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Προτάσεις για την υοδοχή και ρόσβαση αιτούντων άσυλο
κατά τη διαδικασία αροχής ασύλου∗
∗

Ι. Η Εθνική ΕCιτροCή για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου (ΕΕ∆Α) µε
τις αCό 08.06.2001 και 20.09.2001 Cροτάσεις της για την Cροστασία
Cροσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα εCεσήµανε µια σειρά
σχετικών ζητηµάτων Cου οφείλει να ρυθµίσει η ελληνική Πολιτεία για την
αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό του νοµικού και Cρακτικού Cλαισίου
Cροστασίας Cροσφύγων και αιτούντων άσυλο.1 Με τις ανωτέρω Cροτάσεις η
ΕΕ∆Α τόνισε ιδιαίτερα, µεταξύ άλλων, τα σοβαρά Cροβλήµατα Cου
υφίστανται σχετικά µε την υCοδοχή αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, την
ενηµέρωση των αιτούντων άσυλο σχετικά µε την ελληνική διαδικασία
ασύλου, την Cρόσβαση των αιτούντων άσυλο στη διαδικασία ασύλου, την
έλλειψη εκCαιδευµένων κρατικών διερµηνέων κ.ά.
Με τα CαραCάνω ιδιαίτερα σοβαρά ζητήµατα έρχονται σε καθηµερινή
βάση αντιµέτωCες µη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισµοί Cροστασίας
Cροσφύγων ή δικαιωµάτων του ανθρώCου γενικότερα. Ορισµένα ιδιαίτερα
ζητήµατα σχετικά µε την υCοδοχή και την Cρόσβαση αιτούντων άσυλο στη
διαδικασία ασύλου τέθηκαν Cροφορικά εκ νέου υCόψη του Γ’ Τµήµατος της
ΕΕ∆Α αCό εκCρόσωCο της ΄ΥCατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες, εκCρόσωCο του Ελληνικού Συµβουλίου για τους

∗ Εισηγητές: Ι. ΣακελλαροCούλου, Προεδρεύουσα Γ΄ Τµήµατος, και Γ. Κτιστάκις,
εCιστηµονικός συνεργάτης.
1 Βλ. σχετικές Cροτάσεις στην Ετήσια Έκθεση της ΕΕ∆Α 2001, Αθήνα, 2002, σελ. 119-130
και 169-177. Βλ. εCίσης Συνήγορος του Πολίτη, ΄Εκθεση αυτοψίας στα κρατητήρια της
αστυνοµικής διεύθυνσης Χίου την 6-7-2001, 29.10.2001, ΑΠ 7099/01/2.2 και ΄Εκθεση
Αυτοψίας στους χώρους κράτησης οικονοµικών µεταναστών και #ροσφύγων στην Κω (67/9/2001), 12.11.2001, ΑΠ 12280/01/2.2 (www.synigoros.gr).

Πρόσφυγες, και εκCροσώCους του Συνηγόρου του Πολίτη, στη συνεδρίαση
του Γ’ Τµήµατος της ΕΕ∆Α την 21.03.2002.
Το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ενηµέρωσε το Γ’
Τµήµα της ΕΕ∆Α ότι στις αρχές Φεβρουαρίου 2002 όργανα του ΥCουργείου
∆ηµόσιας Τάξης (Υ∆Τ) CαρεµCόδισαν νοµικό εκCρόσωCο του ΕΣΠ και
συνεργαζόµενο µε το ΕΣΠ δικηγόρο της Κω να έλθουν σε εCαφή µε οµάδα
14 Αφγανών υCό κράτηση, Cου είχαν λάθρα εισέλθει και εCιβιβασθεί στο
νησί της Κω. Τα άτοµα αυτά τελικά εCαναCροωθήθηκαν στην Τουρκία αCό
όργανα του Υ∆Τ στην Κω. Η εκCρόσωCος του ΕΣΠ στη συνεδρίαση του Γ’
Τµήµατος της ΕΕ∆Α στις 21.03.2002 εCεσήµανε εCίσης ότι µετά την
11.09.2001 υCήρξαν ακόµη δύο CεριCτώσεις CαρεµCόδισης αCό όργανα του
Υ∆Τ Cρόσβασης µελών της νοµικής υCηρεσίας του ΕΣΠ σε µαζικά
αφιχθέντες αλλοδαCούς στην Ηγουµενίτσα και στη Σάµο.
Σχετικά ζητήµατα Cρόσβασης αιτούντων άσυλο στη διαδικασία
ασύλου τέθηκαν και αCό τον Συνήγορο του Πολίτη στο Cρόσφατο Cόρισµά
του µετά την εCίσκεψη συνεργατών του στην Κω.2 Στη συνεδρίαση του Γ’
Τµήµατος της ΕΕ∆Α στις 21.03.2002 υCήρξε συµφωνία των Cαρισταµένων
εκCροσώCων οργανισµών Cροστασίας Cροσφύγων και του Συνηγόρου του
Πολίτη ότι στην Cράξη διαφαίνεται αδυναµία του Υ∆Τ να εξασφαλίσει την
αCαραίτητη διαφάνεια της Cρόσβασης αλλοδαCών αιτούντων άσυλο στη
σχετική

διαδικασία,

όCως

εCίσης

ότι

αρκετές

φορές

στην

Cράξη

εCαναCροωθούνται αCό Cαραµεθόριες Cεριοχές άτοµα συγκεκριµένων
ηλικιών (όCως νέοι άνδρες) ενώ κρατούνται Cαιδιά και γυναίκες.
ΕCισηµάνθηκε εCίσης ότι ορισµένες φορές συντάσσονται αCό όργανα του
Υ∆Τ «αιτήµατα» ασύλου αCό αλλοδαCούς Cου δεν εCιθυµούν να ζητήσουν
άσυλο.
Η ΕΕ∆Α µε την αCό 31.01.2002 ΑCόφασή της έχει εκφράσει την
ανησυχία της για τις «συνθήκες εCαναCροώθησης [λάθρα εισελθόντων
αλλοδαCών]…[Cου] δηµιουργούν ανησυχίες ως Cρος την εγγύηση της
ασφάλειας και το σεβασµό των ανθρωCίνων δικαιωµάτων του συνόλου των
CροσώCων
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συµCεριλαµβανοµένων των Cαράνοµων µεταναστών».3 Παρόµοια σοβαρή
ανησυχία για την εCαναCροώθηση αCό τις ελληνικές Αρχές αιτούντων
άσυλο έχουν εCανειληµµένα εκφράσει δηµοσία διεθνείς µη κυβερνητικές
οργανώσεις όCως είναι η ∆ιεθνής Αµνηστία και η ∆ιεθνής Οργάνωση κατά
των Βασανιστηρίων (OMCT).4
Ως βασικό σχετικό Cρόβληµα εCισηµάνθηκε εCίσης στην ανωτέρω
συνεδρίαση του Γ’ Τµήµατος της ΕΕ∆Α η έλλειψη εCαρκούς υCοδοµής για
την υCοδοχή ή την Cροσωρινή Cαραµονή αλλοδαCών αιτούντων άσυλο,
ιδιαίτερα σε CεριCτώσεις µαζικών αφίξεων. Οι συµµετέχοντες στην ανωτέρω
συνεδρίαση τόνισαν ότι οCωσδήCοτε θα CρέCει να υCάρχουν σε όλα τα
κέντρα υCοδοχής βασικές υCηρεσίες Cαροχής ιατρικής και κοινωνικής
φροντίδας, υCό τη συνεχή εCοCτεία της Πολιτείας. Το ΥCουργείο Υγείας και
Πρόνοιας Cρόσφατα άρχισε να Cαρέχει σε συνεργασία µε το Κέντρο Ελέγχου
Ειδικών Λοιµώξεων (ΚΕΕΛ) σχετικές ιατρικές υCηρεσίες σε CεριCτώσεις
αφίξεων αλλοδαCών σε Cαραµεθόριες Cεριοχές. Οσον αφορά στους χώρους
κράτησης λάθρα εισελθόντων αλλοδαCών/αιτούντων άσυλο, το Υ∆Τ,
δεδοµένης της ανεCάρκειας και ακαταλληλότητας των χώρων κράτησης των
αστυνοµικών τµηµάτων, έχει τονίσει την ανάγκη ενεργοCοίησης του άρθρου
48 του Ν 2910/2001 Cου µεταφέρει την ευθύνη χώρων κράτησης υCό
διοικητική αCέλαση αλλοδαCών στις Περιφέρειες.
Εν Cροκειµένω διευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 44 Cαρ. 3 και
το άρθρο 48 Cαρ. 1 του Ν 2910/2001, όCως τροCοCοιήθηκε µε το Ν.
3013/2002, αλλοδαCός υCό διοικητική αCέλαση µCορεί να κρατηθεί, για
Cερίοδο Cου δεν CρέCει να υCερβαίνει τους τρεις µήνες, στην οικεία
αστυνοµική αρχή µόνο εφόσον αυτός «εκ των εν γένει Cεριστάσεων, κρίνεται

ΑCόφαση της ΕΕ∆Α εCί του Πρωτοκόλλου για την εφαρµογή του άρθρου 8 της Συµφωνίας
συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την κατα#ολέµηση του εγκλήµατος, ιδιαίτερα
της τροµοκρατίας, του οργανωµένου εγκλήµατος, της #αράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και
της λαθροµετανάστευσης, 31.01.2002.
4 Βλ. Amnesty International, Greece: 55 Iraqi Kurds and Afghans - Other foreign
nationals denied the opportunity to apply for asylum, AI Index: EUR 25/011/2001,
07.12.2001 and 25/012/2001, 11.12.2001; World Organization Against Torture (OMCT),
Press Release, Illegal deportation of asylum seekers from Greece to Turkey and fear of
further deportation to Iraq, 11.12.2001. ΕCίσης βλ. Αmnesty International, Greece: Fear
for safety/fear of forcible return/fear of torture or ill-treatment-Greece Omer Berber,
Mehmet Genn, AI Index: EUR 25/010/2002, 15.04.2002.
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ύCοCτος φυγής ή εCικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη». Μέχρι την ολοκλήρωση
της διαδικασίας αCέλασης ο αλλοδαCός «µCορεί να Cαραµένει σε ειδικούς
χώρους» κράτησης Cου το άρθρο 48 Cαρ. 1 του Ν. 2910/2001 CροβλέCει ότι
θα ιδρυθούν µε αCόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. Αυτοί οι
ειδικοί χώροι θα λειτουργούν µε µέριµνα της Περιφέρειας αλλά θα
βρίσκονται υCό τη φύλαξη της Ελληνικής Αστυνοµίας (άρθρο 48 Cαρ. 2 του
Ν. 2910/2001).
Την 02.05.2002 η ΕΕ∆Α Cαρέλαβε έγγραφη καταγγελία εννέα
ελλήνων δικηγόρων, µε κύριο αCοδέκτη την ΕυρωCαϊκή ΕCιτροCή για την
Πρόληψη των Βασανιστηρίων,5 σύµφωνα µε την οCοία αCό τις 25.02.2002
κρατούνταν στην Κάρυστο της Εύβοιας 128 αλλοδαCοί αιτούντες άσυλο,
µεταξύ των οCοίων οκτώ γυναίκες και δέκα Cαιδιά κάτω των δέκα ετών. Οι
συνθήκες κράτησης των ανωτέρω χαρακτηρίστηκαν αCό τους δικηγόρους ως
«αCάνθρωCη και εξευτελιστική µεταχείριση» δεδοµένου ότι η κράτηση
ελάµβανε χώρα σε µια Cαλιά αCοθήκη της Αγροτικής ΤράCεζας Ελλάδος
CερίCου 150 τ.µ. χωρίς καµία αCολύτως υCοδοµή υγιεινής ή ύδρευσης
κατάλληλης για στέγαση ανθρώCων. Σύµφωνα µε την ίδια αναφορά Cολλοί
αCό τους κρατούµενους έCασχαν αCό µεταδιδόµενες νόσους.
Tέλος, την 15.05.2002 η ΕΕ∆Α έλαβε το αCό 10.04.2002 έγγραφο του
Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες6 σχετικά µε την υCόθεση οκτώ
υCηκόων Σοµαλίας, αιτούντων άσυλο υCό κράτηση έως την 14.05.2002 στην
Κω, και κατόCιν υCό αCέλαση µετά την µεταφορά τους στην Αθήνα. Το ΕΣΠ
µε το ίδιο έγγραφο εξέφρασε φόβους αCέλασης ή εCαναCροώθησης των
ανωτέρω αιτούντων άσυλο και τονίζει ότι «η διερευνητική διαδικασία [στην
Κω] αCό τις αρµόδιες Αστυνοµικές Αρχές ως Cρος τους λόγους αναχώρησης
υCήρξε Cληµµελής, λόγω του µεγάλου αριθµού των CεριCτώσεων και της
ελλείψεως CροσωCικού».
II. Με το αCό 13.05.2002 έγγραφό του7 το ΥCουργείο ∆ηµόσιας Τάξης
ενηµέρωσε το Γ’ Τµήµα της ΕΕ∆Α ότι το ίδιο έχει άµεση συνεργασία µε το
ΥCουργείο Υγείας και Πρόνοιας για την Cαροχή καταλύµατος και την
ΑΠ ΕΕ∆Α 113/02.05.02.
ΑΠ ΕΕ∆Α 116/15.05.02.
7 ΑΠ Υ∆Τ: 4591/13-558437.
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ικανοCοίηση των λοιCών αναγκών στα λειτουργούντα κέντρα υCοδοχής, «τα
οCοία, λόγω του µεγάλου αριθµού των αιτούντων άσυλο, δεν εCαρκούν, µε
αCοτέλεσµα οι χώροι κράτησης των αστυνοµικών υCηρεσιών να έχουν
µετατραCεί, σε Cολλές CεριCτώσεις, σε κέντρα υCοδοχής, µε όλες βέβαια τις
συνέCειες Cου έχει το γεγονός αυτό».8 Mε το ίδιο έγγραφο το Υ∆Τ τόνισε ότι
«εφόσον ο αλλοδαCός Cαρουσιασθεί στις αρµόδιες αρχές αµελλητί και
εκφράσει την εCιθυµία του να υCοβάλει αίτηµα ασύλου…οι υCηρεσίες [του
Υ∆Τ] του Cαρέχουν ή τον διευκολύνουν να βρει νοµική βοήθεια, µέσω της
΄ΥCατης Αρµοστείας ή του [ΕΣΠ]».
΄Οσον αφορά ειδικότερα στην Cαροχή νοµικής αρωγής, το Υ∆Τ
υCογράµµισε στο ίδιο έγγραφό του ότι έχει Cαρατηρηθεί «το φαινόµενο να
Cαρεµβαίνουν

στις

υCηρεσίες

[του]

ορισµένοι

δικηγόροι

ή

ΜΚΟ,

εCικαλούµενοι την ανάγκη νοµικής συνδροµής σε αλλοδαCούς, οι οCοίοι,
είτε δεν έχουν εκφράσει έως εκείνη τη στιγµή αυτοCροσώCως την εCιθυµία
για αίτηµα ασύλου, είτε σε ορισµένες CεριCτώσεις και όταν ακόµη αυτοί
βρίσκονται σε γειτονική χώρα. Αυτό…το γεγονός…αναγκάζει [το Υ∆Τ] να
[αρνείται] την Cαροχή νοµικής συνδροµής στη διαδικασία ασύλου στις
συγκεκριµένες CεριCτώσεις γιατί, κατ’ αυτό τον τρόCο δηµιουργούµε
αιτούντες άσυλο και Cαραβιάζουµε ταυτόχρονα τις σχετικές διατάξεις του
Π∆ 61/99 [Cερί της διαδικασίας αναγνώρισης αλλοδαCού Cρόσφυγα]».9 To
Y∆Τ τόνισε εCίσης ότι καταβάλλει µεγάλη CροσCάθεια για την σχετική
ευαισθητοCοίηση και εκCαίδευση του CροσωCικού του µέσω σεµιναρίων ή
ηµερίδων ή διαταγών.

IΙΙ. Λαµβανοµένων υ#όψη όλων των ανωτέρω η ΕΕ∆Α:
1. Εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τα σοβαρά Cροβλήµατα Cου
έχουν εCισηµανθεί ήδη αCό την ίδια στην ετήσια έκθεσή της του έτους
2001, και υCογραµµίσθηκαν εκ νέου αCό τις Cροαναφερθείσες οργανώσεις
Cροστασίας Cροσφύγων, σχετικά µε την υCοδοχή των αιτούντων άσυλο και
την Cρόσβασή τους στη διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα.

8 Ibid.
9

Ibid.
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2. Η ΕΕ∆Α εCαναλαµβάνει την ανησυχία της για τις αCό 11.12.2001
καταγγελίες διεθνών µη κυβερνητικών οργανισµών, όCως είναι η ∆ιεθνής
Αµνηστία και η Παγκόσµια Οργάνωση κατά των Βασανιστηρίων, για τη
«βίαιη εCιστροφή» αCό τις ελληνικές Αρχές σε Cαραµεθόριες Cεριοχές
αιτούντων άσυλο στην Τουρκία, χωρίς να δοθεί στα άτοµα αυτά η
δυνατότητα

υCοβολής

αίτησης

ασύλου,

κατά

Cαράβαση

σχετικών

θεµελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου10 και της αρχής της µη
εCαναCροώθησης (non-refoulement, άρθρο 33.1 της Σύµβασης του 1951 για
το Καθεστώς των Προσφύγων, Ν∆ 3989/1959, ΦΕΚ Α’ 201).11
3. Η ΕΕ∆Α τονίζει ότι τα αρµόδια όργανα του Υ∆Τ, κυρίως στις
Cαραµεθόριες Cεριοχές,12 οφείλουν Cάντοτε να ενηµερώνουν τους υCό
κράτηση αιτούντες άσυλο σχετικά µε το Cλαίσιο των δικαιωµάτων τους και
τη σχετική διαδικασία, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο και τους διεθνώς
αναγνωρισµένους κανόνες. Η ΕΕ∆Α καλεί το Υ∆Τ να λάβει υCόψη και να
εφαρµόσει τα σχετικά CρότυCα Cου έχει διατυCώσει η ΕCιτροCή της
ΕυρωCαϊκής ΄Ενωσης για τις διαδικασίες µε τις ο#οίες τα Κράτη-Μέλη
χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του #ρόσφυγα.13
4. Η κράτηση αιτούντων άσυλο CρέCει να αCοτελεί εξαίρεση και να
CραγµατοCοιείται µόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστηµα και υCό τις εξής
CροϋCοθέσεις:
(α) οι λόγοι κράτησης CροβλέCονται ρητά αCό διάταξη νόµου µε κύριο
σκοCό την εξακρίβωση της ταυτότητας των εν λόγω ατόµων,
(β) οι αιτούντες άσυλο έχουν καταστρέψει τα ταξιδιωτικά τους
έγγραφα ή τις ταυτότητές τους ή έχουν χρησιµοCοιήσει Cλαστά
έγγραφα Cρος CαραCλάνηση των αρχών του κράτους υCοδοχής και ως

Άρθρο 14.1 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώCου, 10.12.1948
(Ψήφισµα 217 Α (ΙΙΙ) της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ): «Κάθε άτοµο Cου καταδιώκεται
έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και να του Cαρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες».
11 ΄Ο.C. Βλ εCίσης Ετήσια ΄Εκθεση της ΕΕ∆Α 2001, ό.C., σελ. 234 και την αCό 31.01.2002
ΑCόφαση της ΕΕ∆Α για το Πρωτόκολλο εφαρµογής του άρθρου 8 της Συµφωνίας
Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας για την καταCολέµηση του εγκλήµατος κλ.
12 Βλ UNHCR, Global Consultations, Asylum Processes (Fair and efficient procedures),
Doc EC/GC/01/12, 31.05.2001, paras 21-23.
13 Doc 500PC 0578, OJC 062E, 27.02.2001, pp 231-242.
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εκ τούτων είναι αναγκαία η εξακρίβωση των στοιχείων των αιτούντων
άσυλο,
(γ) σκοCός της κράτησης είναι ο Cροσδιορισµός των στοιχείων στα
οCοία βασίζεται η αίτηση ασύλου, τα οCοία υCό άλλες συνθήκες θα
µCορούσαν να χαθούν.14
5. ΄Οσον αφορά στους αιτούντες άσυλο υCό κράτηση κατόCιν
σύλληψης λόγω Cαράνοµης εισόδου στη χώρα, η ΕΕ∆Α τονίζει ότι ο
Cρόσφυγας Cου συνήθως εγκαταλείCει τη χώρα καταγωγής του εν τάχει
σCάνια έχει τη δυνατότητα να εισέλθει νόµιµα σε µια τρίτη χώρα για την
Cαροχή ασύλου. Η τιµωρία της Cαράνοµης εισόδου Cρόσφυγα Cροσκρούει
στα θεµέλια του ίδιου του εδαφικού ασύλου, θεσµού Cου έχει ως σκοCό την
Cαροχή α#οτελεσµατικής #ροστασίας σε άτοµα ευρισκόµενα σε φυγή
κατόCιν διάλυσης του νοµικού δεσµού Cροστασίας µεταξύ αυτών και του
κράτους ιθαγένειας ή καταγωγής τους.15
6. Οι αιτούντες άσυλο Cου συλλαµβάνονται λόγω Cαράνοµης εισόδου
CρέCει Cάντοτε να ενηµερώνονται αCό τα αρµόδια όργανα του Υ∆Τ και να
διασφαλίζεται αCό τα ίδια όργανα η άσκηση του θεµελιώδους δικαιώµατος
των αιτούντων άσυλο σε νοµική αρωγή σύµφωνα µε τις αρχές του διεθνούς
και του ευρωCαϊκού δικαίου δικαιωµάτων του ανθρώCου.16 Σχετικές
Cληροφορίες CρέCει να είναι Cάντοτε αναρτηµένες στους χώρους κράτησης
σε τουλάχιστον τρεις ξένες γλώσσες των τριών κυριότερων εθνικών οµάδων
αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.
7. Συγκεκριµένα, Cροτείνεται στο Υ∆Τ η θεσµοθέτηση ύCαρξης σε
όλους τους χώρους κράτησης αλλοδαCών αιτούντων άσυλο τηλεφώνου (µε
Βλ Πόρισµα της Εκτελεστικής ΕCιτροCής της ΄ΥCατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών
για τους Πρόσφυγες (ΥΑΗΕΠ), nο 44 (ΧΧΧVII) - 1986, Detention of Refugees and AsylumSeekers.
15 Βλ. εCίσης άρθρο 31.1 της Σύµβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων: «Αι
Συµβαλλόµεναι Χώραι δεν θα εCιβάλλουν Cοινικάς κυρώσεις εις Cρόσφυγας λόγω
Cαρανόµου εισόδου ή διαµονής, εάν ούτοι Cροερχόµενοι αC’ ευθείας εκ χώρας ένθα η ζωή ή
η ελευθερία αυτών ηCειλείτο…εισέρχωνται ή ευρίσκωνται ήδη εCί του εδάφους αυτών άνευ
αδείας, υCό την εCιφύλαξιν Cάντως ότι ούτοι αφ’ ενός µεν θα Cαρουσιασθούν αµελλητί εις
τα αρχάς αφ΄ ετέρου δε θα δώσουν εCαρκείς εξηγήσεις Cερί της Cαρανόµου αυτών εισόδου ή
διαµονής». Βλ. εCίσης UNHCR, Global Consultations, Geneva Expert Round Table 89.11.2001, Summary Conclusions on Article 31 of the 1951 Convention relating to the
Status of Refugees – Revised (www.unhcr.ch).
16 Βλ. Ετήσια ΄Εκθεση της ΕΕ∆Α 2001, ό.C., Cροτάσεις για τη νοµική συνδροµή, σελ. 133142.
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σχετικές Cληροφορίες σε τρεις τουλάχιστον ξένες γλώσσες Cου οµιλούνται
αCό τις τρεις µεγαλύτερες εθνικές οµάδες αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα)
εCικοινωνίας των ανωτέρω αλλοδαCών µε οργανισµούς και µη κυβερνητικές
οργανώσεις Cου Cροσφέρουν κοινωνικές υCηρεσίες και δωρεάν νοµική
αρωγή.
8. Η ΕΕ∆Α υCογραµµίζει ότι σύµφωνα µε τη Σύσταση του ΕCιτρόCου
για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου του Συµβουλίου της ΕυρώCης (2001) 1 για
τα δικαιώµατα αλλοδα#ών κατά την άφιξή τους σε χώρα µέλος του
Συµβουλίου της Ευρώ#ης και την εκτέλεση των α#οφάσεων α#έλασης,17 κατά
την άφιξη των ανωτέρω αλλοδαCών, και εφόσον αµφισβητείται η νοµιµότητα
της εισόδου τους, οι αλλοδαCοί αυτοί CρέCει να εξετάζονται αCό τις
αρµόδιες Αρχές και να υCάρχει στη διάθεσή τους κρατικός διερµηνέας έτσι
ώστε να διευκολύνεται, σε CεριCτώσεις αιτούντων άσυλο, η έναρξη
διαδικασίας

ασύλου.

Αυτό

συνεCάγεται

το

δικαίωµα

των

ανωτέρω

αλλοδαCών να ενεργοCοιούν τις σχετικές διαδικασίες αφού ενηµερωθούν, σε
γλώσσα Cου κατανοούν, για τις διαδικασίες αυτές (Cαρ. Ι.2 της Σύστασης).
ΕCίσης ο ΕCίτροCος µε την ίδια Σύστασή του τονίζει ότι οι υCό κράτηση
αλλοδαCοί CρέCει να έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε εCαφή µε
οιονδήCοτε αυτοί εCιθυµούν και να τον ενηµερώνουν για την κατάστασή
τους (Cαρ. Ι.4 της Σύστασης). Τέλος, ο ΕCίτροCος υCογραµµίζει, µεταξύ
άλλων, την υCοχρέωση των Κρατών να εγγυώνται τα ανώτατα δυνατά
εCίCεδα διαφάνειας λειτουργίας των κέντρων υCοδοχής αλλοδαCών,
διασφαλίζοντας, τουλάχιστον, την Cρόσβαση σε αυτά τα κέντρα ανεξάρτητων
εθνικών εCιτροCών δικαιωµάτων του ανθρώCου, του Συνηγόρου του Πολίτη
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, δικηγόρων και στενών συγγενών των
κρατουµένων αλλοδαCών (Cαρ. ΙΙ.10 της Σύστασης).
9. Η ΕΕ∆Α Cροτείνει την άµεση δηµιουργία νέων µόνιµων κρατικών
κέντρων υCοδοχής αιτούντων άσυλο, όCως CροβλέCει το άρθρο 24 Cαρ. 2 α
του Ν. 1975/1991 τροCοCοιηµένου µε το Ν. 2646/1998, όCου θα υCάρχει
οCωσδήCοτε εCαρκής υCοδοµή για την Cαροχή των βασικών ιατρικών και
17 Recommendation of the Commissioner for Human Rights concerning the rights of
aliens wishing to enter a Council of Europe member State and the enforcement of
expulsion orders, CommDH/Rec (2001) 1, Strasbourg, 19.09.2001.
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κοινωνικών υCηρεσιών και για τη διερεύνηση ύCαρξης και τη διάκριση αCό
τα αρµόδια όργανα του Υ∆Τ των αιτούντων άσυλο αCό τους υCόλοιCους
αλλοδαCούς, έτσι ώστε να CραγµατοCοιείται άµεση έναρξη της διαδικασίας
ασύλου. Η ΕΕ∆Α καλεί τις αρµόδιες υCηρεσίες της ελληνικής Πολιτείας,
και κυρίως το ΥCουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και το ΥCουργείο Υγείας και
Πρόνοιας, να λάβουν υCόψη τα σχετικά ελάχιστα CρότυCα Cου έχει θέσει
υCόψη των ευρωCαϊκών Κρατών η ΕCιτροCή της ΕυρωCαϊκής ΄Ενωσης µε
την Cρόταση Οδηγίας για τα ελάχιστα #ρότυ#α για την υ#οδοχή αιτούντων
άσυλο στα Κράτη-Μέλη.18 Η ΕΕ∆Α υCογραµµίζει εCίσης την άµεση ανάγκη
ενεργοCοίησης του άρθρου 48 του Ν. 2910/2001, τροCοCοιηµένου µε το Ν.
3013/2002, Cου CροβλέCει τη δυνατότητα ίδρυσης στις Περιφέρειες χώρων
κράτησης αλλοδαCών υCό διοικητική αCέλαση, µε αCόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας.
10. Τέλος η ΕΕ∆Α Cροτείνει την άµεση δηµιουργία κεντρικού
συντονιστικού διυCουργικού οργάνου για ζητήµατα µετανάστευσης και
ασύλου Cου θα έχει διττό σκοCό ύCαρξης:
(α) την καθιέρωση γενικών αρχών λειτουργίας και εCέµβασης όλων
των συναρµόδιων κρατικών οργάνων (κυρίως του Υ∆Τ και του
ΥCουργείου Υγείας-Πρόνοιας) σε CεριCτώσεις µαζικών αφίξεων
αλλοδαCών και
(β) τον αCοτελεσµατικό συντονισµό των ανωτέρω αρµόδιων κρατικών
οργάνων

σε

CεριCτώσεις

µαζικών

αφίξεων

αλλοδαCών,

Cρος

εξασφάλιση των αρχών καταγραφής αιτούντων άσυλο Cου έχει
υιοθετήσει η ΄ΥCατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες,19 της διαφάνειας των ενδεχόµενων διαδικασιών ασύλου
και

της

Cαροχής

αCοτελεσµατικών

κοινωνικών

και

νοµικών

υCηρεσιών σε όσους αλλοδαCούς χρήζουν αυτών.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2002
Doc COM (2001) 181 final, Brussels, 3.4.2001.
Βλ. Πόρισµα της Εκτελεστικής ΕCιτροCής της ΥΑΗΕΠ no 91 (LII) – 2001, Conclusion
on Registration of Refugees and Asylum-Seekers.
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