχολιασµό του νέου Π∆ 220/07 και η πιθανά από κοινού εκπόνηση 

εγγράφου προς τις αρµόδιες αρχές προκειµένου να υπάρξουν διευκρινήσεις των 

ασαφειών µέσω εγκυκλίου 

• Σε περιστατικά και τις συνθήκες επαναπροωθήσεων 

• Σε θέµατα κοινωνικής ζωής και δικαιωµάτων αιτούντων άσυλο & προσφύγων 

καθώς και  σε συνεργασία µε κοινότητες αιτούντων άσυλο  

και τέλος  

• Με θέµατα που αφορούν το καθεστώς διαµονής και εργασίας των 

απορριφθέντων αιτούντων άσυλο και µη δυνάµενων ν’ απελαθούν 


