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ΘΕΜΑ: «Υπέρμετρες καθυστερήσεις στην εξέταση εκκρεμών αιτημάτων
ασύλου»
Αξιότιμε κύριε,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, έγινε κατά τις τελευταίες ημέρες αποδέκτης
μεγάλου αριθμού αναφορών, τόσο εξατομικευμένων, όσο και ομαδικών, από
αιτούντες άσυλο Ιρανούς και Αφγανούς υπηκόους οι οποίοι είχαν κατασκηνώσει
πρόσφατα έξω από τα γραφεία της Υ.Α-ΟΗΕ στην Ελλάδα, διαμαρτυρόμενοι για
την υπέρμετρη καθυστέρηση εξέτασης των αιτημάτων ασύλου.
Οι εν λόγω αναφορές εστιάζονται σε δύο θέματα.
Πρώτον στο ζήτημα της καθυστέρησης, επί σειρά ετών, εξέτασης των
αιτημάτων ασύλου που έχουν υποβάλει στην υπηρεσία σας και δεύτερον της
βίαιης

απώθησής

τους

από

τον

χώρο

όπου

είχαν

κατασκηνώσει,

διαμαρτυρόμενοι σχετικά με το ανωτέρω πρόβλημα και τις συνακόλουθες
συνέπειές του.
Όσον αφορά το πρώτο θέμα, ήδη από το παρελθόν ο Συνήγορος του
Πολίτη έχει προβεί σε μια σειρά παρεμβάσεων, με τελευταία την αποστολή του

υπ. αρ.3073/08.2.3/26-4-2010 εγγράφου με θέμα: «Αιτούντες άσυλο σε
ομηρία- Υπέρμετρες καθυστερήσεις εξέτασης εκκρεμών αιτημάτων ασύλου»
στην οποία ωστόσο δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση της υπηρεσίας σας.
Σήμερα, και ενόψει της προσφάτως εξαγγελθείσας αναμόρφωσης του
συστήματος ασύλου, επανερχόμαστε, καθώς η ένταση εξαιτίας των
καθυστερήσεων εξέτασης δεκάδων χιλιάδων αιτημάτων για μια σειρά ετών,
έχει το τελευταίο διάστημα -όπως κι εσείς γνωρίζετε- κορυφωθεί,
δημιουργώντας έκρυθμη κατάσταση, ιδίως στην πόλη της Αθήνας.
Η συγκέντρωση και κατασκήνωση αλλοδαπών αυτής της κατηγορίας
έξω από τις εγκαταστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας ή σε δημόσιους χώρους
στο κέντρο της Αθήνας, αποτελούν απόρροια της δυσλειτουργίας του
συστήματος

εξέτασης

των

σχετικών

αιτημάτων

και

εκδήλωση

της

συνεπακόλουθης απελπισίας και αγανάκτησης των ενδιαφερομένων, ενώ
εκθέτουν για άλλη μία φορά τη χώρα μας στο ευαίσθητο ζήτημα της
μεταχείρισης των αιτούντων άσυλο. Ο κίνδυνος βίαιων επεισοδίων που
ελλοχεύει, συνεπεία των παραπάνω, απειλεί να επιδεινώσει έτι περαιτέρω την
ήδη έκρυθμη κατάσταση και να δώσει λαβή προς εκμετάλλευση σε ομάδες
πολιτών που εμφορούνται από ακραίες αντιλήψεις και προτρέπουν στην
αυτοδικία.
Ειδικότερα, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, η μακροχρόνια
αναμονή εξέτασης αιτημάτων ασύλου (η οποία σε κάποιες περιπτώσεις
ξεπερνά και την δεκαετία), αφενός παραβιάζει τις αρχές της χρηστής διοίκησης
και αφετέρου οδηγεί σε συνθήκες κοινωνικής κρίσης, καθώς οι ενδιαφερόμενοι
αλλοδαποί και μάλιστα άτομα που πιθανά χρήζουν διεθνούς προστασίας,
διαβιούν σε κατάσταση αβεβαιότητας επί μακρόν, χωρίς να έχουν τη
δυνατότητα πλήρους εξάσκησης των δικαιωμάτων τους .
Όπως αντιλαμβάνεστε, παρίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη να
ομαλοποιηθούν και επιταχυνθούν οι διαδικασίες εξέτασης των σχετικών
αιτημάτων. Ως εκ τούτου, προκειμένης της διασφάλισης της ταχείας και
αποτελεσματικής εξέτασης αυτών των αιτημάτων από τις Επιτροπές του αρθρ.

27 του προσφάτως τεθέντος σε ισχύ Π. Δ/τος. 114/2010, παρακαλούμε να
λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ετοιμότητα της υπηρεσίας σας όσον
αφορά τη συγκρότηση και λειτουργία των εν λόγω Επιτροπών. Επιπλέον,
παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον κατ’ εκτίμησή σας χρόνο
ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών επί των εκκρεμών αιτημάτων.
Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, οι ως άνω ενδιαφερόμενοι αλλοδαποί (τα
στοιχεία των οποίων έχουμε και μπορούμε να θέσουμε στη διάθεσή σας),
αναφέρουν ότι την Τρίτη 28/12/2010, δυνάμεις της Αστυνομίας τους
απομάκρυναν βιαίως μπροστά από τα γραφεία της Υπάτης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α –ΟΗΕ) στο Π. Ψυχικό, όπου όπως
προαναφέραμε είχαν κατασκηνώσει επί ένα μήνα περίπου, διαμαρτυρόμενοι
για την πολύχρονη καθυστέρηση εξέτασης των αιτημάτων τους .
Συγκεκριμένα, το πρωί της ως άνω ημέρας, αστυνομική δύναμη επιχείρησε να
απομακρύνει τις σκηνές των διαμαρτυρομένων και να τους απωθήσει από τη
συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα, σημειώθηκαν
συμπλοκές και προπηλακισμοί. Ειδικότερα, πάντα κατά τις καταγγελίες των
ενδιαφερομένων, ορισμένοι φέρεται να ξυλοκοπήθηκαν και να προκλήθηκαν
τραυματισμοί.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας
ενημερώσετε για τα συμβάντα της ημέρας εκείνης, για τις πρακτικές
απομάκρυνσης που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες
έχει πιθανόν προβεί η υπηρεσία σας.
Εν αναμονή των απόψεων και ενεργειών σας, ευχαριστούμε για τη συνεργασία
και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία
χρειαστείτε.
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