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Οργανϊςεισ τησ Κοινωνίασ των Πολιτϊν παροτρφνουν τον Ύπατο Αρμοςτή του ΟΗΕ για τουσ 
Πρόςφυγεσ να αναλάβει δράςη για τα δικαιϊματα των προςφφγων κατά την επίςκεψή του ςτην 
Ελλάδα. 
 
28 Νοεμβρίου 2019 – Ο Φπατοσ Αρμοςτισ για τουσ Πρόςφυγεσ, Φιλίπο Γκράντι, επιςκζφκθκε το Κζντρο 
Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ ςτθ Μόρια τθσ Λζςβου προκειμζνου να διαπιςτϊςει από πρϊτο χζρι το 
ανκρϊπινο κόςτοσ των μεταναςτευτικϊν πολιτικϊν που ζχουν εγκλωβίςει περιςςότερουσ από 39.000 
ανκρϊπουσ ςε υπερςυνωςτιμζνουσ και επικίνδυνουσ καταυλιςμοφσ. 
  
Με αφορμι τθν επίςκεψθ του Γκράντι, 17 οργανϊςεισ* που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα 
παρζδωςαν γραπτι ανακοίνωςθ παροτρφνοντάσ τον να προωκιςει ςτισ ελλθνικζσ αρχζσ ςθμαντικοφσ 
προβλθματιςμοφσ που αφοροφν ςτθν πρόςβαςθ ςτθ διαδικαςία αςφλου, τθν παροχι βαςικϊν 
υπθρεςιϊν και τθν ανεπάρκεια ςτθν παιδικι προςταςία. Οι ςυνυπογράφουςεσ οργανϊςεισ 
επιςιμαναν επίςθσ τθν ανάγκθ οι ελλθνικζσ αρχζσ να εφαρμόςουν ενταξιακά μζτρα και κάλεςαν τον 
Φπατο Αρμοςτι να ςυμμετάςχει ςτισ προςπάκειεσ τθσ Ελλάδασ να εμπλζξει ενεργά τα Κράτθ Μζλθ τθσ 
ΕΕ ςτθν ανάγκθ εδραίωςθσ καλφτερων μθχανιςμϊν κατανομισ ευκυνϊν ςχετικά με τουσ πρόςφυγεσ 
που φτάνουν ςτθν Ευρϊπθ.    
 
Οι οργανϊςεισ δίνουν ζμφαςθ ςτισ απαράδεκτεσ και οικτρζσ ςυνκικεσ υποδοχισ ςτα «χοτςποτ». Από 

τον Ιοφλιο του 2019, χιλιάδεσ νεοαφιχκζντεσ αιτοφντεσ άςυλο δεν διακζτουν πρόςβαςθ ςτθ δθμόςια 

περίκαλψθ, εξαιτίασ ενόσ κενοφ που εκκζτει ανκρϊπινεσ ηωζσ ςε κίνδυνο. Ταυτόχρονα, θ αναβολι τθσ 

εφαρμογισ του νόμου για τθν επιτροπεία (4554/2018) ζχει ωσ αποτζλεςμα να παραβιάηονται τα 

δικαιϊματα των παιδιϊν, κακϊσ καταλιγουν χωρίσ κθδεμόνα άρα χωρίσ υποςτιριξθ και προςταςία ςε 

όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ υποδοχισ και αςφλου. Κακϊσ εκκρεμεί θ εφαρμογι του νζου 

επιχειρθςιακοφ ςχεδίου τθσ κυβζρνθςθσ για τθν προςταςία των αςυνόδευτων παιδιϊν, κι ενϊ ο 

αρικμόσ τουσ ςτθ χϊρα είναι υψθλότεροσ από ποτζ, οι ςυνκικεσ παιδικισ προςταςίασ επιδεινϊνονται, 

με χιλιάδεσ παιδιά να διανυκτερεφουν μαηί με ενιλικεσ ςε ακατάλλθλα ενδιαιτιματα, χωρίσ προςταςία 

ι πρόςβαςθ ςε βαςικζσ υπθρεςίεσ ι αγακά. Επιπλζον, ο νζοσ νόμοσ τθσ Ελλάδασ για τθ Διεκνι 

Προςταςία, μεταξφ άλλων, καταργεί βαςικζσ εγγυιςεισ τθσ διαδικαςίασ αςφλου ςε πρϊτο βακμό ενϊ 

ειςάγει ςθμαντικά γραφειοκρατικά εμπόδια που κζτουν ςε κίνδυνο το δικαίωμα αποτελεςματικισ 

προςφυγισ ςε δεφτερο βακμό και τελικά κακιςτοφν αμφίβολθ τθ νομιμότθτα και τθν 

αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ αςφλου ςτο ςφνολό τθσ.  

 "Η παροφςα κατάςταςθ αλλά και θ μζλλουςα όπωσ αναμζνεται να διαμορφωκεί με τθν εφαρμογι του 

νόμου 4636/2019 περί διεκνοφσ προςταςίασ, αναμζνεται να οδθγιςει ςε κατάφωρεσ παραβιάςεισ των 

δικαιωμάτων όλων των προςφφγων και αιτοφντων διεκνι προςταςία, ειδικά των παιδιϊν και των 

οικογενειϊν τουσ ", αναφζρει ο Νικολόπουλοσ Πελοπίδασ, Συντονιςτισ τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ του 

Δικτφου. "Ευελπιςτοφμε πωσ με τθν παρζμβαςθ του Φπατου Αρμοςτι, οι Ελλθνικζσ Αρχζσ και θ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κα αντιλθφκοφν πωσ το δικαίωμα ςτθ ηωι, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και θ 

αξιοπρζπεια, αποτελοφν ζννοιεσ μθ διαπραγματεφςιμεσ".  

*ActionAid, Άρςισ, Γιατροί του Κόςμου, Danish Refugee Council, Defence for Children International, 
Δίκτυο για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ, Διοτίμα, Ζλιξ, Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Πρόςφυγεσ, 
Ελλθνικό Φόρουμ Προςφφγων, Help Refugees, International Rescue Committee, Mobile Info Team, 
Oxfam, Refugee Legal Support, SolidarityNow, Terre des hommes Hellas  



 
 


