ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τισ οικογενειακέσ επανενώςεισ ςε εφαρμογή του Κανονιςμοφ
του Δουβλίνου III

Σε απάντθςθ των όςων κατά καιροφσ αναφζρονται ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, blogs
κλπ., αναφορικά με τθν οικογενειακι επανζνωςθ ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του
Κανονιςμοφ Δουβλίνο ΙΙΙ, θ Υπθρεςία Αςφλου επιςθμαίνει τα εξισ:








Ο αρικμόσ των αιτοφντων άςυλο για τουσ οποίουσ θ Ελλάδα μπορεί να ηθτιςει τθν
ανάλθψθ ευκφνθσ εξζταςθσ τθσ αίτθςισ τουσ για άςυλο, ςυμπεριλαμβανομζνων
και των λόγων που άπτονται τθσ οικογενειακισ επανζνωςθσ, αυξομειϊνεται
ανάλογα με τισ προςφυγικζσ ροζσ. Αναφορικά ειδικότερα με τον αρικμό των
ατόμων που βρίςκονταν ςτθν Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα ςτθν ενδοχϊρα και
ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα μαηικισ προκαταγραφισ ωσ το τζλοσ Ιουλίου 2016,
και μποροφςαν να επωφελθκοφν από τθ δυνατότθτα τθσ οικογενειακισ
επανζνωςθσ, και ςτθ βάςθ των ολοκλθρωμζνων πλζον καταγραφϊν των ςχετικϊν
αιτιςεων αςφλου, υπολογίηεται ότι αυτόσ ανζρχεται ςε 5,579 άτομα, δθλαδι 20
τοισ εκατό του προκαταγεγραμμζνου πλθκυςμοφ.
Το αντίςτοιχο ποςοςτό αναφορικά με όςουσ μποροφςαν να ενταχκοφν ςτο
πρόγραμμα τθσ μετεγκατάςταςθσ ανερχόταν ςτο 67 τοισ εκατό. Κατά ςυνζπεια, θ
αναφορά ςε ποςοςτό 50 τοισ εκατό ι οτιδιποτε άλλο για τθν πρϊτθ κατθγορία
είναι εςφαλμζνθ.
Από το Μάρτιο μζχρι και τον Ιοφνιο του 2016 ιταν αδφνατο να γνωρίηει κανείσ τον
αρικμό των ατόμων που ενδεχόμενα κα ενζπιπταν ςτθν κατθγορία τθσ
'οικογενειακισ επανζνωςθσ'. Η κατανομι των ραντεβοφ πλιρουσ καταγραφισ
γίνεται βάςει γλϊςςασ και επάρκειασ διερμθνείασ, και όχι του είδουσ τθσ
διαδικαςίασ που κα ακολουκθκεί. Σθμειϊνεται ότι ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ
μαηικισ προκαταγραφισ ιταν ο εντοπιςμόσ και των περιπτϊςεων οικογενειακισ
επανζνωςθσ, κακϊσ φυςικά και των ατόμων που ανικουν ςε ευάλωτεσ κατθγορίεσ,
όπωσ οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ανικουν και πολλζσ
μθτζρεσ με μικρά παιδιά κακϊσ και αςυνόδευτοι ανιλικοι, των οποίων οι ςχετικζσ
αιτιςεισ καταγράφθκαν πλιρωσ το Σεπτζμβριο 2016.
Η διαδικαςία υποβολισ εξερχόμενου αιτιματοσ προσ άλλα Κράτθ-Μζλθ για το λόγο
τθσ οικογενειακισ επανζνωςθσ ακολουκεί αυςτθρά τθ χρονικι ςειρά τθσ πλιρουσ
καταγραφισ, με εξαίρεςθ ιδιαίτερα ευάλωτεσ περιπτϊςεισ (για παράδειγμα
ςοβαρζσ αςκζνειεσ ενόσ μζλουσ τθσ οικογζνειασ), αλλά και μζριμνα για να μθ χακεί



θ προκεςμία υποβολισ από πλευράσ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου. Πράγματι, παρά τον
υπζρογκο, και δυςανάλογο για τθ χϊρα μασ, αρικμό αιτιςεων αςφλου, ποτζ δεν
ζχει χακεί κάποια προκεςμία (οφτε υποβολισ εξερχόμενου αιτιματοσ οφτε
μεταφοράσ). Είναι όμωσ επίςθσ προφανζσ ότι δεν μπορεί να δίνεται απόλυτθ
προτεραιότθτα ςτισ υποκζςεισ οικογενειακισ επανζνωςθσ ςε βάροσ τθσ κανονικισ
διαδικαςίασ αςφλου ι τθσ διαδικαςίασ τθσ μετεγκατάςταςθσ, γιατί όλοι οι
αιτοφντεσ άςυλο ζχουν τα ίδια δικαιϊματα και τισ ίδιεσ ανάγκεσ για τθν κατά το
δυνατό ταχεία διεκπεραίωςθ τθσ αίτθςισ τουσ για διεκνι προςταςία.
Αναφορικά με το κατά πόςο θ Υπθρεςία Αςφλου οφείλει ι όχι να ζρχεται ςε
ςυνεννόθςθ με τισ ομόλογεσ αρχζσ των άλλων Κρατϊν-Μελϊν πριν τθ μεταφορά,
ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ των λεγόμενων 'εκελοντικϊν' μεταφορϊν (δθλαδι των
μεταφορϊν όπου οι αιτοφντεσ αναλαμβάνουν το κόςτοσ του ταξιδιοφ τουσ), όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτθν παρ. 24 τθσ αιτιολογικισ ζκκεςθσ του Κανονιςμοφ Δουβλίνου,
πζρα από τθν καλόπιςτθ ςυνεργαςία με τισ ομόλογεσ αρχζσ, θ διατφπωςθ του
Κανονιςμοφ, αλλά και θ ερμθνεία που δίνεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, δεν
αφινουν περικϊριο παρερμθνείασ, ότι δθλαδι αυτι είναι απαραίτθτθ.

Ακινα, 08.06.2017

