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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Όχι άλλες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο 

στο βωμό της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας 

 

                                                                             Αθήνα, 14 Μαΐου 2018 

Οι υπογράφουσες οργανώσεις-μέλη της Καμπάνιας  για την Πρόσβαση στο 

Άσυλο εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας καθώς διαπιστώνουμε ότι η 

ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να συνεχίσει την εφαρμογή της Κοινής 

Δήλωσης αρχηγών κρατών μελών της ΕΕ-Τουρκίας, παραβλέπει τα σοβαρά 

ζητήματα νομιμότητας και παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου που 

καταγράφονται ιδίως στα νησιά του Ανατ. Αιγαίου και ανακύπτουν από την 

υλοποίησή της. Σημειωτέον ότι τα ζητήματα αυτά έχουν ήδη επισημανθεί από 

την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,  τις οργανώσεις 

προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα διεθνή και ελληνικά μέσα 

μαζικής ενημέρωσης καθώς και στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου 

της Επικρατείας για την παράνομη επιβολή περιορισμού κυκλοφορίας των 

αιτούντων άσυλο στα νησιά.   

Ειδικότερα θα θέλαμε να τονίσουμε ότι:  

1) Παρά το γεγονός ότι με την υπ’ αριθ. 805/2018 απόφαση του ΣτΕ, 

ακυρώθηκε η,  από τον Ιούνιο του 2017, απόφαση της Διευθύντριας της 

Υπηρεσίας Ασύλου περί «Περιορισμού κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή 

προστασία», γιατί παραβίαζε τη νομιμότητα, λίγες μόνο μέρες αργότερα 

επανεκδόθηκε νέα όμοια, κατά το περιεχόμενο των μέτρων, απόφαση του 

Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου (ΦΕΚ 1366Β/20-4-2018), η οποία 
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καταστρατηγεί τη νομιμότητα αφού η Διοίκηση, αντί να συμμορφωθεί ως 

όφειλε, παραγνωρίζει τα κριτήρια της απόφασης του ΣτΕ και συγκεκριμένα 

δεν λαμβάνει υπόψη:  

• τον κίνδυνο έκθεσης των αιτούντων άσυλο σε συνθήκες που 

δεν συνάδουν με την οδηγία Υποδοχής, εξαιτίας των συνθηκών 

υποδοχής, που επικρατούν στα ελληνικά νησιά του Ανατολικού 

Αιγαίου, 

• την υποχρέωση τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, καθώς 

δεν τάσσει ανώτερα όρια ισχύος του περιορισμού, τους 

ειδικότερους λόγους  για την επιβολή του και δεν προβλέπει 

την παροχή δυνατότητας εξατομικευμένης εξέτασης της 

επιβολής του περιορισμού, 

• την υποχρέωση επιμερισμού των αιτούντων άσυλο στο σύνολο 

της Ελληνικής επικράτειας και τον σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης 

κοινωνικών εντάσεων, όπως οι πρόσφατες στη  Μυτιλήνη, με 

οργανωμένες επιθέσεις εναντίον προσφύγων. 

2) Προκειμένου δε  να εξυπηρετηθεί η εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, 

το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής εισήγαγε, εκ νέου, στο 

Κοινοβούλιο για ψήφιση νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τροποποιήσεις της 

διαδικασίας ασύλου, οι οποίες φτάνουν στο σημείο να καταργούν, στην 

ουσία, το δικαίωμα των αιτούντων άσυλο σε δίκαιη και αποτελεσματική 

διαδικασία ασύλου, σε πραγματική προσφυγή και δικαστική προστασία. 

Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στις τροποποιήσεις που αφορούν, μεταξύ 

άλλων: στη σύντμηση των προθεσμιών για την άσκηση βασικών 

δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, στην πλασματική επίδοση των 

δευτεροβάθμιων αποφάσεων και την τελεσιδικία, στη συμμετοχή καθώς και 

τη δυνατότητα αντικατάστασης δικαστικών λειτουργών στις Επιτροπές 

Προσφυγών και τη διαδικασία επιλογής του Διευθυντή της Αρχής 

Προσφυγών μόνο με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής 

αντί της προβλεπόμενης Επιτροπής με εχέγγυα ανεξαρτησίας,  καταργώντας 

έτσι μια βασική εγγύηση για την ανεξάρτητη λειτουργία της.  

Καλούμε την Ελληνική Πολιτεία: 

Να μην προχωρήσει σε περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου. 

Να διασφαλίσει την πρόσβαση, παραμονή και προστασία των αιτούντων 

άσυλο στην ελληνική επικράτεια μέχρι την ολοκλήρωση μιας δίκαιης 

εξέτασης των αιτημάτων τους καθώς και το δικαίωμά τους σε 

αποτελεσματική προσφυγή, με τη ρητή πρόβλεψη αυτόματου ανασταλτικού 

αποτελέσματος των σχετικών ένδικων μέσων.  

Να προβεί σε άμεση κύρωση του 4ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που απαγορεύει 

τις ομαδικές απελάσεις και προβλέπει την ελευθερία κυκλοφορίας όλων 



όσων διαβιούν νόμιμα στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων 

άσυλο. 

 

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ (αλφαβητικά) 

ΑΙΤΗΜΑ http://www.aitima.gr 

ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων http://arsis.gr  

Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων & Μεταναστών 

http://migrant.diktio.org  

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου http://www.hlhr.gr  

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι 

https://greekhelsinki.wordpress.com  

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες http://www.gcr.gr  

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων http://www.refugees.gr  

Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό 

Πρόγραμμα Προσφύγων http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/kspm.html 

"ΛΑΘΡΑ;" - Επιτροπή Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες Χίου http://www.lathra.gr  

Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών 

http://www.omadadikigorwn.blogspot.com  

PRAKSIS http://www.praksis.gr 

Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων http://www.tokeli.gr 

Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) http://rsaegean.org/el 
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