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Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε και εγγράφως σχετικά
με την έρευνά μας επί των αναφορών με αριθμό πρωτοκόλλου 10266/2004 και 8928/2005
(Διεθνής Αμνηστία), 10677/2004 (Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων), 1915/2005 και
9276/2005 (ΕΣΠ, η πρώτη με αριθ. πρωτ.20/2005, χειριστής Μ.Τ., η δεύτερη με αριθ.
πρωτ.104/2005, χειρίστρια Χ.Π.), και τέλος, 1419/2005 (Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης
Προσφύγων και Μεταναστών), τις οποίες είχατε υποβάλει εκ μέρους αλλοδαπών υπηκόων,
αιτούντων άσυλο, σχετικά με προβλήματα που αντιμετώπισαν με την κατάθεση αιτήματος
ασύλου ή με την ανανέωση των σχετικών «ραντεβού» για την εκκίνηση της εξέτασης του
αιτήματος ασύλου στο πρώην Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών (Αντιγόνης).
Όπως ήδη γνωρίζετε, με έγγραφο που είχε κοινοποιηθεί σε εσάς (αριθ. πρωτ.
1915.05.2.3/15.3.2005), ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες
θέτοντας τόσο το γενικό ζήτημα της παραλαβής και εξέτασης αιτημάτων ασύλου από την
αρμόδια αστυνομική αρχή στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, όσο και τα ειδικότερα
ζητήματα των ατομικών περιπτώσεων που θέτατε στις αναφορές σας. Πέραν τούτου, όπως
ήδη γνωρίζετε, η Αρχή παρακολουθεί, με επιτόπου επισκέψεις και αυτοψίες και έχει
παρέμβει με συνολικά έγγραφα και προτάσεις, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2003, στο
ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα της πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου στη συγκεκριμένη
περιφέρεια. Τη σύνοψη διαμεσολάβησης μέχρι τον Ιούνιο 2005 καθώς και το τελευταίο

σχετικό έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη (αριθ. πρωτ. 2015/21.7.2006), μπορείτε να τα
συμβουλευθείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής www.synigoros.gr/allodapoi .
Ως προς την ανταπόκριση των αρμόδιων αστυνομικών αρχών, ο Συνήγορος του
Πολίτη διαπίστωσε, με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στην Αρχή κατά την τελευταία
του επίσκεψη στη Δ/νση Αλλοδαπών Αθηνών (11.7.2006), ότι σε σχέση με το παρελθόν
παρατηρείται βελτίωση των δεικτών απόδοσης και μία θετική τάση για την επίλυση του
χρόνιου αυτού ζητήματος, μείζον πρόβλημα του οποίου παραμένει η μη παραλαβή του
συνόλου των αιτημάτων ασύλου. Ωστόσο, όπως επισημαίνει στο ως άνω έγγραφό του, «εάν

η θετική αυτή τάση δεν τύχει της αναγκαίας ενθάρρυνσης και υποστήριξης και δεν
προσανατολισθεί στην σε συντομότατο χρόνο αποκατάσταση της δυνατότητας της
υπηρεσίας να συναλλάσσεται με όλους τους προσερχομένους αλλοδαπούς και να
παραλαμβάνει όλα τα υποβαλλόμενα αιτήματα, κινδυνεύει να αναστραφεί σε αρνητική
κατεύθυνση με δυσάρεστα αποτελέσματα για την κατάσταση των δικαιωμάτων του
ανθρώπου στη χώρα αλλά και τη διεθνή εικόνα αυτής». Από τα απαντητικά έγγραφα των
αρμόδιων οργάνων του ΥΔΤ προς τον Συνήγορο του Πολίτη, προκύπτει ότι το Υπουργείο
αναγνωρίζει και αποδέχεται την ύπαρξη προβλήματος από την παραλαβή μέρους των
αιτημάτων επί τη βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, λόγω του μεγάλου αριθμού
προσερχομένων για υποβολή αιτήματος, οπότε, ως προς τις ατομικές περιπτώσεις των
αιτούντων άσυλο που διαμαρτύρονται για αδυναμία κατάθεσης παρά την προσέλευση, η
απάντηση των αρχών περιορίζεται αναγκαστικά στον ισχυρισμό ότι οι εν λόγω αιτούντες δεν
είναι καταγεγραμμένοι ως αιτούντες (έγγραφο της Δ/νσης Αλλοδαπών με αριθ. πρωτ. 5401/1230243/28.6.2005). Ωστόσο, για τον Συνήγορο του Πολίτη, το γεγονός ότι υποβάλλονται
αναφορές με αντίστοιχο περιεχόμενο και η Διοίκηση αποδέχεται ως πραγματικό φαινόμενο
τη μη παραλαβή του συνόλου των αιτημάτων, αρκεί για να συνεχίσει την παρέμβασή του επί
σκοπώ της σύμφωνης με τη νομιμότητα επίλυσης του συνολικού ζητήματος.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στον Συνήγορο του Πολίτη και
μπορείτε να επανέλθετε με νέα αναφορά εάν υπάρχουν νέα στοιχεία για τις ως άνω ατομικές
περιπτώσεις, ή για άλλη ατομική περίπτωση η οποία είναι σχετική με το ως άνω πρόβλημα ή
για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς του.
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