
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Η ΕΕΔΑ εθθξάδεη ηε βαζύηαηε αλεζπρία ηεο γηα ηελ θαηάζηαζε  

ζηα Κέληξα Τπνδνρήο ηωλ λεζηώλ ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ  

θαη ηδίωο ζηε Μόξηα ηεο Λέζβνπ  

(15.10.2018)  

 

Τνλ ηειεπηαίν θαηξό ππάξρνπλ ζπλερή δεκνζηεύκαηα ζηνλ δηεζλή ηύπν ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ζην Κέληξν Υπνδνρήο αηηνύλησλ δηεζλή πξνζηαζία ζηε Μόξηα ηεο Λέζβνπ. Η 

Δζληθή Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΔΓΑ), ν Δζληθόο Θεζκόο γηα ηελ πξνώζεζε 

θαη πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΘΑΓ), ππήξμε θαη’ επαλάιεςε θνηλσλόο 

έληνλσλ αλεζπρηώλ πνπ εμέθξαζαλ κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο δξαζηεξηνπνηνύκελεο ζην 

ρώξν αιιά θαη απνδέθηεο θαηαγγειηώλ γηα ηελ ελδερόκελε δηάπξαμε πνηληθώλ αδηθεκάησλ 

θαη πάλησο πξάμεσλ πνπ θαηαθαλώο παξαβηάδνπλ ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ ζηελ πγεία, 

ηελ αζθάιεηα θαη ηειηθά ηε δσή όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ δηαδηθαζία παξνρήο δηεζλνύο 

πξνζηαζίαο ηόζν ζηε Λέζβν όζν θαη ζε άιια θέληξα ππνδνρήο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ 

λεζηώλ ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ. Δπηηειώληαο ην ζεζκηθό ηεο ξόιν, ε ΔΔΓΑ 

εθπξνζσπνύκελε από ην Πξνεδξείν ηεο ζπλαληήζεθε, ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2018, κε ηνλ 

Υπνπξγό Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, θ. Γ. Βίηζα γηα αληαιιαγή απόςεσλ ζην πξνζθπγηθό 

δήηεκα θαη ηελ ππνδνκή ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο ησλ πξνζθπγηθώλ θαη κεηαλαζηεπηηθώλ 

ξνώλ ζηε Φώξα θαη ηδίσο γηα ηελ θαηάζηαζε ζην θέληξν ππνδνρήο ζηε Μόξηα ηεο Λέζβνπ. 

Σηε ζπλάληεζε κεηείρε θαη ν Γηεπζπληήο ηεο Υπεξεζίαο Αζύινπ, θ. Μ. Καξαβίαο, ελώ γηα ην 

ζέκα απηό πξνεγήζεθε, ζηηο 24 Σεπηεκβξίνπ 2018, ζπλάληεζε θαη κε εθπξόζσπν ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, θαζώο επίζεο θαη κε πςειόβαζκε αληηπξνζσπεία ηεο Οξγάλσζεο 

ησλ Γηαηξώλ ρσξίο Σύλνξα.  

Με πιήξε εηθόλα ηόζν ηεο πξαγκαηηθόηεηαο επί ηνπ πεδίνπ όζν θαη ησλ πξαγκαηηθώλ θαη 

λνκηθώλ δπζρεξεηώλ ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ ζπλερώο απμαλόκελσλ αξηζκώλ αηηνύλησλ 

δηεζλή πξνζηαζία πνπ θαηαθζάλνπλ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, θαη ηδίσο ηε Λέζβν θαη ηε Σάκν, 

ε ΔΔΓΑ επηζεκαίλεη ηα αθόινπζα: 

 Δπαλαιακβάλεη ηελ πάγηα θαη ζηαζεξά εθθξαζζείζα ζέζε ηεο γηα ηνλ άκεζν 

ηεξκαηηζκό ηνπ εγθιωβηζκνύ ηωλ αηηνύληωλ δηεζλή πξνζηαζία ζηα λεζηά ηνπ 

Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ θαη ηελ άξζε ηνπ γεωγξαθηθνύ πεξηνξηζκνύ, πνπ επηβάιιεηαη ζε 

απηνύο. Δπείγνληα ραξαθηήξα έρνπλ ε άκεζε κεηαθνξά όιωλ ηωλ επάιωηωλ αηόκωλ ζε 

αζθαιείο θαη θαηάιιεινπο ρώξνπο ππνδνρήο ζηελ ελδνρώξα θαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

νκαιήο ξνήο απνηειεζκαηηθνύ ειέγρνπ ηωλ όξωλ παξνρήο δηεζλνύο πξνζηαζίαο ζηηο 
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Η Εζληθή Επηηξνπή γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΕΕΔΑ) είλαη ην αλεμάξηεην 

ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο Δηθαηωκάηωλ ηνπ 

Αλζξώπνπ. Έρεη ζπζηαζεί κε ην Ν 2667/1998 ζύκθωλα κε θαλόλεο ηωλ Ηλωκέλωλ Εζλώλ, ηηο 

«Αξρέο ηωλ Παξηζίωλ». ε απηήλ κεηέρνπλ πξόζωπα νξηδόκελα από ηξηάληα δύν θνξείο 

(αλεμάξηεηεο Αξρέο, παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο λνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ επηζηεκώλ, 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, ΜΚΟ, πνιηηηθά θόκκαηα θαη ππνπξγεία). 

αληίζηνηρεο ππνδνκέο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε επαλάιεςε ηεο θαηάζηαζεο απηήο θαη 

ζην κέιινλ. 

 Γειώλεη όηη ζα παξακείλεη αξωγόο ζηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα γηα ηε δηαρείξηζε ηωλ 

πξνζθπγηθώλ θαη κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ ζηε Υώξα, ηνλίδνληαο θαη πάιη όηη ην ζπλνιηθό 

ζύζηεκα ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο πξνζηαζίαο, απνηεινύκελν ηόζν από ηηο ππεξεζίεο 

πξώηεο ππνδνρήο όζν θαη κηα δηνηθεηηθώο απηόλνκε θαη αλεμάξηεηε Υπεξεζία Αζύινπ, 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαηά ηξόπν απόιπηα επαξθή θαη νηθνλνκηθά δηαθαλή, δηαζθαιίδνληαο 

πιήξεηο, απνηειεζκαηηθέο θαη αζθαιείο ππεξεζίεο ζηνπο αηηνύληεο δηεζλή πξνζηαζία, 

παξερόκελεο από εξγαδόκελνπο κε πιήξε εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή θαη πξνζσπηθή αζθάιεηα. 

 Καιεί εθ λένπ ηηο ειιεληθέο θαη επξωπαϊθέο Αξρέο λα επαλεμεηάζνπλ άκεζα ηελ 

ζπλνιηθή πνιηηηθή ππνδνρήο ηωλ αηηνύληωλ δηεζλή πξνζηαζία ζηελ Ειιάδα θαη ηελ 

Επξωπαϊθή Έλωζε (ΕΕ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θνηλήο δήισζεο ΔΔ-Τνπξθίαο, θαη 

λα πηνζεηήζνπλ έλα λέν, νινθιεξσκέλν ζύζηεκα θαλόλσλ ζεκειησκέλν ζηελ αξρή ηεο 

αιιειεγγύεο θαη ηεο αλαινγηθόηεηαο γηα όια ηα Κξάηε κέιε, κε πιήξε ζεβαζκό ζηνπο 

θαλόλεο ηνπ πξνζθπγηθνύ δηθαίνπ θαη ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ γεληθόηεξα. Τν θξάηνο δηθαίνπ θαη ε πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο 

αμηνπξέπεηαο απνηεινύλ ηνλ ππξήλα ησλ θνηλώλ αμηώλ επί ησλ νπνίσλ εδξάδεηαη ε ΔΔ: ε 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπο ζσξαθίδεη ηε δεκνθξαηία θαη ηελ αζθάιεηα όισλ καο, ηδίσο 

ζηνπο ζεκεξηλνύο ραιεπνύο θαηξνύο. 

 Δίλαη έηνηκε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πιήξεο νπινζηάζην ηεο επξσπατθήο θαη δηεζλνύο 

έλλνκεο ηάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νκόινγνύο ηεο Θεζκνύο ζηελ Δπξώπε θαη ηνλ θόζκν, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηνλ έγθαηξν θαη απνηειεζκαηηθό ζεβαζκό ηωλ δηθαηωκάηωλ 

όιωλ όζνη αηηνύληαη δηεζλή πξνζηαζία ζηελ πεξηνρή θαη ηειηθά λα πξνζηαηεύζεη ηελ 

αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ δηαδηθαζία απηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηηθώλ νξγάλσλ. 

 

 

 


