ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Υπ’όψιν Γενικού Γραμματέα κ. Τασούλα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ

22/12/2009
Οι οργανώσεις και συλλογικότητες που υπογράφουμε αυτή την επιστολή
θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τις απόψεις μας επί των συζητούμενων
αλλαγών στο σύστημα ασύλου.
Καταρχήν, και ανεξάρτητα από την διαδικασία ασύλου, υπάρχουν
ορισμένα βασικά προαπαιτούμενα για την επιτυχία του νέου
συστήματος ασύλου. Αυτά είναι:
1/ Ο απόλυτος σεβασμός της αρχής της μη επαναπροώθησης, όπως
προσδιορίζεται στην Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για τους
Πρόσφυγες, που σημαίνει δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης των
προσφύγων στη χώρα και εξάλειψη του φαινομένου των άτυπων
επαναπροωθήσεων.
2/ Παράλληλη διαδικασία τακτοποίησης των «χωρίς χαρτιά» έτσι ώστε
να μην επιβαρυνθεί το σύστημα ασύλου από άτομα που δεν είναι
πρόσφυγες και που καταφεύγουν στο σύστημα ασύλου επειδή δεν
υπάρχει άλλη δυνατότητα τακτοποίησής τους.
3/ Παροχή των συνθηκών υποδοχής που προβλέπονται από τη σχετική
ευρωπαϊκή οδηγία (2003/9/ΕΚ) και ιδιαίτερα στέγης και οικονομικού
βοηθήματος, προκειμένου αφενός να υπάρξει πλήρης προστασία των
αιτούντων άσυλο και αφετέρου να μην παρατηρείται το φαινόμενο
πρόσφυγες να μην υποβάλλουν αίτημα ασύλου στην Ελλάδα λόγω
έλλειψης των συνθηκών υποδοχής που δικαιούνται.
Επιπλέον, ως βασικά στοιχεία ενός δίκαιου συστήματος ασύλου
θεωρούμε τα εξής:
1/ Αμιγώς πολιτική υπηρεσία ασύλου υπαγόμενη κατά προτίμηση στο
Υπουργείο Εσωτερικών.

2/ Πλήρη απεμπλοκή της Αστυνομίας από την παραλαβή και την εξέταση
αιτημάτων ασύλου. Τονίζουμε ότι αυτό επιβάλλεται να ισχύσει και κατά
την μεταβατική περίοδο μέχρι την έναρξη λειτουργίας του νέου
συστήματος.
3/ Δημιουργία Κέντρων Πρώτης Υποδοχής στα οποία να παραπέμπονται
οι νεοεισερχόμενοι αμέσως μετά τον εντοπισμό τους, να ενημερώνονται
για τα δικαιώματά τους και, εάν το επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση
ασύλου.
4/ Εμπεριστατωμένη εξέταση των αιτημάτων σε α’ βαθμό με πλήρη
κατοχύρωση των δικαιωμάτων ενημέρωσης και ακρόασης των αιτούντων
άσυλο.
5/ Β’ βαθμός που να διασφαλίζει τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο,
σε πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή οδηγία
2005/85/ΕΚ για τις διαδικασίες ασύλου.
Πέραν αυτών των θεμάτων όμως θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τις
εκκρεμείς υποθέσεις, για τις αδικίες του παρελθόντος καθώς και για
την περίοδο που θα μεσολαβήσει μέχρι την εφαρμογή του νέου
συστήματος.
Τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με γνώμονα τις
παρακάτω βασικές αρχές:
1/ Αποκατάσταση αδικιών του παρελθόντος:δυνατότητα υποβολής και
εξέτασης προσφυγών αιτούντων άσυλο που στερήθηκαν παρανόμως το
δικαίωμα
υποβολής
(εμπρόθεσμης)
προσφυγής,
επανεξέταση
περιπτώσεων ανθρωπιστικού καθεστώτος που δεν ανανεώθηκε.
2/ Πλήρης απεμπλοκή της αστυνομίας από τη διαδικασία παραλαβής και
εξέτασης αιτημάτων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη των
γνωστών φαινομένων παρεμπόδισης της πρόσβασης στη διαδικασία
ασύλου και κατάφωρα άδικης και παράτυπης εξέτασης των αιτημάτων.
3/ Δυνατότητα υποβολής νέων αιτημάτων σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή
κατά το πρότυπο του π.δ. 61/1999.
4/ Δημιουργία μεταβατικής υπηρεσίας ασύλου ή αναστολή εξέτασης
αιτημάτων α’ βαθμού μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος με

παράλληλη χορήγηση ειδικού δελτίου και διασφάλιση όλων των
κοινωνικών δικαιωμάτων
5/ Δημιουργία επαρκούς αριθμού (τουλάχιστον οκτώ) Μεταβατικών
Επιτροπών Κρίσης Εκκρεμών Προσφυγών για την ταχεία εξέταση τους.
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