
  

   

Αθήνα, 21/10/2019  

                                                                               

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΥΛΟ, ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

   

  
  

   

Η Defence for Children International Greece, κατ' αρχάς, θεωρεί ότι η πολύ μικρή διάρκεια διαβούλευσης 
ενός νομοσχεδίου με πολλά άρθρα και εκτεταμένες αλλαγές, ουσιαστικά αποτρέπει το νομικό κόσμο και 
τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να το διαβάσουν και να το σχολιάσουν σοβαρά και επαρκώς.   
  

Επί της ουσίας, το νομοσχέδιο προσανατολίζει όλες τις διαδικασίες ασύλου και υποδοχής και 
φιλοξενίας στις επιστροφές αιτούντων άσυλο, είτε στην Τουρκία είτε στις χώρες καταγωγής τους, 
θέτοντας πολλά, συχνά ανυπέρβλητα διαδικαστικά εμπόδια στην άσκηση των δικαιωμάτων τους για 
πρόσβαση στο άσυλο, στην κατάλληλη υποδοχή και φιλοξενία.  
  

Αναφορικά με τους ανηλίκους και, ενώ διακηρυκτικά, η αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού 

πρέπει να τίθεται στην καρδιά των ως άνω διαδικασιών, η εν λόγω αρχή περιφρονείται στο υπό ψήφιση 

προτεινόμενο νομοσχέδιο.   

  

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα σημεία του νέου Νόμου:   

  

Τα παιδιά χωρίς χαρτιά δε θα δύναται να εγγράφονται πλέον στο σχολείο, καθώς η σχετική πρόβλεψη του 

ισχύοντος νόμου αφαιρείται στο προτεινόμενο άρθρο 51, παράγραφος 1 του νέου Νόμου. Με τη νέα αυτή 

ρύθμιση, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών θα μείνει αποκλεισμένος από την εκπαίδευση, κατά παράβαση 

της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο και υπέρτερη 

έναντι κάθε εσωτερικού νόμου. Η εν λόγω ρύθμιση έρχεται να επιδεινώσει την ήδη ιδιαίτερα 

προβληματική πρόσβαση των οικογενειών προσφύγων στο σύστημα καταγραφής και πρόσβασης του 

ασύλου.  

   

Επιπλέον, η Defence for Children International Greece, εκφράζει την έντονη ανησυχία της, αναφορικά με 

την παντελή παράλειψη λήψης ουσιαστικών μέτρων για την άρση του απαραδέκτου καθεστώτος της 

κράτησης ανηλίκων (υπό τον ευφημισμό της "προστατευτικής φύλαξης"), τη στιγμή που ο αριθμός των 

ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών που κρατείται στις φυλακές επ’ αόριστω (αντί να φιλοξενείται σε 

κατάλληλες δομές) αυξήθηκε σημαντικά κατά τους τρεις τελευταίους μήνες. Συγκεκριμένα, στις 30-

092019 οι ανήλικοι υπό ΄΄προστατευτική φύλαξη΄΄ ήταν 238 έναντι 139 στις 30-06-2019.  
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Ανήλικοι συνεχίζουν να κρατούνται υπό απαράδεκτες συνθήκες σε Αστυνομικά Κρατητήρια και Φυλακές 

ενώ οι λεγόμενες "ασφαλείς ζώνες" στα κέντρα υποδοχής στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου δεν πληρούν 

ούτε τις ελάχιστες προδιαγραφές για την ασφάλειά τους και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.   

  

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι και οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τις ευάλωτες κατηγορίες προσώπων. 

Συγκεκριμένα, τα ευάλωτα πρόσωπα, με βάση την προτεινόμενη διάταξη, θα αποκλείονται από ταχείες 

διαδικασίες των συνοριακών διαδικασιών, μόνο εφ’ όσον δεν είναι δυνατή η παροχή υποστήριξης στο 

πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, ενώ με βάση το ισχύον καθεστώς αποκλείονται σε κάθε περίπτωση από 

τις ταχύρρυθμες διαδικασίες. Οι κατηγορίες των ευάλωτων ανθρώπων είναι λιγότερες από τον 

προηγούμενο νόμο. Οι δε ταχύρρυθμες προθεσμίες καθίστανται ανησυχητικά σύντομες αφ’ ενός 

περιορίζοντας τα δικαιώματα των αιτούντων (όπως στην προετοιμασία και στην παράσταση με δικηγόρο 

ή σύμβουλο) και, αφετέρου, καθιστώντας τη διοίκηση αδύνατη να ανταπεξέλθει καθώς δε διαθέτει ούτε 

το προσωπικό ούτε τις σχετικές υποδομές. Περαιτέρω, δεν ορίζονται ποιές θα έιναι οι διαδικαστικές 

εγγυήσεις, γεγονός επισφαλές για την ασφάλεια του δικαίου και τη σαφήνεια που απαιτείται ώστε να 

μπορέσουν να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις επαρκώς από τη Διοικηση. Τέλος, δεν προβλέπεται 

ποιός και με ποιά κριτήρια θα αποφασίζει εάν θα εξαιρούνται ή όχι από την ταχεία διαδικασία των νησιών 

οι ευάλωτοι αιτούντες. Σε κάθε περίπτωση, λόγω της αυστηροποίησης της διαδικασίας σε βάρος τους, 

υπάρχουν πιθανότητες να αποβάλλονται από τις διαδικασίες διεθνούς προστασίας ευάλωτα πρόσωπα. 

  

Τέλος, η Defence for Children International Greece επισημαίνει τα  διαδικαστικά εμπόδια που τίθενται 

στο νομοσχέδιο για την άσκηση της προσφυγής  κατά της πρωτοβάθιας απόφασης. Ο αιτών άσυλο θα 

υποχρεούται να υποβάλει αίτημα για να λάβει την πλήρη απόφαση απόρριψης του αιτήματός του σε 

πρώτο βαθμό και επιπλέον να παραθέτει αιτιολογημένους λόγους στο έγγραφο της προσφυγής του, χωρίς 

ωστόσο να του εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε δωρεάν νομική βοήθεια που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο.   

  

Τα ανωτέρω παραβιάζουν το δικαίωμα των αιτούντων διεθνή προστασία για πραγματική και 

αποτελεσματική προσφυγή.  

Ειπλέον, καθίστανται οιωνεί δικαστήρια οι δευτεροβάθμιες Επιτροπές Προσφυγών με τη συμμετοχή 

τριών δικαστών ή Μονομελής έτσι ώστε να υφίσταται ζήτημα συμβατότητας της ρύθμισης με το Σύνταγμα 

που απαγορεύει τη συμμετοχή δικαστών στη διοίκηση πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.   

  

Η  Defence for Children International Greece κρίνει πως τα ως άνω σημεία εκθέτουν τα παιδιά αιτούντες 
άσυλο σε επισφαλείς συνθήκες που δύναται να δώσουν έρισμα για συστημική παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο ΄΄κλείνει τα 
μάτια΄΄ τόσο στις ανάγκες των παιδιών αυτών όσο και της ελληνικής κοινωνίας για ομαλή συνύπαρξη 
με αμοιβαίο σεβασμό στην αξιοπρεπή διαβίωση όλων. Αντιθέτως, ελλοχεύει ο κίνδυνος να 
δημιουργηθούν ‘αόρατα παιδιά’ αποκλεισμένα και κοινωνίες δύο ταχυτήτων.  
  

Σε αναμονή των αποτελεσμάτων της ‘διαβούλευσης’ του εν λόγω Νόμου και την επίδειξη 
αντανακλαστικών ανθρωπιάς και δικαιοσύνης από την πλευρά του ελληνικού νομοθετικού οργάνου.  
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