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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
(Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.)
ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 27 Ηνπιίνπ 2017, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 18:45΄, ζηελ Αίζνπζα
«Πξνέδξνπ Αζαλαζίνπ Κσλζη. Σζαιδάξε» (223) ηνπ Μεγάξνπ ηεο Βνπιήο, ζπλήιζε ζε
ζπλεδξίαζε ε Δηδηθή Μφληκε Δπηηξνπή Ηζφηεηαο, Νενιαίαο θαη Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ,
ππφ ηελ Πξνεδξία ηεο Πξνέδξνπ απηήο, θπξίαο Αθξνδίηεο ηακπνπιή, κε ζέκα εκεξήζηαο
δηάηαμεο: Γηθαηψκαηα πξνζθχγσλ θαη αηηνχλησλ άζπιν.
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζα ελεκεξψζνπλ, απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ – Γξαθείν
Αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γξακκαηέα, θ. Σδαλέηνπ Φηιηππάθνπ, ε θπξία Εαραξνχια Σζηξηγψηε,
Αληηζηξάηεγνο, Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Αζηπλνκίαο Αιινδαπψλ θαη Πξνζηαζίαο πλφξσλ ηεο
ΔΛ.Α..
Απφ ην Τπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, ν θ. Μάξθνο Παπαθσλζηαληήο θαη ν
θ. Βαζίιεηνο Εήζεο, Ννκηθνί – Δηδηθνί χκβνπινη ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο,
θ. Ησάλλε Μνπδάια.
Ζ θπξία Μαξία ηαπξνπνχινπ, Γηεπζχληξηα ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ε θπξία Διέλε Πεηξάθε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηνπ
Σκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ.
Ζ θπξία Διέλε Κνπηξνχκπα, Γηεπζχληξηα ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο.
Απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο,ν θ. Αγάπηνο Σεξδίδεο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ
θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) – ππεχζπλνο γηα ην πξνζθπγηθφ, ν θ. Γηάλλεο

Μπνχηζειεο, Δηδηθφο Δπηζηήκνλνο ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ν θ. Γαληήι Δζδξάο
Δπηθεθαιήο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο Διιάδαο (ΓΟΜ) θαη ε θπξία Υξηζηίλα
Νηθνιαΐδνπ, Τπεχζπλε Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΓΟΜ.
Ο θ. Πέηξνο Μάζηαθαο, Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ
γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ε θπξία Μαξία Γαβνπλέιε, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα – Πξνεδξεχνπζα
ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο Γηεζλνχο Δπηθνηλσλίαο θαη πλεξγαζίαο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα
Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΔΓΑ), ν θ. Βαζίιεο Παπαζηεξγίνπ, Γηθεγφξνο – Αληηπξφεδξνο
ηεο Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔιΔΓΑ), ν θ. Κσλζηαληίλνο
Μαπξνεηδήο, Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ε θπξία Γήκεηξα
παζαξίδνπ, πληνλίζηξηα Γξάζεο ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο, ν θ.
Απφζηνινο Βεΐδεο, Γηεπζπληήο Πξνγξακκάησλ ηεο Οξγάλσζεο «Γηαηξνί Υσξίο χλνξα» θαη
ε θπξία Καηεξίλα Πνχηνπ, Νφκηκε Δθπξφζσπνο ηνπ Γ.. ηεο Κνηλσληθήο Οξγάλσζεο
Τπνζηήξημεο Νέσλ «ΑΡΗ».
Ζ Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, αθνχ δηαπίζησζε ηελ χπαξμε απαξηίαο, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη έθαλε ηελ α΄ αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ κειψλ ηεο
Δπηηξνπήο.
Παξφληεο ήηαλ νη Βνπιεπηέο θ.θ.:
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη,
αγαπεηέο πξνζθεθιεκέλεο θαη πξνζθεθιεκέλνη, ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηεο Δηδηθήο Μφληκεο
Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο, Νενιαίαο θαη Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έρεη ζέκα ηα δηθαηψκαηα
πξνζθχγσλ θαη αηηνχλησλ άζπιν. Με πξψην δηθαίσκα βέβαηα, ην λα ππνβάιεη ην αίηεκα
αζχινπ φπνηνο θαη φπνηα έρεη ηε βνχιεζε λα ην θάλεη, κε φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ
απφ ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε, αιιά θαη απφ ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε, ζηελ νπνία, βξίζθεηαη.
Να δηακείλεη ζε έλαλ ρψξν πνπ δηαζθαιίδεη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αμηνπξεπνχο
δηαβίσζεο, λα εμεηαζηεί ην αίηεκά ηνπ γηα άζπιν κε φινπο ηνπο θαλφλεο θαη ηεο ειιεληθήο θαη
ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, λα εληνπηζηνχλ νη επάισηνη θαη νη επάισηεο απφ ηνπο αλζξψπνπο
πνπ αηηνχληαη αζχινπ θαη λα έρνπλ ηε κεηαρείξηζε πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία θαη ν επξσπατθφο
πνιηηηζκφο θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ θξηζνχλ, λα θηινμελεζνχλ επίζεο, ζηηο πξέπνπζεο
ζπλζήθεο. Παξάιιεια, δηαηεξνχλ φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ηα νπνία, ζεσξνχκε φηη

ε ρψξα καο ζέβεηαη θαη δηαζθαιίδεη ηελ άζθεζε ηνπο ζε θάζε άλζξσπν πνπ βξίζθεηαη ζην
έδαθνο ηεο.
Δίλαη αιήζεηα φηη πνιιέο θνξέο θηάλνπλ ζηε δεκνζηφηεηα πιεξνθνξίεο πνπ δελ
επηβεβαηψλνπλ απηφ πνπ είπα πξνεγνπκέλσο θαη απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα
ζπδεηεζεί θαη ζήκεξα, φπσο θαη πνιιέο άιιεο θνξέο, δηφηη, απηέο νη Δηδηθέο Μφληκεο
Δπηηξνπέο, φπσο γλσξίδεηε, απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο έρνπλ πξννξηζκφ λα
αλαδεηθλχνπλ ζέκαηα, λα εληνπίδνπλ θαηαζηάζεηο φπνπ, είηε ππάξρεη θελφ λνκνζεζίαο, ζην
νπνίν, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζα εηζεγεζνχλ ζην ηέινο ηεο πλφδνπ ζηελ Οινκέιεηα λα
παξέκβεη, είηε λα εληνπίδνληαη θαηαζηάζεηο φπνπ ππάξρεη ζηξεβιή ή ειιηπήο εθαξκνγή ηεο
λνκνζεζίαο θαη πάιη, ζεσξείηαη φηη ηα κέιε ηεο Βνπιήο πξέπεη λα εηζεγεζνχλ θάπνηεο
παξεκβάζεηο.
Πξνζθεθιεκέλνη καο, ζήκεξα, είλαη: Απφ ην Τπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, ν
θ. Μάξθνο Παπαθσλζηαληίλνπ θαη παξίζηαηαη ν θ. Βαζίιεηνο Εήζεο, Ννκηθνί - Δηδηθνί
χκβνπινη ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο. Απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ε Αληηζηξάηεγνο, θπξία Εαραξνχια Σζηξηγψηε, Γεληθή Δπηζεσξήηξηα
Αζηπλνκίαο Αιινδαπψλ θαη Πξνζηαζίαο πλφξσλ.

(πλέρεηα νκηιίαο θπξίαο ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ, Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο)
Ζ Γηεπζχληξηα ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο,
θπξία Μαξία ηαπξνπνχινπ θαη παξίζηαηαη ε Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο
Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ, θπξία Διέλε Πεηξάθε. Ζ
Γηεπζχληξηα ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, θπξία Διέλε
Κνπηξνχκπα.Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ)
θαη ππεχζπλνο γηα ην πξνζθπγηθφ, θ. Αγάπηνο Σεξδίδεο. Απφ ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ν
Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο Γηάλλεο Μπνχηζειεο. Ο Δπηθεθαιήο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ
Μεηαλάζηεπζεο Διιάδαο (ΓΟΜ), θ. Γαληήι Δζδξάο θαη, επίζεο, παξίζηαηαη ε Τπεχζπλε
Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΓΟΜ, θπξία Υξηζηίλα Νηθνιαΐδνπ. Απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Ζ.Δ.
γηα ηνπο Πξφζθπγεο,ν Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο, θ. Πέηξνο Μάζηαθαο. Απφ ηελ Δζληθή
Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΔΓΑ), ε Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα –
Πξνεδξεχνπζα ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο Γηεζλνχο Δπηθνηλσλίαο θαη πλεξγαζίαο ηεο ΔΔΓΑ, ε θπξία
Μαξία Γαβνπλέιε,. Απφ ηελ Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔιΔΓΑ), ν
Γηθεγφξνο – Αληηπξφεδξνο ηεο, θ.Βαζίιεο Παπαζηεξγίνπ. Απφ ην Διιεληθφ πκβνπιίνπ γηα
ηνπο Πξφζθπγεο, ν θ. Κσλζηαληίλνο Μαπξνεηδήο. Απφ ην Διιεληθφ Σκήκα ηεο Γηεζλνχο
Ακλεζηίαο, ε πληνλίζηξηα Γξάζεο, θπξία Γήκεηξα παζαξίδνπ.Απφ ηελ Οξγάλσζε «Γηαηξνί
Υσξίο χλνξα», ν Γηεπζπληήο Πξνγξακκάησλ, θ. Απφζηνινο Βεΐδεο. Απφ ηελ Κνηλσληθή
Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ «ΑΡΗ»,ε Νφκηκε Δθπξφζσπνο ηνπ Γ.., θπξία Καηεξίλα
Πνχηνπ.
Σνλ ιφγν έρεη ν θ. Παπαθσλζηαληήο.
ΜΑΡΚΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΖ (Ννκηθφο – Δηδηθφο χκβνπινο ηνπ Τπνπξγνχ
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο): Κπξία Πξφεδξε, ζαο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πξφζθιεζε. Δκέλα
επηηξέςηε κνπ λα θάλσ κηα γεληθή αλαθνξά, ζρεηηθά κε ην πνπ βξηζθφκαζηε ηψξα ζην
πξνζθπγηθφ, θάλνληαο ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην ηη ζπκβαίλεη απηή ηε ζηηγκή ζηελ
παξακεζφξην θαη ζην ηη ζπκβαίλεη απηή ηε ζηηγκή ζηελ ελδνρψξα. ρεηηθά κε ηελ
παξακεζφξην λα πσ φηη ε θαηάζηαζε δελ είλαη θαιή. Γελ είλαη απηή πνπ ζέινπκε. Απηφ
ζπκβαίλεη, γηαηί φπσο μέξεηε νη ίδηνη θαη παξαθνινπζείηε ππάξρεη πνιχ κεγάινο αξηζκφο
πξνζθχγσλ θαη δηθαηνχρσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Πξνζπαζνχκε λα βειηηψλνπκε ζπλερψο

ηηο δνκέο, αιιά θαη φηαλ ηηο βειηηψλνπκε θαη απμάλνπκε ηελ ρσξεηηθφηεηά ηνπο θαηαιαβαίλεηε
φηη αξθνχλ θάπνηεο ιίγεο εθαηνληάδεο, πξνθεηκέλνπ θάηη ην νπνίν είλαη βηψζηκν ζηγά – ζηγά λα
αξρίδεη λα ραιάεη ε εηθφλα ηνπ θαη λα γίλεηαη ιηγφηεξν βηψζηκν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ.
ρεηηθά κε ηα λεζηά λα πσ φηη ν αξηζκφο είλαη γχξσ ζηνπο 15.000 θφζκνο. Γηψρλνπκε
θφζκν πξνο ηελ ελδνρψξα. Απηνί είλαη κέρξη ηψξα γχξσ ζηνπο 8.500 θφζκνο. Δίλαη
ραξαθηεξηζκέλνη σο επάισηνη. Δπίζεο, θηηάρλνπκε αξκφδηεο ππεξεζίεο επαισηφηεηαο, νη
νπνία είλαη πξνο ζπκθέξνλ απηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη επάισηνη. Αθφκα, έρνπκε δηαδηθαζίεο
αζχινπ θαη πξνζθχγσλ ζηελ παξακεζφξην. πλερίδνπκε κε ξπζκνχο, φρη ηφζν γξήγνξνπο
φζν ζα ζέιακε, φκσο παξ’ φια απηά ε θαηάζηαζε έρεη βειηησζεί ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ.

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Μάξθνπ Παπαθσλζηαληή, Ννκηθνχ, Δηδηθνχ πκβνχινπ ηνπ
Τπνπξγνχ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο)
Πξνζπαζνχκε ζην κάμηκνπκ λα δηαζθαιίδνπκε ηα δηθαηψκαηα ησλ επξηζθφκελσλ ζηηο
δνκέο θηινμελίαο, ζηνπο ρψξνπο ζηελ παξακεζφξην. Έρνπλ φινη δηθαίσκα ζηνλ πξνζσπηθφ
ηνπο δηθεγφξν, έρνπκε ππνγξάςεη κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ Έλσζε Δπξσπαίσλ
Γηθεγφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ επξσπαίνη δηθεγφξνη λα ηνπο παξέρνπλ ηε λνκηθή ηνπο
αξσγή. Τπάξρεη έλα πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ καο κε ηελ Έλσζε Δπξσπαίσλ Γηθεγφξσλ
θαη 73 επξσπαίνη δηθεγφξνη απφ 14 ρψξεο έρνπλ πάεη ζηε Λέζβν θαη έρνπλ ζπκβνπιεχζεη
πεξηζζφηεξνπο απφ 1417 αλζξψπνπο θαη ζην πιαίζην ηεο πεξαηηέξσ δηαζθάιηζεο ησλ
δηθαησκάησλ ησλ πξνζθχγσλ είρακε κηα ζπλάληεζε κε ηε Γηεζλή Έλσζε Γηθαζηψλ, νη νπνίνη
απνθάζηζαλ φηη ζηηο 27 Ννεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζα θάλνπλ ην παγθφζκην ζπλέδξην
ηνπο ζηε ρψξα καο. Έηζη ζα έξζνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 200 δηεζλείο δηθαζηέο, πνπ
αζρνινχληαη κε ην άζπιν θαη ζα θάλνπλ εδψ πέξα ην ζπλέδξηφ ηνπο ζηελ Αζήλα θαη κηιήζακε
καδί ηνπο, ηνπο είπακε φηη κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ φπνηε ζέινπλ ηηο δνκέο καο, λα ηηο δνπλ
θαη ηνπο δεηήζακε λα ζπλδξάκνπλ θαη πξνο κηα θαηεχζπλζε βειηίσζεο ηεο πθηζηάκελεο
λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο καο.
ρεηηθά κε ηελ ελδνρψξα, λα πνχκε φηη θάλνπκε έλα λέν ζρεδηαζκφ ν νπνίνο έρεη
ηξία πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηα απ' φια ζηακαηάκε ην ζπζζίηην θαη δίλνπκε κεηξεηά.
Γίλνπκε ηφζα κεηξεηά φζα δηθαηνχηαη κηα ειιεληθή νηθνγέλεηα. Σα πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ
κεηξεηψλ είλαη φηη απνδίδνπκε ζηνλ πξφζθπγα αμηνπξέπεηα, είλαη φηη ηνπο βνεζάκε λα
εληαρζνχλ, ηνπο βγάδνπκε έμσ απφ ηα δηακεξίζκαηα, απφ ηηο δνκέο θηινμελίαο, πξνθεηκέλνπ
λα έξζνπλ ζε κηα επαθή κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη λα εληαρζνχλ θαη, φπσο θαηαιαβαίλεηε,
φηαλ ηνπο δίλνπκε ρξήκαηα, απηφ ην ρξήκα πέθηεη θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, επνκέλσο γίλεηαη
θαη κηα αλαθχθισζε ηνπ ρξήκαηνο. Απηή ηε ζηηγκή πεξίπνπ ην 80% ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ
ελδνρψξα ιακβάλεη ρξήκαηα κέζσ κηαο ρξεσζηηθήο θάξηαο θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ
πηζηεχνπκε φηη απηφ ζα είλαη θαζνιηθφ ζε φιε ηελ ελδνρψξα.
Σν δεχηεξν πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, εηδνπνηφο δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ
είλαη φηη πεξλάκε απφ ηα camp ζηα δηακεξίζκαηα. Έρνπκε κηα ζπλεξγαζία κε ηνπο δήκνπο.

ήκεξα -φζνη παξαθνινπζήζαηε- δφζεθε θαη κηα ζπλέληεπμε ηχπνπ ζηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή φπνπ εγθαηληάζηεθε κηα επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηα δηακεξίζκαηα. Πιένλ
ζα έρνπκε 30.000 ζέζεηο ζε δηακεξίζκαηα. Απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, γηαηί ζα καο
δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα θιείζνπκε θάπνηεο δνκέο θηινμελίαο ζηελ ελδνρψξα.
Σν ηξίην πνηνηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη δίλνπκε έκθαζε ζηελ έληαμε θαη φηαλ ιέκε έληαμε,
είλαη ε εθπαίδεπζε. Ζ εθπαίδεπζε αθνξά θαη ηνπο αλειίθνπο θαη ηνπο ελήιηθνπο. Γηα ηνπο
αλήιηθνπο λα πνχκε φηη ην 2016-17 ιεηηνχξγεζαλ 108 δνκέο ππνδνρήο γηα εθπαίδεπζε
πξνζθχγσλ, φπνπ θνίηεζαλ 2377 παηδηά, εθ ησλ νπνίσλ ηα 1686 ήηαλ καζεηέο δεκνηηθνχ
θαη 691 ήηαλ καζεηέο γπκλαζίνπ. Ζ δηαξξνή ήηαλ 863 άηνκα.
ρεηηθά κε ηνπο ελήιηθεο λα πνχκε φηη κπαίλνπκε ζε κηα δηαδηθαζία εθκάζεζεο
ειιεληθψλ, αγγιηθψλ, ζα θάλνπκε κηα θαηαγξαθή ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπκε ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θάλνπκε λα
αηζζαλζνχλ φηη είλαη θαη απηνί ρξήζηκνη, λα ηνπο βγάινπκε έμσ απφ ηα ζπίηηα ηνπο, λα ηνπο
δψζνπκε έλα θίλεηξν λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ θνηλσλία.

(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΜΑΡΚΟΤ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΖ,

Δηδηθνχ πκβνχινπ ηνπ

Τπνπξγνχ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θ. ΗΩΑΝΝΖ ΜΟΤΕΑΛΑ)
Να πσ έλα ηειεπηαίν ζέκα, πνπ αθνξά ηα αζπλφδεπηα. Σα αζπλφδεπηα λα πνχκε, φηη
ην επηέκβξην ηνπ 2015 είρακε 330 ζέζεηο, ην Μάξηην ηνπ 2016 είρακε 423 ζέζεηο, ηνλ Ηνχιην
ηνπ 2017 είρακε 1256 ζέζεηο, είρακε 53 Κέληξα πνπ θηινμελνχληαη νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη.
Έρνπκε 169 ζέζεηο ζηα safezones θαη έρνπκε θαη 1350 νη νπνίνη είλαη ζε αλακνλή.
Δίλαη θάηη ην νπνίν καο ζιίβεη, αιιά θηλνχκαζηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε θάιπςεο θαη απηνχ ηνπ
ειιείκκαηνο. Μέρξη αξρέο επηεκβξίνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ άιιεο 200 ζέζεηο. Απφ 1

ε

Απγνχζηνπ ζα ππάξμεη λέα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα, ην νπνίν ζα
θαιχςεη-ζα ρξεκαηνδνηήζεη 1000 ζέζεηο ζε θηίξηα ηνπ Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη ζα
ρξεκαηνδνηήζεη θαη πθηζηάκελεο δνκέο.
Μέρξη ην ηέινο, ινηπφλ, ηνπ έηνπο πηζηεχνπκε, φηη ζα ξπζκηζηεί ην ζέκα απηφ θαη
πιένλ δελ ζα ππάξρνπλ αζπλφδεπηα αλήιηθα, πνπ λα κε θηινμελνχληαη θαη λα πνχκε, φηη θαη
ζηνλ λφκν πνπ ζα θέξνπκε ζηε Βνπιή ην επηέκβξην, ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά άλσ
ησλ 16 εηψλ, λα δηακέλνπλ ζε δηακεξίζκαηα κε κηα εκηαπηφλνκε δηαλνκή. Θα ππάξρνπλ
θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, πνπ ζα ηνπο βνεζνχλ, ζα ηνπο ζπκπαξίζηαληαη, αιιά ζα κέλνπλ κφλνη
ηνπο ην βξάδπ. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Μάξθν
Παπαθσλζηαληή.
Σν ιφγν έρεη ε θπξία Σζηξηγψηε Εαραξνχια, Αληηζηξάηεγνο, Γεληθή Δπηζεσξήηξηα ηεο
Αζηπλνκίαο Αιινδαπψλ θαη Πξνζηαζίαο πλφξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ ΣΗΡΗΓΩΣΖ (Αληηζηξάηεγνο, Γεληθή Δπηζεσξήηξηα ηεο Αζηπλνκίαο

Αιινδαπψλ θαη Πξνζηαζίαο πλφξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο): αο επραξηζηψ πνιχ
θπξία Πξφεδξε, θαιεζπέξα ζε φιεο θαη φινπο. Καηαξρήλ, λα ζαο επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα γηα
ηελ πξφζθιεζε, πνπ απεπζχλαηε ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, λα παξίζηαηαη εδψ ζήκεξα.
Αλαγλσξίδνληαο, βέβαηα, ην ξφιν ηεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο, πνπ
απαζρνιεί φιε ηε ρψξα.

Δπηηξέςηε κνπ, ζα πεξηνξηζηψ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
πξνθεηκέλνπ, λα γίλεη θαηαλνεηφ, ζην πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ζε ηη ζπκβάιιεη ε
Διιεληθή Αζηπλνκία ζηε δηαρείξηζε ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνχ.
Πξσηίζησο, επηηξέςηε κνπ, λα ζαο πσ, φηη ζχκθσλα κε ηνλ εζληθφ νδηθφ ράξηε, ν
νπνίνο παξνπζηάζηεθε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνπ 2015 θαη αθνξά ην νινθιεξσκέλν
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, πνπ εηζέξρνληαη απφ ηα ειιεληθά αλαηνιηθά
ζαιάζζηα ζπλφξσλ. Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία απφ ηελ πιεπξά ηεο, ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια
κέηξα ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ, θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ εηζαγφκελσλ, θξάηεζεο θαη
επηζηξνθήο ησλ κε δηθαηνχκελσλ παξακνλήο ζηε ρψξα.
Με ιίγα ιφγηα ε Διιεληθή Αζηπλνκία ζπκβάιιεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ ππεξεζία πξν
ηεο ππνδνρήο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο ηζαγέλεηαο ησλ
παξάηππα εηζεξρνκέλσλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. πκβάιιεη κε ηελ παξνπζία ηεο ζηελ
εμσηεξηθή επηηήξεζε ή θξνχξεζε ησλ θέληξσλ ππνδνρήο θαη ηαπηνπνίεζεο ζηα λεζηά θαη
ζην θέληξν θηινμελίαο ηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα θαη ηαπηφρξνλα ππνζηεξίδεη κε αζηπλνκηθφ
πξνζσπηθφ γηα ηηο επηδφζεηο ηελ ππεξεζία αζχινπ.
Όπσο θαηαιαβαίλεηε, ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο αθνξά θαη ζηελ επηζηξνθή
ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ. Σελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα καο έρνπκε ηα πξναλαρσξεζηαθά θέληξα θξάηεζεο ηα νπνία έρνπκε ζηα λεζηά ζηελ Κσ θαη ζηε Μπηηιήλε.
Γπζηπρψο, εληφο ησλ θέληξσλ ππνδνρήο θαη ηαπηνπνίεζεο θαη έρνπκε θαη ζηελ Ζπεηξσηηθή
Διιάδα.
χκθσλα κε ηελ Οδεγία ησλ επηζηξνθψλ ηεο Δ.Δ., ε Διιεληθή Αζηπλνκία θξαηεί ζηα
θέληξα θξάηεζεο ηνπο παξάηππα εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο, νη νπνίνη είλαη εθηθηφ λα
επηζηξαθνχλ ζηε ρψξα ηνπο.
Σαπηφρξνλα εθαξκφδεη ζπκθσλίεο επαλεηζδνρήο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν κηα πνπ
κηιάκε γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή πξνζθπγηθή θξίζε, λα αλαθεξζψ ζηα λνκηθά θείκελα, πνπ
έρνπκε κε ηελ Σνπξθία θαη ην έλα είλαη ην δηκεξέο πξσηφθνιιν επαλεηζδνρήο ην άιιν είλαη ε
ζπκθσλία επαλεηζδνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Σνπξθίαο θαη ε θνηλή δήισζε Δ.Δ.
Σνπξθίαο, πνπ αθνξά ηα λεζηά ζηα νπνία έρνπκε Κέληξα ππνδνρήο θαη ηαπηνπνίεζεο.

Γελ ζέισ, λα ζαο θνπξάζσ άιιν, είκαη ζηε δηάζεζή ζαο, γηα νπνηαδήπνηε εξψηεζε
αθνξά ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. αο επραξηζηψ πνιχ.

ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνχκε ηελ θπξία
Σζηξηγψηε θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ρξφλνπ. Θα γίλνπλ εξσηήζεηο ζηνλ δεχηεξν θχθιν
θαη ζα ππάξμεη θη έλαο ηξίηνο θχθινο, κε δπλαηφηεηα απαληήζεσλ. Σψξα, ην ιφγν έρεη ε θπξία
Μαξία ηαπξνπνχινπ, Γηεπζχληξηα ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο
Πνιηηηθήο.
ΜΑΡΗΑ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ (Γηεπζχληξηα ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο): Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε, πνπ κνπ δίλεηε ην ιφγν, αιιά θαη γηα
ηελ πξφζθιεζε ηεο Τπεξεζίαο, ζήκεξα, λα ζαο δψζεη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, αλαθνξηθά κε
ηε δνπιεηά, πνπ θάλνπκε.
Θα ήζεια λα μεθηλήζσ, ιέγνληαο φηη, κέζα ζην 2016, ε Τπεξεζία θαηέγξαςε ζρεδφλ
52.000 αηηήζεηο αζχινπ, ελψ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2017, ήδε, είρακε θαηαγξάςεη πάλσ απφ
27.000 αηηήζεηο αζχινπ. Απηφ, ζπγθξηλφκελν κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ αζχινπ, πνπ
θαηαγξάςακε φηαλ μεθηλήζακε, ζπληζηά έλαλ εμαπιαζηαζκφ.
Θα ήζεια λα ηνλίζσ, φηη απηή ηε ζηηγκή, ε ρψξα καο, φζνλ αθνξά ηε δηεθπεξαίσζε
ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ, δίλεη έλαλ πξαγκαηηθφ αγψλα, γηα λα ζηαζνχκε ζην χςνο ησλ
πεξηζηάζεσλ θαη ησλ αλαγθψλ απηψλ ησλ αλζξψπσλ, πνπ δεηνχλ άζπιν θαη πνπ έρνπλ
αλάγθε δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη ην ιέσ απηφ, δηφηη, αλ θαλείο αλαινγηζηεί ην ζχλνιν ησλ
αηηνχλησλ άζπιν ζηελ Δ.Δ., ε ρψξα καο, απηή ηε ζηηγκή, θάλεη, ίζσο θαη ηέζζεξηο θνξέο
πεξηζζφηεξα απφ φζα ζα ηεο αλαινγνχζαλ ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη αλ ππήξρε έλαο
δίθαηνο θαηακεξηζκφο επζπλψλ ζηελ Δ.Δ..
Δπίζεο, ζα ήζεια λα επηθεληξσζψ ιίγν ζηα λεζηά, λα ζαο δψζσ κεξηθά ζηνηρεία. ηα
λεζηά, απφ ην Μάξηην ηνπ 2016, έρνπκε θαηαγξάςεη, πιήξσο, ζρεδφλ 20.000 αηηήζεηο
αζχινπ, απφ απηέο έρνπλ απνξξηθζεί νη 4.901, έρνπλ παξαπεκθζεί, ζηελ θαλνληθή
δηαδηθαζία, ζρεδφλ 10.000 θαη έρνπλ, επίζεο, παξαπεκθζεί ζηελ θαλνληθή δηαδηθαζία, ιφγσ
νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο,- 3000 θαη ηέινο, έρνπλ πάξεη δηεζλή πξνζηαζία 1.391 άλζξσπνη.
ε απηφ ην ζεκείν, ζα ήζεια λα πσ, φηη φζνη παξαπέκπνληαη ζηελ θαλνληθή δηαδηθαζία,
(δειαδή, επί ηεο νπζίαο, θξίζε), νπφηε θαη εθεί ηα πνζνζηά αλαγλψξηζεο είλαη απηά, ηα νπνία
είλαη θαη ζηελ ππφινηπε ρψξα, ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα. Μηα πνπ αλαθέξζεθα ζην

πνζνζηφ αλαγλψξηζεο, λα ζαο πσ φηη, ην πνζνζηφ αλαγλψξηζεο ζηε ρψξα καο, ηνπο
πξψηνπο 6 κήλεο ηνπ 2017, είλαη ζρεδφλ 45%.
Δπαλεξρφκελε ζηα λεζηά, εθεί, πξνθαλψο, ε δηαδηθαζία έρεη επηηαρπλζεί πάξα πνιχ.
Σν backlog, φπσο ζα ιέγακε, έρεη κεησζεί θαηά 46%. Ζ δηαδηθαζία, απηή ηε ζηηγκή, θξαηά,
θαηά κέζν φξν, -πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ-, γχξσ ζηηο 6 εβδνκάδεο. Απηφ ην δηάζηεκα,
βέβαηα, πνηθίιιεη θαη πνιχ. ηα λεζηά, καδί κε ην πξνζσπηθφ, πνπ καο δίλεη ε Δπξσπατθή
Τπεξεζία γηα ηελ Τπνζηήξημε ηνπ Αζχινπ, απαζρνινχληαη πεξίπνπ 200 άηνκα, απηφ είλαη
κηα πάξα πνιχ κεγάιε αχμεζε, ζε ζρέζε κε ηνπο 10-15 ζπλαδέιθνπο πνπ είρακε ζηα λεζηά,
ζηηο αξρέο ηνπ 2016.
Γεληθφηεξα, ε Τπεξεζία έρεη αλαπηπρζεί πάξα πνιχ. πλνιηθά θαη αλ ιάβνπκε ππφςε
θαη ηνπο δηεξκελείο, πνπ καο ζπλδξάκνπλ, ην πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, θάπνην
πξνζσπηθφ απφ ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν θαη νχησ θαζεμήο,
ζπλνιηθά,δειαδή, ην δπλακηθφ ηεο Τπεξεζίαο αλέξρεηαη ζε πάλσ απφ 1000 άηνκα.
Δπαλαιακβάλσ, φηη απηφ ζπκπεξηιακβάλεη θαη πεξίπνπ 300 δηεξκελείο.
Γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε, λα πσ φηη, ήδε έρνπλ αλαρσξήζεη, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηεο κεηεγθαηάζηαζεο, ζρεδφλ 17.000 άηνκα. Ννκίδσ φηη, έσο ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο
εβδνκάδαο, ήηαλ 16.831 άηνκα θαη απνκέλνπλ λα κεηαθεξζνχλ, ζε άιια θξάηε-κέιε,
πεξίπνπ 8.500 άηνκα, ζεσξεηηθά, κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ, εάλ νη εηαίξνη καο ζηελ Δ.Δ.
θάλνπλ θαη εθείλνη απηφ πνπ ηνπο αλαινγεί, -δηαθνξεηηθά, ιίγν αξγφηεξα.
Απηά έρσ λα ζαο πσ, γηα ηελ ψξα θαη θπζηθά, είκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα εξσηήζεηο.

ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνχκε ηελ θπξία
ηαπξνπνχινπ. Σν ιφγν έρεη ε θπξία Διέλε Κνπηξνχκπα, Γηεπζχληξηα ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο.
ΔΛΔΝΖ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑ (Γηεπζχληξηα ηεο Αξρήο Πξνζθχγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο): Δπραξηζηψ θπξία Πξφεδξε.
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ πξφζθιεζε θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ καο δίλεηε λα
ζπδεηήζνπκε θάπνηα ζηνηρεία απφ ηνπο ππεξεζίαο καο. Δίκαη Γηνηθεηηθή Γηεπζχληξηα ζηελ
Αξρή Πξνζθπγψλ.Ζ Αξρή Πξνζθπγψλ απνηειείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία θαη απφ ηηο
Αλεμάξηεηεο Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ. Απηή ηε ζηηγκή ζπδεηάεη πξνζθπγέο πνπ έρνπλ
θαηαηεζεί απφ ηηο 21 Ηνπιίνπ ηνπ 2016 θαη κεηά, φηαλ δεκνζηεχηεθε ε Κνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε, βάζεη ηεο νπνίαο ζπγθξνηήζεθαλ νη Αλεμάξηεηεο Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ. ηελ
αξρή, ιεηηνχξγεζαλ πέληε Δπηηξνπέο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηξία κέιε θαη ζηε ζπλέρεηα
πξνζηέζεθαλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2017 άιιεο 7. Έρνπκε δειαδή 12 επηηξνπέο. Σα δχν
κέιε εμ απηψλ, είλαη Γηνηθεηηθνί Γηθαζηέο ελ ελεξγεία, νη νπνίνη έρνπλ ππνδεηρζεί απφ ηελ
Δπηηξνπεία ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη ην ηξίην κέινο έρεη ππνδεηρζεί απφ ηελ Ύπαηε
Αξκνζηεία γηα ηνπο πξφζθπγεο.
Σν δηάζηεκα πνπ πέξαζε, δφζεθε έκθαζε θπξίσο ζηα λεζηά. Οη πξνζθπγέο πνπ
νινθιεξψζεθαλ ζηα λεζηά είλαη 1708. Τπάξρνπλ γχξσ ζηηο 1000 εθθξεκφηεηεο ζηα λεζηά εθ
ησλ νπνίσλ, νη πεξηζζφηεξνη είλαη ζπξηαθήο εζληθφηεηαο. ηελ ελδνρψξα αληίζηνηρα, νη
πξνζθπγέο πνπ νινθιεξψζεθαλ είλαη γχξσ ζηνπο 2221 θαη νη εθθξεκφηεηεο είλαη γχξσ ζηηο
1500.
Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε, φηη δεκνζηεχηεθε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο, βάζεη ηεο νπνίαο, αλαγλσξίζηεθε πληαγκαηηθή ε ζπγθξφηεζε ησλ Δπηηξνπψλ,
ε νπνία έρεη ακθηζβεηεζεί ζην παξειζφλ θαη ππήξμε αίηεζε αθχξσζεο ζην πκβνχιην ηεο
Δπηθξαηείαο. Πξέπεη λα πσ, επί ησλ δηαδηθαζηψλ, φηη νη αηηνχληεο θαιχπηνληαη απφ λνκηθή
βνήζεηα, ε νπνία, απηή ηε ζηηγκή παξέρεηαη βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ
ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο ΜΚΟ, ηε κεηάδξαζε ζηα λεζηά θαη ην
Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο πξφζθπγεο ζηελ ελδνρψξα, ελψ παξάιιεια μέξσ, φηη
νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ κεηξψνπ Γηθεγφξσλ, βάζεη ηεο

ππνπξγηθήο απφθαζεο, πνπ εθδφζεθε πξφζθαηα.Δίκαζηε, λνκίδσ ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο
δηθεγφξσλ. Έρνπλ αληαπνθξηζεί έλαο αξηζκφο απφ απηψλ θαη πηζηεχσ φηη απφ ην επηέκβξην
ζα κπνξέζνπλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο λνκηθήο βνήζεηαο νη ζπγθεθξηκέλνη δηθεγφξνη.
ηακαηψ εδψ, πξνο ην παξφλ. Δίλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο
κεηά.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνχκε ηελ θπξία
Κνπηξνχκπα. Σν ιφγν έρεη ν θχξηνο Αγάπηνο Σεξδίδεο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ
θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), Τπεχζπλνο γηα ην Πξνζθπγηθφ.
ΑΓΑΠΗΟ
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Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), Τπεχζπλνο γηα ην Πξνζθπγηθφ):Δπραξηζηψ θπξία Πξφεδξε.
Δπραξηζηψ γηα ηελ πξφζθιεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζέζσ ην δεηήκαηα ηα νπνία
απαζρνινχλ ην Τπνπξγείν Τγείαο. Όπσο είπαηε, ηνΚΔΔΛΠΝΟ, απηή ηε ζηηγκή δηαρεηξίδεηαη
ην πξφγξακκα, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ., ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ
πγείαο ησλ πξνζθχγσλ αηηνχλησλ άζπιν θαη φρη κφλν. Γηα εκάο, ζην Τπνπξγείν Τγείαο, είηε
είλαη πξφζθπγεο αηηνχληεο άζπιν, είηε κεηαλάζηεο, ηα δεηήκαηα πγείαο είλαη θνηλά θαη
αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Γελ θάλνπκε δηαρσξηζκφ.
εκαληηθφ δήηεκα ήηαλ ε πξφζβαζε ησλ αλζξψπσλ απηψλ ζην Δζληθφ χζηεκα
Τγείαο, γεγνλφο ην νπνίν ιχζεθε ην πξνεγνχκελν ρξφλν, κε λφκν ν νπνίνο έδηλε ην δηθαίσκα
ζηνπο αλζξψπνπο απηνχο, αλεμάξηεηα θαζεζηψηνο παξακνλήο ζηε ρψξα, λα έρνπλ
πξφζβαζε, φρη κφλν ζηα επείγνληα, αιιά θαη ζηηο ππφινηπεο δνκέο ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο.
ε εθείλνπο, πνπ έρνπλ θάλεη ήδε αίηεκα αζχινπ, έρεη ρνξεγεζεί θαη ΑΜΚΑ, ή ελ πάζεη
πεξηπηψζεη είλαη ζε κηα δηαδηθαζία ρνξήγεζεο, κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη,
πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πιήξε πξφζβαζε, ην νπνίν είλαη έλα ζεκαληηθφηαην δήηεκα.
Δπίζεο, ην Τπνπξγείν έρεη αλαπηχμεη πξνγξάκκαηα ζηελ ελδνρψξα, ζε φινπο ηνπο
θαηαπιηζκνχο, απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2017 θαη απφ ηνλ επφκελν κήλα ζα είλαη θαη έλα
πξφγξακκα ζε φια ηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, παξέρνληαο πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε,
ζχλδεζε κε ηα λνζνθνκεία, αιιά θαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ην νπνίν έρεη ηεζεί, παξφιν πνπ

δελ είλαη πξνηεξαηφηεηα, κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ην ζέκα ηεο
αμηνιφγεζεο ηεο επαισηφηεηαο.

(πλέρεηα νκηιίαο θπξίνπ ΑΓΑΠΘΟΥ ΤΕΡΖΘΔΗ, Ανηιπροέδροσ ηοσ Κένηροσ Ελέγτοσ
και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕΕΛΠΝΟ))
Πξνβιήκαηα αλ ζέιεηε-δελ είλαη ηφζν εχθνια ηα πξάγκαηα, γηα ηα δεηήκαηα πνπ
απαζρνινχλ ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ απηψλ- είλαη ε κεηάβαζή ηνπο απφ ηα λεζηά ζηελ
ελδνρψξα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα δεηήκαηα πγείαο πνπ έρνπλ. Απηφ είλαη έλα
ηεξάζηην ζέκα, ην νπνίν κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη βξεη ιχζε θαη είηε νξηζζνχλ σο επάισηνη γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν, είηε είλαη αζζελείο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ππάξρεη κηα κεγάιε δπζθνιία
λα έξζνπλ ζε δνκέο πγεηνλνκηθέο ζηε ρψξα, γηα ιφγνπο δηαδηθαζηηθνχο, λνκηθνχο θαη φρη
άιινπο. Ζ εμεηδηθεπκέλε ζεξαπεία πνπ απαηηείηαη πνιιέο θνξέο γηα ηνπο αλζξψπνπο απηνχο
ζηα λεζηά, είλαη ζρεδφλ αδχλαηε, γηα ηηο αζζέλεηεο πνπ έρνπλ.
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πξναλαρσξεζηαθά θέληξα, ηα νπνία είλαη νθηψ θαη πξφθεηηαη λα γίλνπλ ελλέα ζηε ρψξα,
φπνπ εθεί ε αμηνπξεπή πξφζβαζή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπο, δελ είλαη ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αθφκε.
Δπίζεο έλα κεγάιν δήηεκα πνπ απαζρνιεί ην Τπνπξγείν Τγείαο, είλαη ν πεξηνξηζκφο
επηδεκηψλ, δελ είρακε κέρξη ηψξα επηδεκίεο. Μηα βαζηθή δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη απφ ην
Τπνπξγείν είλαη ε επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ε παξέκβαζε, φπνπ απηή απαηηείηαη. Δίλαη
ζεκαληηθφ απηφ πνπ γίλεηαη, γηα λα κελ ππάξρνπλ νχηε ππαηληγκνί, φηη ππάξρνπλ θίλδπλνη
απφ ηνπο αλζξψπνπο απηνχο, κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ, αιιά γηα καο έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία
απηφ, φπσο θαη ν εκβνιηαζκφο ησλ παηδηψλ, γηαηί πέξαλ ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο πνπ έρεη ν
εκβνιηαζκφο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ίδησλ θαη γηα ηελ δεκφζηα πγεία, είδακε φηη είλαη θαη έλα
ζεκαληηθφ «εξγαιείν» γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δίλαη δχν
ηξία δεηήκαηα ηα νπνία έρνπκε θαηαθέξεη ην δηάζηεκα απηφ θαη είκαζηε ζε εμέιημε.
Θα θιείζσ θάλνληαο κηα ζπδήηεζε, πνπ κπνξψ κεηά λα δερηψ θαη εξσηήζεηο, γηα ην
ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο επαισηφηεηαο, ην νπνίν έρεη απαζρνιήζεη θαη λνκίδσ φηη νη
πεξηζζφηεξνη εδψ, αλ είλαη γηα θάπνην ζέκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηφηε απηφ είλαη ην
δεηνχκελν κε ηελ επξεία έλλνηα θαη κε δεδνκέλν φηη ε καθξφρξνλε παξακνλή ησλ αλζξψπσλ
απηψλ ζηνπο θαηαπιηζκνχο, έρεη αιιάμεη ηηο πγεηνλνκηθέο ηνπο αλάγθεο. Γειαδή απφ εθεί πνπ
ήηαλ αλάγθε γηα παξνρή πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ή νηηδήπνηε άιιν, έρνπλ πιένλ αλάγθε

γηα ςπρηθά λνζήκαηα, γηα ρξφληα λνζήκαηα. Γη' απηφ ην ιφγν, επεμεξγαδφκαζηε
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βαζαληζηεξίσλ, ην νπνίν είλαη πξνηεξαηφηεηα γηα εκάο απηή ηε ζηηγκή, δειαδή αιιάδεη ην
πξνθίι ησλ αλαγθψλ.
Όζνλ αθνξά ηελ επαινηφηεηα, εθείλν πνπ θαηαθέξακε ήηαλ λα ζπκθσλήζνπκε ζε
έλα πξσηφθνιιν θαη κε ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαηαξρήλ, κέρξη λα ην δνχκε λα
εθαξκφδεηαη ζηελ νπζία ζηελ πξάμε, αιιά θαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ψζηε απηφ λα
κελ είλαη πεξηνξηζκέλν, φρη δειαδή φπσο είρε αξρηθά ζρεδηαζζεί, αιιά σο αλάγθε κάιινλ λα
γίλεη κηα δηαδηθαζία ιίγν πην γξήγνξε, αο ην πνχκε έηζη, δελ είλαη πξφρεηξε ε ιέμε, αιιά ηέινο
πάλησλ απηφ ζα ήηαλ γηα εκάο ηνπο πγεηνλνκηθνχο. Καηαθέξακε λα νινθιεξψζνπκε ην
πξσηφθνιιν έηζη ψζηε λα δίλεη κηα δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο απηνχο, λα κπνξνχλ λα
αηηεζνχλ ηελ επαισηφηεηα, είηε είλαη ζχκαηα βαζαληζκνχ ή νηηδήπνηε άιιν, κε έλαλ
αμηνπξεπή ηξφπν θαη κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ην επηβάιινπλ. Γειαδή έλα ζχκα βαζαληζηεξίσλ
δελ ζα παξαδερηεί πνηέ ζε πξψηε ζπδήηεζε φηη είλαη ζχκα, άξα ινηπφλ ρξεηάδνληαη
νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη νξηζκέλεο ζπλζήθεο γηα λα ην θάλεη απηφ, φπσο, επίζεο δψζακε
ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο γηαηξνχο λα είλαη εθείλνη πνπ ηειηθά αμηνινγνχλ θαη λα κελ ην
πεξηνξίζνπκε ζε κηθξά «θνπηάθηα» αλ απηνί πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ή φρη θαη λα γίλεηαη θαζφιε
ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ αλζξψπνπ ζηε ρψξα θαη φρη κφλν γηα κηα ζηηγκή, πνπ εθείλε ηελ
ψξα κπνξεί λα κελ ζεσξείηαη θαη λα κελ είλαη επάισηνο θαη επίζεο απηή ε αμηνιφγεζε, λα
γίλεηαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο, εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, έηζη ψζηε λα έρεη
κηα κεγαιχηεξε αμία. Ννκίδσ φηη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο θαη ην φηη θαηαθέξακε λα
ην δερηεί θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, είλαη θαη θάηη πνπ δελ έρεη γίλεη κέρξη ηψξα ζηηο ρψξεο
ηεο Δ.Δ. θαη γηα ηελ Διιάδα σο ρψξα ππνδνρήο , φπσο θαη γηα ηελ Ηηαιία βέβαηα, αιιά εκείο
πήξακε απηή ηελ πξσηνβνπιία. Ννκίδσ φηη είλαη έλα πνιχ θαιφ πξψην θείκελν,ζην νπνίν
κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε. Δίκαη ζηελ δηάζεζή ζαο γηα εξσηήζεηο. Ννκίδσ φηη ην ζπγθεθξηκέλν
δήηεκα ηεο επαισηφηεηαο είλαη εθείλν πνπ ζα απαζρνιήζεη, ηα ππφινηπα ζεσξψ φηη είλαη πην
μεθάζαξα. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ(Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αγάπην
Σεξδίδε, Ανηιπρόεδρο ηοσ Κένηροσ Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν. Σν ιφγν έρεη ν θ.
Γηάλλεο Μπνχηζειεο, Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε.

ΓΗΑΝΝΖ ΜΠΟΤΣΔΛΖ (Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε): αο επραξηζηψ
πνιχ, θχξηε Πξφεδξε, γηα ηελ πξφζθιεζε. Δθπξνζσπψ ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, πνπ
ιππάηαη πνιχ πνπ δελ κπφξεζε λα είλαη εδψ καδί καο ζήκεξα.
Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ήηαλ κε ηνλ έλαλ ή άιιν ηξφπν θαη παξακέλεη παξψλ ζε
φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο, αξρηθψο έθηαθηεο θαηάζηαζεο αλάγθεο, πνπ βίσζε ε
ρψξα κέρξη ζήκεξα. Ήηαλ παξψλ απφ ηφηε πνπ πνιινί απεχζπλαλ πξνεηδνπνηήζεηο ζηελ
πνιηηεία γη' απηφ πνπ δηαθαηλφηαλ σο κηα κεγάιε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ πνπ επξφθεηην λα
θηάζεη ζηα ζχλνξα ηεο ρψξαο καο, ήηαλ παξψλ κε δηαξθείο απηνςίεο θαη επηζθέςεηο ζε
ρψξνπο θηινμελίαο ή θξάηεζεο αλζξψπσλ φηαλ έθηαζαλ απηνί νη άλζξσπνη εδψ θαη
παξακέλεη ελεξγφο ζηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ζηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ γηα ηελ
πξνάζπηζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην γεληθφ πιαίζην, φζν θαη
ησλ εηδηθψλ αξκνδηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ κεραληζκνχ πξφιεςεο βαζαληζηεξίσλ, ζην
πιαίζην ηνπ κεραληζκνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ αλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ θαη ζην πιαίζην
ηεο απνζηνιήο ηνπ σο θνξέαο θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ.
Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε επηδηψθεη θη έρεη, ελ πνιινίο, ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ
θνξέσλ ηεο πνιηηείαο ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, πξαγκαηνπνηεί απηνςίεο, φπσο
ζαο είπα πξηλ, ζε ρψξνπο θηινμελίαο, θξάηεζεο, εγθιεηζκνχ πξνζσξηλνχ ή πην κφληκνπ,
πξαγκαηνπνηεί έιεγρν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηηο επηρεηξήζεηο
αλαγθαζηηθήο επηζηξνθήο απφ ηελ Αζήλα θπξίσο πξνο ην Παθηζηάλ, ηε Νηγεξία, ηε Γεσξγία
θαη ηελ Αξκελία, κε παξνπζία εηδηθνχ επηζηήκνλα, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη
ηεο επηρείξεζεο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο. Με ηνλ ίδην ηξφπν είλαη παξψλ κε
εηδηθνχο επηζηήκνλεο ζηηο επηρεηξήζεηο επαλεηζδνρήο απφ ηελ Λέζβν θαη πην ζπνξαδηθά απφ
ηε Υίν ή άιια λεζηά πξνο ηελ Σνπξθία.
Όιε απηή ηελ εκπεηξία ηελ έρεη πεξηιάβεη ζηελ εηδηθή έθζεζε ηελ νπνία έδσζε
πξφζθαηα ζηε δεκνζηφηεηα θαη ππέβαιε ζην Κνηλνβνχιην ηελ 1ε Ηνπλίνπ ηνπ 2017. Όπσο
είπε θαη ηφηε ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, απηή ε εηδηθή έθζεζε πξνζπαζεί κέζα ζε ιίγεο ζειίδεο,
ιηγφηεξεο απφ 100 λνκίδσ, λα δψζεη κηα εηθφλα φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε αθελφο
ηεο πξνζπάζεηαο πνπ έρεη γίλεη απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ
θαηλνκέλνπ, αιιά, θαηά θχξην ιφγν, ησλ ειιείςεσλ, παξαιείςεσλ, αδπλακηψλ θαη

πξνβιεκάησλ πνπ ππήξμαλ θαη θάπνηα απφ απηά δπζηπρψο εμαθνινπζνχλ αθφκε λα
ππάξρνπλ.
Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηπρφλ εξσηήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο.
Ωο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ειπίδεη ηφζν ε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε φζν θαη νη ππφινηπεο
παξεκβάζεηο ηνπ λα είλαη ρξήζηκεο.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): ηνλ ρξφλν πνπ έρεηε ζα
κπνξνχζαηε λα καο πείηε θάπνηα ζηνηρεία απφ ηελ έθζεζε, γηαηί δελ είλαη θαζφινπ βέβαην φηη
φινη ηελ έρνπλ δηαβάζεη.
ΓΗΑΝΝΖ ΜΠΟΤΣΔΛΖ (Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε): Ζ
έθζεζε απηή ζε γεληθέο γξακκέο δηαπηζηψλεη φηη ε αληίδξαζε ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο, δηφηη
απηφ είλαη πνπ καο ελδηαθέξεη, απηφ είλαη πνπ θαηαγξάθνπκε θαη ειέγρνπκε, πέξαζε, ελ
πνιινίο, απφ ηξία ζηάδηα.
Σν πξψην ζηάδην ήηαλ έλα ζηάδην άξλεζεο, δειαδή πξηλ μεθηλήζεη απηφ ην θαηλφκελν
ζηελ έληαζε ηνπ, πξηλ ηηο πξψηεο κεγάιεο ξνέο ηνπ 2015, ε πνιηηεία εκθαληδφηαλ λα κε
πηζηεχεη φηη ζα ζπκβεί θάηη ηέηνην θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έιαβε ηα κέηξα πνπ έπξεπε λα ιάβεη.
Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε απεχζπλε έθθιεζε επαλεηιεκκέλα γηα ηε ζπγθξφηεζε
εζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο, ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ δεηεκάησλ ηφζν ζε
πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ίδξπζε, φπνπ ρξεηαδφηαλ, αλάινγσλ δνκψλ.
Γπζηπρψο, απηφ δελ είδακε λα γίλεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζε απηά ηα πξψηα αξρηθά ζηάδηα. ηε
ζπλέρεηα, θάλεθε ε πνιηηεία, ή ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ, λα πηζηεχεη φηη ην
θαηλφκελν, θαηά θάπνην ηξφπν, ζα εθιείςεη απφ κφλν ηνπ.

(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΓΗΑΝΝΖ ΜΠΟΤΣΔΛΖ, Δηδηθνχ Δπηζηήκνλα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ
Πνιίηε)
Υαξαθηεξηζηηθή ηέηνηα πεξίπησζε ήηαλ απηφ πνπ παξαηεξήζεθε, δειαδή, ε κεγάιε
ζπγθέληξσζε αλζξψπσλ πνπ επηδίσθαλ λα θχγνπλ απφ ηελ Διιάδα ζηα ζχλνξα κε ηελ
πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, ζηελ Δηδνκέλε, φπνπ ππήξρε έλα
ηδηφηππν θαζεζηψο, πνπ ελ πνιινίο νπδείο εκθαληδφηαλ λα έρεη ηελ επζχλε ηεο θαηάζηαζεο
ησλ αλζξψπσλ εθεί θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπο.
Σν ηξίην ζηάδην είλαη ην ζηάδην πνπ ε πνιηηεία, πιένλ, θαίλεηαη λα αληηιακβάλεηαη,
φηη πνιινί άλζξσπνη αλαγθαζηηθά ζα κείλνπλ θαη ηέινο πάλησλ, φζν θαη λα κείλνπλ έρνπλ
αλάγθεο θαη απηέο ηηο αλάγθεο ε πνιηηεία νθείιεη λα ηηο δεη θαη λα ηηο αληηκεησπίζεη φζν ην
δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθά θαη ζην πιαίζην ελφο ζπγθξνηεκέλνπ θξάηνπο δηθαίνπ.
Έηζη, πξάγκαηη, παξαηεξήζακε ην ηειεπηαίν θαηξφ πνιχ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα
ηε βειηίσζε θαη ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ κεραληζκψλ, αιιά θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, ρσξίο απηφ
λα ζεκαίλεη, φηη δελ ππάξρνπλ πάξα πνιχ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα αθφκα.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ν θ. Δζδξάο.
ΓΑΝΗΖΛ ΔΓΡΑ (Δπηθεθαιήο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο Διιάδαο
(ΓΟΜ)): Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ πξφζθιεζε.
Γηα φζνπο δελ γλσξίδνπλ ν ΓΟΜ είλαη, πιένλ, ν Οξγαληζκφο ηνπ ΟΖΔ γηα ηε
κεηαλάζηεπζε κε απνηέιεζκα λα έρνπκε φινη ηελ επζχλε, αιιά θαη ηε ζέιεζε λα βξηζθφκαζηε
ζήκεξα εδψ, γη' απηφ ήξζα θαη εγψ ν ίδηνο θαη λα ζπλεηζθέξνπκε, φπσο ζπλεηζθέξνπκε φινλ
απηφ ηνλ θαηξφ ζηε ρψξα γηα λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα απηά.
Απιψο ζέισ λα πσ, φηη εθεί πνπ ζα δηαθσλήζσ είλαη ιίγν ζηνλ ηίηιν πνπ αλαθέξεηαη
κφλν ζηνπο πξφζθπγεο.
Κχξηε Πξφεδξε, είπαηε φηη νη πξφζθπγεο παξακέλνπλ άλζξσπνη θαη ζπκθσλνχκε
απφιπηα, αιιά φρη κφλν νη πξφζθπγεο.
Άλζξσπνη παξακέλνπλ φινη είηε είλαη πξφζθπγεο…

ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Απιψο απηφ ζήκεξα είλαη ην
ζέκα καο.
ΓΑΝΗΖΛ ΔΓΡΑ (Δπηθεθαιήο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο Διιάδαο
(ΓΟΜ)): Θέισ λα πσ, φκσο, φηη είηε αλήθνπλ ζηε πλζήθε ηεο Γελεχεο πνπ ηππνινγηθά ηνπο
θαηαηάζζεη ζηελ θαηεγνξία πξνζθχγσλ είηε φρη, θαηά ηελ άπνςή κνπ, ππάξρνπλ θαηεγνξίεο
κεηαλαζηψλ ζε πνιχ ρεηξφηεξε θαηάζηαζε απφ φ,ηη νη πξφζθπγεο.
Πξνεγνπκέλσο αλαθέξζεθε ε επαισηφηεηα.
Πνηα επαισηφηεηα, φηαλ μέξνπκε, φηη ππάξρνπλ πάξα πνιιά παηδηά, ηα νπνία
δηαθηλνχληαη γηα ρ ιφγνπο ζηα ζχλνξα ζηε ρψξα καο θαη πξνο ηα πάλσ κε θάζε είδνπο
εθκεηάιιεπζε θαη ζηέξεζε πιήξνπο ειεπζεξίαο θαη εκείο ζπδεηάκε πνηα είλαη ε επαισηφηεηα
ή πφζν ζα είλαη λνκηθά.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ηα ιέσ απηά δηφηη απφ έλα ζεκείν θαη κεηά πξέπεη λα ιέκε ηα
πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο.
Σα γλσξίδνπκε φινη θαη δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε αηέξκνλεο ζπδεηήζεηο, φπσο
εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο γηα ην πνηα ζα είλαη ηα θξηηήξηα επαισηφηεηαο. Με κία βφιηα ζην
πεδίν ηνπ Άξεσο ζα δνχκε πνηα είλαη ε επαισηφηεηα, εδψ ζηελ Αζήλα, δειαδή.
Να πσ, ινηπφλ, φηη ν ΓΟΜ έρεη έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη ζηελ αληηκεηψπηζε φισλ
απηψλ πνπ ζπδεηήζεθαλ.
Πέξαλ ησλ γλσζηψλ εζεινληηθψλ επηζηξνθψλ πνπ θάλακε φια απηά ηα ρξφληα, αιιά
θαη κε ηελ θαηάζηαζε πνπ αλαθέξζεθε απφ ηελ θπξία ηαπξνπνχινπ, φπνπ θάλνπκε ηηο
κεηαθηλήζεηο πξνο ηελ ππφινηπε Δπξψπε, έρνπκε ηελ επζχλε θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ
πνιιψλ κνλίκσλ θέληξσλ ππνδνρήο κε ηηο δψλεο αζθαιείαο, έρνπκε ηελ επζχλε γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ θέληξσλ γηα ηα αζπλφδεπηα, φπνπ ππήξμε έλα κεγάιν θελφ κεηαμχ ηνπ
πξνεγνχκελνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ επφκελνπ, ην νπνίν αθνχσ κε ραξά, φηη ζα μεθηλήζεη
ηνλ Αχγνπζην. Δγψ ην βιέπσ ιίγν δχζθνιν λα γίλεη κε ην ΑΜΗΘ, αιιά καθάξη ην εχρνκαη θαη
εγψ θαη δελ μέξσ, εάλ βγήθαλ νη πξνζθιήζεηο.
Να πσ, βεβαίσο, φηη ην ζέκα ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη ζε
ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θάλακε λνκίδσ έλαλ

άζιν, πνπ γηα πξψηε θνξά έγηλε ζηελ Δπξψπε θάηη ηέηνην, δειαδή, λα θέξνπκε ηα παηδηά
ησλ αλζξψπσλ απηψλ απφ ηα θέληξα ππνδνρήο πνπ βξίζθνληαη ζηα ζρνιεία.
Παξφιν, φκσο, πνπ θαλνλίζακε λα είλαη κεηά απφ ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο, παξφιν πνπ
δψζακε πάξα πνιιά πξάγκαηα ζηα ζρνιεία, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλήζνπλ, μέξεηε φινη απφ
ηνλ Σχπν, φηη ππήξμαλ πνιιέο αληηδξάζεηο θαη ειπίδσ, αλ θαη αθνχσ ην αληίζεην, φηη ζα
έρνπκε άιιεο πνιιέο αληηδξάζεηο επίζεο θαη γηα ηελ θεηηλή ρξνληά, εκείο ζα θνηηάμνπκε λα
ζπλερίζνπκε θαη θέηνο, κέρξη λα θαηαθέξνπλ ηα παηδηά απηά λα εληαρζνχλ πιήξσο ζηα
θαλνληθά δεκφζηα ζρνιεία ηελ επφκελε ρξνληά. Γειαδή, ζα ζπλερηζζεί ην ίδην πξφγξακκα θαη
απηή ηε ρξνληά.

πλέρεηα νκηιίαο θ. ΓΑΝΗΖΛ ΔΓΡΑ, Δπηθεθαιήο ηνπ Γηεζλνχο
Οξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο, ΓΟΜ
Να πσ, επίζεο, φηη ζηα πξνεγνχκελα θέληξα, ηα νπνία, φπσο εηπψζεθε, ζηγά ζηγά θιείλνπλ,
ππήξμε κηα κεγάιε ζηήξημε απφ πιεπξάο ΓΟΜ ζηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε. Τπάξρεη κηα
κεγάιε ζπλεξγαζία κε φινπο φζνη βξίζθνληαη εδψ, δελ ρξεηάδεηαη λα πσ ηίπνηα παξαπάλσ
δειαδή θαη κε ηνπο θξαηηθνχο θνξείο, αιιά θαη κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζε δηάθνξα
επίπεδα θαη κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη κε φινπο φζνη κίιεζαλ ή ζα κηιήζνπλ κεηά.
Ννκίδσ εάλ ζέινπκε λα πνχκε πψο είλαη ε θαηάζηαζε, ε εηθφλα, απηή ηε ζηηγκή,
κπνξνχκε λα ην ρσξίζνπκε ζε δχν θαηεγνξίεο, ηη γίλεηαη ζηελ επεηξσηηθή ρψξα θαη ηη γίλεηαη
ζηα λεζηά. ηελ επεηξσηηθή ρψξα λνκίδσ φηη ηα πάληα είλαη απηή ηε ζηηγκή ππφ έιεγρν,
εηπψζεθε απ' φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο. ηα λεζηά βεβαίσο ππάξρεη έλα κεγάιν
ζέκα θαη ζα ζπλερίδεη λα ππάξρεη φζν ππάξρεη θαζπζηέξεζε θαηαξρήλ απφ πιεπξάο αζχινπ.
Γειαδή, φηαλ νη ελλέα ζηνπο δέθα θάλνπλ αίηεζε γηα άζπιν είλαη ινγηθφ λα ππάξρεη κηα
θαζπζηέξεζε, ε νπνία φηαλ πάκε κάιηζηα θαη ζην δεχηεξν βαζκφ ππάξρεη αθφκε κεγαιχηεξε,
γλσξίδνληαο, επίζεο, φηη ε ζχλζεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ έξρνληαη απηή ηε ζηηγκή ζηα λεζηά,
έλα 80% ίζσο θαη παξαπάλσ είλαη κε πξνζθπγηθέο ξνέο. Παξφια απηά φκσο γίλεηαη ε αίηεζε
αζχινπ θαη απηφ έρεη κηα κεγάιε θαζπζηέξεζε, φπνπ πξέπεη λα ζπκεζνχκε φηη ηα θέληξα θαη
νη ππνδνκέο πνπ ππάξρνπλ ζηα λεζηά έγηλαλ, ηα πεξίθεκα hotspots πνπ ζπδεηάκε, έγηλαλ γηα
ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο. Δγγξαθή,………….. θαη κεηά κεηαθνξά ζηελ επεηξσηηθή ρψξα. Απηφ
δελ γίλεηαη ηψξα ιφγσ ηεο θνηλήο δήισζεο κεηαμχ Δ.Δ. θαη Σνπξθίαο. Άξα, ινηπφλ, ππάξρεη
απηή ε αλεζπρία πνπ δεκηνπξγείηαη επεηδή είλαη πνιχο θφζκνο θαη πνιχ κεγαιχηεξν ρξνληθφ
δηάζηεκα απ΄φηη είρε πξνγξακκαηηζηεί λα ππάξρεη ζ' απηά ην θέληξα θαη είλαη ινγηθφ λα
ππάξρεη. Άξα εδψ ζα πξέπεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ λα εμεηάδεηαη ε αίηεζε αζχινπ θαη ζε
δεχηεξν βαζκφ θαη απφ θεη θαη πέξα απηνί πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ δηεζλή πξνζηαζία λα
πξνρσξνχλ θαη νη άιινη λα αθνινπζνχλ κηα απφ ηηο άιιεο δηαδηθαζίεο, πνπ είλαη ε επηζηξνθή
ζηελ Σνπξθία, ε επηζηξνθή ζηε ρψξα ηνπο θ.ιπ..
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ν θ. Πέηξνο
Μάζηαθαο, Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο.

ΠΔΣΡΟ ΜΑΣΑΚΑ (Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα
ηνπο πξφζθπγεο): Δπραξηζηψ θπξία Πξφεδξε θαη επραξηζηνχκε θαη γηα ηελ πξφζθιεζε θαη ηε
δπλαηφηεηα λα είκαζηε ζήκεξα ζε απηή ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο καο.
ηε ζχληνκε παξνπζίαζή κνπ

ζα πξνζπαζήζσ λα ζπκππθλψζσ δχν κεγάια

θεθάιαηα πιεξνθνξίαο. Σν πξψην έρεη λα θάλεη κε νξηζκέλεο δηαπηζηψζεηο, πνπ αθνξνχλ ηελ
θαηάζηαζε ζήκεξα θαη ηε ζχγθξηζή ηεο κε ην ηη ππήξρε έλα θαη δχν ρξφληα πξηλ θαη ην
δεχηεξν θνκκάηη ηεο παξέκβαζήο κνπ έρεη λα θάλεη κε ηε ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ
θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ζηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο.
Όπσο θαη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο έηζη θαη ε Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο είλαη κέξνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Σν γξαθείν καο
ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα απφ ην 1952 θαη απφ ην 2015 είκαζηε θαη εκείο κέξνο ησλ θνξέσλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο.
Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε. ήκεξα είλαη πξνθαλέο φηη απηφ πνπ απνηεινχζε ηελ θξίζε
ή ηελ έθηαθηε αλάγθε έρεη κεηαιιαρζεί ζε κηα κεηάβαζε πξνο κηα ζηαζεξφηεηα.
Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, φηη απηή ε θάζε ηεο κεηάβαζεο ζπληειείηαη κε βειηηψζεηο, εθεί φπνπ
ππήξραλ ζηελ αξρή ηεξάζηηα πξνβιήκαηα. Όινη λνκίδσ ζ' απηή ηελ αίζνπζα είδαλ θαη ηηο
εηθφλεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ ζηηο αξρέο
ηνπ 2015. Όινη έρνπλ ηα δεδνκέλα, ηηο εηθφλεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην ηη ζπκβαίλεη ηψξα.
Τπάξρεη ινηπφλ κηα ζαθήο βειηίσζε. Ζ κεηάβαζε, φκσο, δελ είλαη κφλν κεηάβαζε απφ κηα
θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζε κηα θαηάζηαζε κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηαο, πνπ νθείιεηαη
άιισζηε θαη ζηε κείσζε ησλ αξηζκψλ ησλ εηζεξρνκέλσλ. Δίλαη θαη κηα κεηάβαζε ζε άιιν
πιαίζην. Οη κεραληζκνί αληηκεηψπηζεο ηεο έθηαθηεο αλάγθεο ηφζν ζε επίπεδν ειιεληθφ φζν
θαη ζε επίπεδν επξσπατθφ αξρίδνπλ πηα λα απνζχξνληαη θαη λα νινθιεξψλνπλ ηελ παξνπζία
ηνπο θαη έηζη ε κεηάβαζε ζπληειείηαη θαη ζε επίπεδν ζεζκψλ θαη θνξέσλ δηαρείξηζεο. Γελ
είλαη κπζηηθφ φηη ε επξσπατθή ππεξεζία αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζηαδηαθά απνζχξεηαη απφ
ηε βνήζεηα πνπ παξέρεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Έρεη ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα.
Γελ είλαη κπζηηθφ φηη νη ειιεληθέο αξρέο αλαιακβάλνπλ ηζρπξφηεξν ξφιν ζηε δηαρείξηζε ηεο
θαηάζηαζεο θπξίσο ζηα λεζηά, αιιά θαη ζηελ ελδνρψξα θπζηθά.

(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΠΔΣΡΟΤ ΜΑΣΑΚΑ, Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο ηεο Ύπαηεο
Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο)
Ζ κεηάβαζε απηή αλακέλνπκε θαη εκείο, λα έρεη νξηζκέλεο αλαηαξάμεηο. Σν ζεκαληηθφ
φκσο, είλαη λα ζπληειεζηεί θαη λα ζπληειεζηεί θαηά ην δπλαηφλ νκαιφηεξα. Άξα δεχηεξε
δηαπίζησζε ε δηαπίζησζε ηεο κεηάβαζεο, φρη κφλν ζε επίπεδν δεδνκέλσλ θαη αξηζκψλ
αθίμεσλ, αιιά θαη ζε επίπεδν πιαηζίνπ, αιιάδεη πηα ε αξρηηεθηνληθή αιιάδνπλ νη δξψληεο.
Ηζρπξφηεξνο θαη κεγαιχηεξνο ξφινο ζηηο ειιεληθέο αξρέο.
Σξίηε δηαπίζησζε δηαηεξήζεθε πξνζηαηεχηεθε, ην δηθαίσκα ζην άζπιν. Σν δηθαίσκα
φισλ φζσλ, έηζη πηζηεχνπκε λα δεηήζνπλ πξνζηαζία θαηνρπξψλεηαη ζε λνκηθά δεζκεπηηθά
θείκελα, θαηνρπξψλεηαη θαη ζηε δηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ
αλζξψπνπ, αιιά θαη ζε πνιιά λνκηθά δεζκεπηηθά θείκελα. Μία απφ ηηο πηζαλέο απψιεηεο, ζε
ζρέζε κε φηη ζπλέβε απφ ην 2015 θαη κεηά ζα κπνξνχζε λα ήηαλ, δελ ήηαλ ηειηθά, ζα
κπνξνχζε λα ήηαλ νη εγγπήζεηο, νη δηαζθαιίζεηο θαη ην ηδηαίηεξα πςειφ επίπεδν, ην νπνίν ε
ειιεληθή λνκνζεζία θαη ε επξσπατθή λνκνζεζία πξνβιέπνπλ, γηα φζνπο δεηάλε ηελ
αλαγλψξηζή ηνπο, σο πξφζθπγεο θαη γηα φζνπο ηζρπξίδνληαη φηη ζηε ρψξα ηνπο θηλδπλεχεη ε
δσή ηνπο, ή ε ειεπζεξία ηνπο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε ηεο Γελεχεο.
Πξνζηαηεχηεθε απηφ ην δηθαίσκα. Ζ Διιάδα παξά ηηο αζθπθηηθέο πηέζεηο, κπφξεζε
θαη δηαηήξεζε θαη ην επίπεδν ηεο λνκνζεζίαο ζε πνιχ πςειφ επίπεδν, αιιά θαη ην επίπεδν
ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ κε φια ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία είλαη θαη παξακέλνπλ
γλσζηά κε βειηηψζεηο λα ζπληεινχληαη. Όκσο έλα δεδνκέλν είλαη, φηη ην δηθαίσκα ζην άζπιν
πξνζηαηεχηεθε.
Σαπηφζεκν κε ην δηθαίσκα ζην άζπιν ή αλ ζέιεηε ε άιιε πιεπξά, είλαη ε αξρή ηεο κε
επαλαπξνψζεζεο. Γελ επηηξέπεηαη απφ ην δηεζλέο δίθαην, ηα θξάηε λα απειαχλνπλ
αλζξψπνπο απφ ηελ επηθξάηεηά ηνπο, εθφζνλ απηνί νη άλζξσπνη θηλδπλεχνπλ εθεί πνπ ζα
απειαζνχλ. Καη απηφ ηεξήζεθε είδακε ηελ θαηάζηαζε ζηε ζάιαζζα είλαη πάξα πνιχ
δχζθνιν, λα επηιέμεη θαλείο θαη λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη, αλ θάπνηνο άλζξσπνο φλησο
θηλδπλεχεη λα επηζηξαθεί ή αλ δελ θηλδπλεχεη. Απηφ δηαζθαιίζηεθε αθφκε θαη αλ ππάξρνπλ
θσλέο θαη θαηαγγειίεο γηα κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά απηά, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη

αληηθείκελν δηεξεχλεζεο φκσο, ε γεληθή εηθφλα είλαη φηη φλησο πξνζηαηεχηεθε θαη απηφ ην
δηθαίσκα ζηε κε επαλαπξνψζεζε.
Σειεπηαία δηαπίζησζε γηα ηελ θαηάζηαζε είλαη πνηα ζηηγκή λα ζπδεηήζεη θαλείο φρη
κφλν γηα ηα λεζηά θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθεί πνπ πινπνηνχληαη, φρη κφλν γηα ην πψο ζηελ
ελδνρψξα ζα θιείζνπλ φζν πεξηζζφηεξνη θαηαπιηζκνί γίλεηαη θαη πφζν γξήγνξα ζα
πεξάζνπκε ζηελ δηαρείξηζε ησλ δηακεξηζκάησλ θαη ησλ άιισλ πξνγξακκάησλ, πνπ αθνξνχλ
ηε βνήζεηα ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο.
Δίλαη ζηηγκή λα ζπδεηήζεη ε Διιάδα, νη θνξείο ηεο θαη φινη νη δξψληεο πνπ βνεζνχλ
ηηο αξρέο, ην πψο απηνί πνπ ζα ιάβνπλ θαζεζηψο, απηνί πνπ ζα αλαγλσξηζηνχλ σο
πξφζθπγεο, σο δηθαηνχρνη δηεζλνχο πξνζηαζίαο, ζα εληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Καη
έληαμε δελ ζεκαίλεη κφλν βνήζεηα, αιιά ζεκαίλεη θαη ζηήξημε πξνο ηελ απηνλνκία. εκαίλεη
θαη ελζσκάησζε ζηα εζληθά ζπζηήκαηα φπνηα είλαη απηά, θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηαηξηθήο
πεξίζαιςεο. εκαίλεη κία ζεηξά απφ ζεηηθέο δξάζεηο, πέξα απφ ηηο δξάζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ
ην ειάρηζην ηεο δηαβίσζεο. Μηα ζεηξά ινηπφλ απφ ζεηηθέο δξάζεηο, γηα λα κπνξέζνπλ απηνί νη
άλζξσπνη ηζφηηκα λα απνηειέζνπλ ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο.
Θπκίδσ ηηο εηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο πνπ δεζκεχνπλ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ., ζε φηη
αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ αλαγλσξηζκέλσλ πξνζθχγσλ θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, πνπ έρνπλ
λα θάλνπλ κε ην πψο εληάζζνληαη ζηελ θνηλσλία θαη ην πψο ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσληθή
δσή.
Αθήλσ ηειεπηαίν θαη ελ ηάρεη ζα πεξηγξάςσ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηεο Ύπαηεο
Αξκνζηείαο. Δίκαζηε ν θνξέαο, πνπ πινπνηεί ην πξφγξακκα ησλ κεηξεηψλ, δειαδή ησλ
ρξεσζηηθψλ ραξηψλ κε βάζε ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ηελ ρξεκαηηθή
βνήζεηα, πνπ ηνπο επηηξέπεη λα απνδεζκεπηνχλ απφ ην ζπζζίηην, ή απφ ηελ αλάγθε λα
πεξηκέλνπλ ζηελ νπξά, ην φπνην βνήζεκα θαη ηελ φπνηα βνήζεηα παξέρεηαη.
Δίκαζηε ν θνξέαο, πνπ πινπνηεί ζε ζπλεξγαζία κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη
βέβαηα ππφ ηελ ζπλνιηθή επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, ην
πξφγξακκα ζηέγαζεο ζε δηακεξίζκαηα. Έρνπκε δεκηνπξγήζεη ζρεδφλ 20.000 ζέζεηο ζε
δηακεξίζκαηα. Δίκαζηε ν θνξέαο, πνπ ζπλεηζθέξεη θαη ζπκπξάηηεη κε ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο
αξρέο, γηα λα νξγαλσζεί ε κεηαθνξά ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ην δηθαηνχληαη απφ ηα λεζηά,

ζηελ ελδνρψξα. Καη νινθιεξψλσ θχξηε Πξφεδξε, ιέγνληαο φηη ζα είκαζηε θαη ν θνξέαο πνπ
ζα ζηεξίμεη ζην πιαίζην ηεο εληνιήο ηνπ θαη θάζε πεξαηηέξσ ελέξγεηα θαη δξάζε, πνπ έρεη λα
θάλεη πηα κε ηηο ζεηηθέο δξάζεηο ζηήξημεο ηεο έληαμεο ησλ αλζξψπσλ, πνπ παίξλνπλ πηα
θαζεζηψο θαη δηθαηνχληαη λνκίκσο λα δηακείλνπλ ζηελ Διιάδα, σο δηθαηνχρνη πξνζηαζίαο.
Δπραξηζηψ.

ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ(Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ε θπξία
Γαβνπλέιε.
ΜΑΡΗΑ ΓΑΒΟΤΝΔΛΖ (Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα – Πξνεδξεχνπζα ηνπ Δ’ ηκήκαηνο
Γηεζλνχο Δπηθνηλσλίαο θαη πλεξγαζίαο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ
Αλζξψπνπ Δ.Δ.Γ.Α.): Δπραξηζηψ πνιχ θπξία Πξφεδξε γηα ηελ πξφζθιεζή ζαο ζηε ζπδήηεζε
ζήκεξα. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ είλαη φπσο γλσξίδεηε ην
αλεμάξηεην φξγαλν πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε ρψξα θαη επηηειψληαο ην
ζεζκηθφ ηεο ξφιν, πνπ ηεο επηηάζζεη λα παξέρεη ζπκβνπιέο, ζπζηάζεηο, πξνηάζεηο ζηελ
ειιεληθή πνιηηεία γηα έλα πιήζνο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ
δηθαησκάησλ. Έρεη κηα πνιχ ζνβαξή παξνπζία θαη έληνλε ζηα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ
κε ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ πνπ δεηνχλ θξνληίδα ζην ειιεληθφ έδαθνο.
Ήδε ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ε Δζληθή Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έρεη θάλεη 7
δεκφζηεο δειψζεηο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ. Αλαθέξζεθε ζηηο
αλεζπρίεο ηεο ζρεηηθά κε ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ επηζηξνθήο
πξνζθχγσλ ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο Γνπβιίλνπ. Μίιεζε γηα ηε ζχλζεζε ησλ
αλεμάξηεησλ επηηξνπψλ πξνζθπγψλ. Καη’ επαλάιεςε έρεη αλαθεξζεί ζηηο ζνβαξέο
επηπηψζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ είραλ νη έληνλεο
πξνζθπγηθέο θαη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ζηε ρψξα. Έρεη ζπκβνπιέςεη θαη’ επαλάιεςε ηελ
ειιεληθή πνιηηεία γηα ηα λνκνζεηήκαηα πνπ θαηά θαηξνχο εκθαλίδεη. Βεβαίσο έρεη κηα πνιχ
ζνβαξή παξνπζία θαη ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ θφζκν, ζπκκεηέρνληαο ζην επξσπατθά δίθηπν
εζληθψλ ζεζκψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ην ENTRY, ην νπνίν άιισζηε θάλακε θαη ηελ
ηειεπηαία καο παξνπζία, αλαιακβάλνληαο ηελ πξσηνβνπιία γηα ηε δήισζε πνπ πηνζεηήζεθε
ζηελ ηειεπηαία γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ δηθηχνπ, ηνλ Μάξηην απηήο ηεο ρξνληάο κε ηίηιν
«Δπξσπατθή Αιιειεγγχε ζην πεδίν ηεο Μεηαλάζηεπζεο - πλέξγεηα γηα ηελ πξνψζεζε θαη
πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ».
Δπηπιένλ δε έρνπκε έλαλ εμαηξεηηθά ελεξγφ ξφιν σο εηδήκνλεο, experts, ζην πιαίζην
ηνπ ΟΖΔ ζηελ δηαδηθαζία απηή πνπ ζα θαηαιήμεη ηνλ επηέκβξην, ειπίδεη θαλείο, ζηε γεληθή
ζπλέιεπζε γηα έλα global compact on my creation, γηα έλα ζπλνιηθφ δειαδή ηξφπν, κε ηνλ
νπνίν ζα κπνπλ ζην ραξηί γεληθέο αξρέο γηα έλα ειπίδνπκε θαηλνχξγην θείκελν πξνζηαζίαο.

Δπί ηεο νπζίαο ε Δζληθή Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ αλεζπρεί γηα δχν
θπξίσο δεηήκαηα. Σν πξψην αλαθέξεηαη ζηηο ζπλζήθεο θξάηεζεηο ζε πξναλαρσξεζηαθά
θέληξα, ζε θέληξα θηινμελίαο, ζε φιεο απηέο ηηο δνκέο πνπ βξίζθνληαη ηφζν ζηα λεζηά φζν θαη
ζηελ ελδνρψξα. Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν είρακε ηελ επθαηξία λα θάλνπκε κηα ζεηξά επηζθέςεσλ
ηφζν ζηελ Κσ φζν θαη ζε δνκέο ζηε κείδνλα πεξηθέξεηα Αηηηθήο, αθξηβψο γηα λα έρνπκε κία
πξψηε εκπεηξία, γηα λα δνχκε απφ θνληά ηηο ζπλζήθεο θαη λα κπνξέζνπκε λα ζπλνκηιήζνπκε
κε φινπο ηνπο αξκνδίνπο θαη λα δνχκε πσο κπνξνχκε λα δηεπθνιχλνπκε αλζξψπνπο θαη
ζπζηήκαηα.
Δπίζεο, έρνπκε ηε ραξά πνιινχο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο γχξσ κνπ λα ηνπο έρνπκε
σο κέιε ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη αζθαιψο ρξεζηκνπνηνχκε ηε
δηθή ηνπο εκπεηξία θαη ηε δηθή ηνπο πξαθηηθή εθαξκνγή πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζηηο
πξνηάζεηο πνιηηηθψλ θαη ζπζηάζεσλ πξνο ηελ ειιεληθή πνιηηεία.
Δπίζεο έρνπκε εθδειψζεη θαη’ επαλάιεςε ηελ αλεζπρία καο γηα ηηο πξαθηηθέο
επηπηψζεηο ηεο θνηλήο δήισζεο Δ.Δ – Σνπξθίαο. Δθθξάζακε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηηο
κείδνλεο αλεζπρίεο καο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη εθεί. Παξαθνινπζνχκε ζπλερψο
ηελ εμέιημε απηήο ηεο ζπκθσλίαο θαη πξνζπαζνχκε λα επεξεάζνπκε θαη ζε επξσπατθφ θαη ζε
δηεζλέο επίπεδν, έηζη ψζηε λα αιιάμεη ζπλνιηθά ε πνιηηηθή ηεο Έλσζεο ζηα πεδία απηά, ηφζν
απνθεχγνληαο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο θαη κε άιιεο ρψξεο,

φζν βεβαίσο θαη ζηελ

αλαδηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Γνπβιίλνπ θαη φιεο ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο.

(πλέρεηα νκηιίαο θπξίαο ΜΑΡΗΑ ΓΑΒΟΤΝΔΛΖ, Αλαπιεξψηξηαο Καζεγήηξηαο –
Πξνεδξεχνπζαο ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο Γηεζλνχο Δπηθνηλσλίαο θαη πλεξγαζίαο ηεο Δζληθήο
Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΔΓΑ))

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ αληηιακβάλεηαη φηη πεξλάκε πιένλ
απφ ηε θάζε ηεο ππνδνρήο, απφ ηε θάζε ηεο θξίζεο, ζηε θάζε ηεο έληαμεο, ζηε θάζε, κε
άιια ιφγηα, ηεο θαλνληθφηεηαο. Απφ κηα κεξηά, πεξλάκε απφ ηα επθνιφηεξα ζηα δπζθνιφηεξα,
δηφηη, ε θξίζε είλαη θξίζε. Μπνξεί θαλείο λα επηθεληξσζεί ζε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, πξέπεη
λα ηα αληηκεησπίζεη ππφ ζπλζήθεο εμαηξεηηθά δχζθνιεο, αιιά πάλησο έρεη λα αληηκεησπίζεη
ην εμήο έλα.
Καζψο ινηπφλ πεξλάκε ζηελ θαλνληθφηεηα, θαζψο νη άλζξσπνη θεχγνπλ απφ ηα
θέληξα ππνδνρήο θαη πεξλνχλ ζηελ πξαγκαηηθή θνηλσλία, θαζψο ηα παηδηά κεηαθηλνχληαη
ζηγά ζηγά απφ ζηξαηφπεδν ζε ζρνιεία, θαζψο νη άλζξσπνη θεχγνπλ απφ θνληέηλεξο, πνπ
νηθίζθνπο, απφ νηηδήπνηε άιιν θαη θηλνχληαη πξνο δηακεξίζκαηα θαη αλαδεηνχλ ηελ απηνλνκία
ηνπο, αγνξάδνληαο ην θαγεηφ ηνπο θαη ςσλίδνληαο θαη καγεηξεχνληαο ζην ζπίηη, απηφ ζεκαίλεη
φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ειέγρνπκε ηελ πξαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ, ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ππνδνρήο θαη έληαμεο ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία,
γίλεηαη νινέλα θαη δπζθνιφηεξνο.
Ο ξφινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ είλαη ρσξίο θακία
ακθηβνιία λα είλαη εθεί, λα παξαθνινπζεί θαηά ην δπλαηφλ θαη λα πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη
απηέο ηηο ζεηηθέο δξάζεηο, απηέο ηηο πνιηηηθέο πνπ ζα επηηξέςνπλ λα νινθιεξσζεί απηή ε
δηαδηθαζία έληαμεο, ε νπνία, ζα θξαηήζεη πνιχ ρξφλν, έηζη ψζηε, νη άλζξσπνη απηνί πνπ
βξέζεθαλ ζηε ρψξα καο λα απνηειέζνπλ έλα νπζηαζηηθφ θνκκάηη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα
φζν ρξφλν ρξεηαζηεί λα κείλνπλ εδψ, γηα φζν ρξφλν κείλνπλ ηειηθά εδψ. Δπραξηζηψ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ν θ.
Παπαζηεξγίνπ.
ΒΑΗΛΖ ΠΑΠΑΣΔΡΓΗΟΤ (Γηθεγφξνο – Αληηπξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηα
Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔιΔΓΑ): Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο
ελζσκάησζεο θαη ηεο έληαμεο ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ, άθνπζα κε ελδηαθέξνλ θαη κε

ηθαλνπνίεζε φηη ππάξρεη έλα ζρέδην ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ελζσκάησζεο ηνπ
πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ πνπ ζα παξακείλεη ζηε ρψξα κε δεδνκέλα θαη ηα πνζνζηά
απνδνρήο πνπ κε ηθαλνπνίεζε άθνπζα φηη είλαη αξθεηά απμεκέλα.
Σειεγξαθηθά, ζα πσ θάπνηεο ζθέςεηο: Πξψηνλ, λα θιείζνπλ ηα θάκπο ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Απηή ε πξννπηηθή ηεο έληαμεο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ κε ηελ έλλνηα ηεο
ζηέγαζεο ζε δηακεξίζκαηα θαη ζηηο γεηηνληέο λα επηηαρπλζεί κε ην κεγαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν.
Γεχηεξνλ, ζα απαηηεζνχλ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη απφ ην Τπνπξγείν, πέξαλ ηνπ λα
αθήζεη ηελ θνηλσλία λα θάλεη απηφ πνπ πάληα έθαλε, λα ιεηηνπξγήζεη κε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο
ελζσκάησζεο πνπ πάληα θάλεη κηα ελεξγφο θνηλσλία, λα βνεζήζεη κε ζεηηθέο δξάζεηο απηή
ηελ πνξεία ηεο έληαμεο. Αλαθέξνκαη ζε πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο, ζρεηηθά κε ηελ εμνηθείσζε κε ηηο γεηηνληέο θαη ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
θάζε γεηηνληάο θαη ηεο θάζε πφιεο, γηα πξνγξάκκαηα ζηέγαζεο θαη εξγαζίαο, ηα νπνία, ζα
πξέπεη λα εθπνλεζνχλ πξνθεηκέλνπ απηφο ν πιεζπζκφο ζα κπνξέζεη λα εληαρζεί κε ηνλ πην
νκαιφ ηξφπν.
Δδψ, πξέπεη λα πσ φηη αθελφο κελ, φζνη δνπιεχνπλ ζην πεδίν είλαη αληηκέησπνη κε
κηα ζπλερή δηειθπζηίλδα ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο έληαμεο. Αλαθέξσ ελδεηθηηθά φηη ηνλ
ηειεπηαίν θαηξφ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαθχςεη αθφκα θαη κε ηελ απφδνζε
ΑΜΚΑ ζηνλ πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ. Ξαθληθά νη ππεξεζίεο δεηνχλ άδεηεο εξγαζίαο ή
ζπκβάζεηο εξγαζίαο απφ ηνλ θφζκν, ν νπνίνο, πξνζπαζεί λα εληαρζεί ζην ζχζηεκα
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο. Απηά είλαη πηζσγπξίζκαηα πνπ πξέπεη λα
επηζεκαίλνπκε θαη λα κπνξνχκε λα ηα δηνξζψλνπκε άκεζα.

(πλέρεηα νκηιίαο, θ. ΒαζηιείνπΠαπαζηεξγίνπ, Γηθεγφξνπ – Αληηπξνέδξνπ ηεο
Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔιΔΓΑ))
Δπίζεο λα πσ, είλαη έλαο αξηζκφο ν νπνίνο είλαη έλαο ζεκαληηθφο, είλαη πελήληα κε
εμήληα ρηιηάδεο άλζξσπνη, είλαη έλαο αξηζκφο θαη κεγάινο θαη κηθξφο. Αληηθεηκεληθά κηιψληαο,
είλαη κηα κεγάιε ειιεληθή πφιε, επνκέλσο είλαη κηα πξφθιεζε ε έληαμε γηα φινπο καο, απφ
ηελ άιιε κεξηά ε ειιεληθή θνηλσλία ζην παξειζφλ, ζηε δεθαεηία ηνπ ΄90, αληηκεηψπηζε ην
δήηεκα ηεο έληαμεο ελφο πνιχ κεγαιχηεξνπ πιεζπζκνχ, επνκέλσο ζα έιεγα φηη ζα έπξεπε
λα κελ είκαζηε θνβηθνί, είλαη απνιχησο εθηθηή κηα ηέηνηνπ ηχπνπ γξήγνξε δηαδηθαζία θη
νθείιεη εδψ ε πνιηηεία λα ηελ ππφ-βνεζήζεη, πέξαλ ηνπ λα αθήζεη ηηο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο
λα πάξνπλ ην δξφκν ηνπο.
Έλα δεχηεξν δήηεκα ην νπνίν ζα ήζεια λα ζίμσ, είλαη ε θαηάζηαζε ζηα λεζηά, ην
αλαγλψξηζε ην Τπνπξγείν φηη είλαη κηα θαηάζηαζε φρη θαιή, εδψ λα πσ κηα ζθέςε φ,ηη είλαη
βέβαηνο απνξία κηαο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο επηινγήο, ην γεγνλφο φηη θνξηψζεθαλ ηα λεζηά κε
έλα πάξα πνιχ κεγάιν πιεζπζκφ, δεκηνπξγνχληαη νξηαθέο θαηαζηάζεηο, νη ζπλζήθεο
δηακνλήο είλαη πάξα πνιχ θαθέο θαη λνκίδσ φηη ηα πξφζθαηα πεξηζηαηηθά ζηελ Μφξηα,
δείρλνπλ κηα θαηάζηαζε εθξεθηηθή πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζπλζήθε δηαβίσζεο ηνπ
πιεζπζκνχ εθεί, ππάξρνπλ θαη πεξηζηαηηθά ζεκαληηθά ζαλάησλ, ζσκαηηθψλ ηξαπκαηηζκψλ ηα
νπνία ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαη αζηπλνκηθήο βίαο, βεβαίσο.
Απφ ηελ άιιε δηαπηζηψλνπκε φηη ζε κεγάιν βαζκφ νη δηαδηθαζίεο ζηα λεζηά,
θαηαιήγνπλ ζην λα παξαπεκθζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη ζηελ θαλνληθή δηαδηθαζία, πέξαλ
ινηπφλ ηνπ γεγνλφηνο, φηη εθεί είλαη πξνθαλέο φηη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο θνξηψλνληαη κε έλαλ
πάξα πνιχ κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ, ησλ νπνίσλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο δελ κπνξνχλ λα ην
αληέμνπλ, ελ ηέιεη, ππάξρεη θαη ην δήηεκα φηη κάιινλ απηή ε δηαδηθαζία δελ είλαη θαη
απνηειεζκαηηθή, αθφκε θαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ θξάηνπο. Απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία
γίλεηαη παξαπνκπή ζηελ θαλνληθή δηαδηθαζία, είλαη πξνθαλέο φηη φιν απηφ ην νπνίν
επηιέρζεθε, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη απηή ε έθηαθηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 60, θαηαιήγεη λα
είλαη αιπζηηειέο.
Ννκίδσ, ινηπφλ, φηη είλαη κηα ιάζνο ζηξαηεγηθή ηελ νπνία ζα πξέπεη ε πνιηηηθή
εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ λα ηελ μαλά εθηηκήζεη θαη λα δεη ην πφζν ζπκθέξεη θαη ην ηη

απνηειέζκαηα έρεη απηή ε ππέξ-ζπγθέληξσζε ζηα λεζηά. Γχν αθφκε δεηήκαηα ηειεγξαθηθά,
πξψηνλ, αλήιηθνη - αζπλφδεπηνη, ππάξρνπλ βεβαίσο δνκέο θηινμελίαο, αιιά παξακέλνπλ
αλήιηθνη αζπλφδεπηνη ππφ θξάηεζε. Πξφζθαηα είδα, πξνρζέο, κηα αλαθνίλσζε ηεο ΠΟΑΤ,
ηεο νκνζπνλδίαο αζηπλνκηθψλ πνπ επηζεκαίλνπλ απηφ ην δήηεκα, είλαη θάπνηεο δεθάδεο,
αιιά λνκίδσ φηη γηα φινπο καο εδψ κέζα θαη έλα αζπλφδεπην παηδί λα παξακέλεη ζε ζπλζήθεο
θξάηεζεο, ρσξίο λα έρεη ηειέζεη πνηληθφ αδίθεκα, είλαη πξφβιεκα θαη απηφ ην πξφβιεκα
νθείινπκε λα ην επηζεκαίλνπκε θαη λα ην ιέκε.
Έλα ηειεπηαίν ζέκα, βεβαίσο, δελ γίλνληαη ελδερνκέλσο καδηθέο επαλαπξνσζήζεηο,
αιιά επαλαπξνσζήζεηο θαηά ηε δηθή καο εθηίκεζε γίλνληαη. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο
θαηαγγειίεο, επψλπκεο νη νπνίεο έρεη θάλεη ε δηθή καο έλσζε, κε νλνκαηεπψλπκα, ππήξρε
κηα

επίζεκε

θπβεξλεηηθή

ηνπνζέηεζε

φηη

ε

Διιεληθή

Κπβέξλεζε

δελ

θάλεη

επαλαπξνσζήζεηο, ππάξρεη ινηπφλ ην πξφβιεκα ην πνηνο θάλεη επαλαπξνσζήζεηο, εάλ φρη ε
Διιεληθή Κπβέξλεζε δελ ην γλσξίδεη; Δάλ δελ ην θάλεη θαη εγψ ην δέρνκαη φηη δελ ην θάλεη,
νθείιεη λα δηεξεπλήζεη ην ζπκβάλ. Τπάξρεη κελπηήξηα αλαθνξά ζηελ Δηζαγγειία ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ, ε Γηθαηνζχλε ζα θάλεη ην δηθφ ηεο έξγν, ζα έιεγα φκσο φηη ζα πξέπεη θαη ε ειιεληθή
πνιηηεία, ε ειιεληθή δηνίθεζε, ε ειιεληθή θπβέξλεζε λα θάλεη ην δηθφ ηεο. Δπραξηζηψ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ.
Παπαζηεξγίνπ, ηνλ ιφγν έρεη ε θ. Κσλζηαληίλνο Μαπξνεηδήο, Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ
πκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξφζθπγεο.
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ (Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο
Πξφζθπγεο): Να επραξηζηήζσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ γηα ηελ πξφζθιεζε, εθ κέξνπο ηνπ
Διιεληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ελφο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο νξγαληζκνχο πνπ
αζρνινχληαη κε ην πξνζθπγηθφ θαη ην άζπιν, ελ αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία
ηνπ ΟΖΔ ηνπο πξφζθπγεο, ε νπνία απνηειεί θαη έλαλ εθ ησλ βαζηθψλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ
πξνγξακκάησλ, ηα νπνία πινπνηνχκε, καδί βέβαηα θαη κε άιινπο.
Δθείλν ην νπνίν ζα ήζεια λα πσ είλαη φηη ηνΔιιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο
δελ αξθείηαη κφλν ζηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε φισλ απηψλ ησλ δεηεκάησλ ηα νπνία
αθνχζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, αιιά θαη ζηελ πξαθηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη
ππάξρεη νξγαλσκέλε λνκηθή ππεξεζία αλά ηελ Διιάδα κε ζπγθεθξηκέλα γξαθεία, ζε

εθηέιεζε πάληα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, θαζψο θαη θνηλσληθή ππεξεζία ε νπνία
επηιακβάλεηαη αθξηβψο ζηνλ ηφπν πνπ γελλψληαη ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο πξφζθπγεο ή ηνπο
αηηνχληεο αζχινπ είηε ζηελ πεξηνρή ησλ Αζελψλ, ηεο Αηηηθήο, αιιά θαη εθηφο απηήο.

(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Πξνέδξνπ ηνπ Διιεληθνχ πκβνπιίνπ
γηα ηνπο Πξφζθπγεο)
Απηά ηα νπνία ζέισ λα πσ, πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηνλ λφκν, ζε ζρέζε κε
ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο , ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ αζχινπ, ζε ζρέζε κε ην ηη πξέπεη λα
πξάηηεη ε ειιεληθή πνιηηεία, νχησο ψζηε λα εθαξκφδεη ηφζν ηηο δεζκεχζεηο ηηο νπνίεο έρεη
απφ ηελ χκβαζε ηεο Γελεχεο πνπ αθνξά ζε πξφζθπγεο, αιιά θαη ζε λφκνπο θαη ζε νδεγίεο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δθείλν ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί, θαηά ηελ εκπεηξία ηελ νπνία
βηψλνπκε ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ηδηαίηεξα κεηά ηηο κεγάιεο ξνέο ηνπ 2015, είλαη ην πξφβιεκα
πνπ παξαηεξείηαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ αζχινπ ζηα λεζηά, ηδηαίηεξα ζηα λεζηά ηνπ βνξείνπ
Αηγίνπ Υίν, Μπηηιήλε, άκν. Δθεί, απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία εθαξκφζηεθε ε
πεξίθεκε ζπκθσλία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ Σνπξθία, ζηελ νπζία, θαηά ηε δηθή καο
άπνςε θαη ρσξίο λα θηαίεη θαλείο δηφηη θαη νη Αξρέο εθαξκφδνπλ ην λφκν – εθαξκφδνπλ ηα
φζα έρεη ζπκθσλήζεη ε ειιεληθή πνιηηεία θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε – ππάξρεη κεγάιν
πξφβιεκα ζηε ιεγφκελε «fast-track» δηαδηθαζία. Γηαηί; Γηαηί ζηελ νπζία ε θάζε πεξίπησζε
ηνπ θάζε αηηνχληνο αζχινπ είλαη θαη κνλαδηθή. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, κηα νκαδνπνίεζε ζε
ζρέζε κε ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο, ζε ζρέζε κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο εθ ησλ πξαγκάησλ
παξαλφκσο εηζεξρνκέλσλ αιινδαπψλ ζηελ παηξίδα καο. Γηα παξάδεηγκα γίλεηαη απηή ε
πξψηε θαηαγξαθή, είζαη απφ ηε πξία, ζεσξείηαη ε Σνπξθία αζθαιήο θ.ιπ.. Δλ πάζε
πεξηπηψζεη, λνκίδσ φηη ε δηαδηθαζία απηή δελ έρεη επηηειέζεη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν
πξνβιέθζεθε, γηα ηνλ νπνίν πινπνηήζεθε. Ννκίδσ φηη ππάξρνπλ φιεο εθείλεο νη
πξνυπνζέζεηο λα αλαζεσξεζεί φιε απηή ε δηαδηθαζία, δηφηη δελ ιεηηνπξγεί επί ηεο νπζίαο
ππέξ θαλελφο νχηε ππέξ ηνπ αηηνχληνο νχηε ππέξ ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο, πνπ είλαη ελ
πξνθεηκέλσ ε Διιάδα. Βέβαηα, ηψξα κπαίλνπκε ζηε κεγάιε αληίθαζε ηνπ γηαηί ζεσξείηαη απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε Σνπξθία θξάηνο αζθάιεηαο, φηαλ επ’ απεηιείηαη ε επαλαθνξά ηεο
ζαλαηηθήο πνηλήο, φηαλ έρνπλ δησρζεί 300.000 άλζξσπνη απφ ηηο δνπιεηέο ηνπο θ.ιπ.. Δλ
πάζε πεξηπηψζεη δελ είκαζηε εδψ γηα λα θάλνπκε πνιηηηθέο. Δίκαζηε εδψ γηα λα θάλνπκε
πξνηάζεηο. Απηά ηα αθήλνπκε ζε εζάο ηνπο εκπεηξφηεξνπο, νη νπνίνη ππνζέησ φηη έρεη
αθνπζηεί εδψ κέζα ζα ην αμηνπνηήζεηε θαηαιιήισο. Απηφ, ινηπφλ, είλαη ην πξψην πξφβιεκα,
δειαδή ην ζέκα ηεο «fasttrack» δηαδηθαζίαο ζηα λεζηά. Αληηζέησο, νθείισ λα νκνινγήζσ θαη
νθείισ λα εμάξσ ηα φξγαλα ηνπ δεκνζίνπ φηη νη δηαδηθαζίεο ζηελ ελδνρψξα, πξάγκαηη,

παξνπζηάδνπλ κηα θαλνληθφηεηα. Τπάξρεη δπλαηφηεηα εθπξνζσπήζεσο απφ ζπλεγφξνπο
θ.ιπ..
Δπίζεο, λα θάλσ έλα ζρφιην ζρεηηθά κε απηφ πνπ αλέθεξε ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ
Τπνπξγνχ ζε ζρέζε κε ηνπο 75 επξσπαίνπο δηθεγφξνπο πνπ ήξζαλ ζηε Μπηηιήλε. Γελ
γλσξίδσ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Ζ εκπεηξία ηνπο ήηαλ ηέηνηα πνπ
πξαγκαηηθά πινπνίεζε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ηνπο πξνζθάιεζαλ; Έηζη σο εξσηεκαηηθφ. Αλ
ζέιεηε καο απαληάηε ζηε ζπλέρεηα.
Έλα δεχηεξν δήηεκα, ην νπνίν ζα ήζεια λα ζίμσ θαη ην ζέησ ππφςε ζαο είλαη φηη
ππάξρεη κηα πξφζθαηε απφθαζε ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2017 θαηά Διιάδνο θαη Βειγίνπ, ηεο
Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, φπνπ καο θαιεί - φινπο φζνπο
αζρνινχκαζηε κε ηελ θξάηεζε ζηελ Διιάδα - λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο ζε φιεο ηηο
εγθαηαζηάζεηο. Δγθξίζεθε ιίαλ πξνζθάησο, επαλαιακβάλσ Ηνχλην ηνπ 2017, θαη αλαθέξεη φηη
δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θξάηεζεο, νη νπνίεο ν ίδηνο ν λφκνο πξνβιέπεη ζηνπο
ηφπνπο θξάηεζεο. ε απηφ ην ζεκείν λα ζρνιηάζσ φηη έρεη απφιπην δίθην ν αγαπεηφο θίινο
θαη ζπλάδειθνο δηθεγφξνο ν θ. Παπαζηεξγίνπ, φηη ε θξάηεζε ησλ αλειίθσλ είλαη θάηη ην
νπνίν απαζρνινχζε απφ πνιχ παιηά θαζψο θαη νη νξγαληζκνί, αιιά θαη φζνη αζρνινχληαη κε
ην αληηθείκελν απηφ.

(πλέρεηα νκηιίαο ηνπ θπξίνπ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΑΤΡΟΪΓΖ, Πξνέδξνπ ηνπ
Διιεληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξφζθπγεο)
Απιά λα ππελζπκίζσ, φηη νη θαηά ηφπνπο Δηζαγγειείο Πξσηνδηθψλ, αλ δελ ππάξρνπλ
Δηζαγγειείο Αλειίθσλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηχρε ησλ αλειίθσλ. Απηφ, δελ έρσ αληηιεθζεί
γηαηί πνηέ δελ έρεη εθαξκνζηεί ζηελ Διιάδα. Δίλαη κηα απνξία κνπ, φρη ησξηλή, απφ ηνπ έηνπο
’99-2000 πνπ έρσ ηελ ηηκή λα αζρνινχκαη κε ηα ζέκαηα απηά.
Απφ θεη θαη πέξα, φ,ηη έρνπκε λα πνχκε, ηα έρνπκε πεη θαη εγγξάθσο θαη πξνο ην
Τπνπξγείν θαη πξνο ηηο ππεξθείκελεο Αξρέο. Αλ ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε είκαη ζηε δηάζεζή
ζαο λα ζαο απαληήζσ.
Δπραξηζηψ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ.
Μαπξντδή.
Αλ ζέιεηε λα ππνβάιεηε θάπνηα θείκελα ζηελ Γξακκαηεία ζα δηαλεκεζνχλ ζηελ
Δπηηξνπή, ειεθηξνληθά θαηά πξνηίκεζε.
Σν ιφγν έρεη ε θπξία παζαξίδνπ.
ΓΖΜΖΣΡΑ ΠΑΘΑΡΗΓΟΤ (πληνλίζηξηα Γξάζεο ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο ηεο
Γηεζλνχο Ακλεζηίαο): Καιεζπέξα θαη απφ κέλα θαη επραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηελ πξφζθιεζε.
Θα κηιήζσ θαη εγψ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηα λεζηά, θαζψο κφιηο επηζηξέςακε απφ κηα
εξεπλεηηθή απνζηνιή θαη έρνπκε θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία ζα ζέιακε, επίζεο, λα
ηνλίζνπκε, έρνπλ αλαθεξζεί ηα πεξηζζφηεξα.
Γεθαέμη κήλεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ζπκθσλίαο Δ.Δ.- Σνπξθίαο, ζηηο
Μαξηίνπ ηνπ 2016, ρηιηάδεο πξφζθπγεο θαη αηηνχληεο άζπιν εμαθνινπζνχλ λα δνπλ ζηελ
αλακνλή, ζε απαξάδεθηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηα λεζηά καο. Ζ ζπκθσλία απηή, έρεη σο
ζηφρν λα επηζηξαθνχλ φινη φζνη θηάλνπλ ζηα λεζηά πίζσ ζηελ Σνπξθία, αλεμάξηεηα απφ ηηο
αλάγθεο ηνπο γηα δηεζλή πξνζηαζία κε βάζε ηελ ππφζεζε, πσο ε Σνπξθία είλαη αζθαιήο
ηξίηε ρψξα.

Αλαθέξζεθαλ θάπνηα ζηαηηζηηθά, ζα ηα μαλαπψ θη εγψ, φηη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή
Αζηπλνκία πεξηζζφηεξα απφ 37.000 άηνκα έθηαζαλ ζηα λεζηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
πκθσλίαο, ελψ ν ππνινγίδνπκε, πσο νη πεξηζζφηεξνη απφ 15.000 άλζξσπνη παξακέλνπλ
ζηα λεζηά κε βάζε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηνπ Ηνπιίνπ. ηα ηέιε Ηνπιίνπ, θαζψο νινθιεξψλεηαη
ην ζχλνιν ηεο επξσπατθήο ρξεκαηνδφηεζεο έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ παξέρεηαη ζε Με
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα λεζηά, νη πηζαλφηεηεο λα
ρεηξνηεξέςεη ε θαηάζηαζε εθεί, είλαη πνιχ κεγάιεο.
Καη ελψ ε ειιεληθή θπβέξλεζε αλακέλεηαη λα αλαιάβεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο αηηνχληεο άζπιν, ζηα λεζηά θαη ζηνπο αζπλφδεπηνπο
αλήιηθνπο, δελ έρεη αλαθνηλσζεί ζε εκάο ηνπιάρηζηνλ, θάπνην εζληθφ ζρέδην δξάζεο. Ζ
απνπζία ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ, εγείξεη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα λα επηδεηλσζνχλ
νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο αιιά θαη λα ππάξμεη ειιηπήο πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο.
Ωο Γηεζλήο Ακλεζηία, δεηνχκε απφ ηηο Διιεληθέο Αξρέο λα θαηαξηίζνπλ επεηγφλησο
έλα ζρέδην δξάζεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη αηηνχληεο άζπιν, νη κεηαλάζηεο θαη
κεηαλάζηξηεο ζηα λεζηά, παξέρνπλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δσηηθήο ζεκαζίαο ππεξεζίαο,
φπσο νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο θαη λνκηθή βνήζεηα.
Πίζσ ηψξα ζηηο επηπηψζεηο ηεο πκθσλίαο ηεο Δ.Δ.- Σνπξθίαο γηα ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα, θαη ελψ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αθφκα επηζηξνθέο αηηνχλησλ αζχινπ πίζσ
ζηελ Σνπξθία βάζεη ηεο πκθσλίαο απηήο, ε πξννπηηθή φηη κπνξεί λα ζπκβεί απηφ, ζπλερίδεη
λα θαηαδηθάδεη πνιινχο ζε ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο αζχινπ, δηακέλνληαο ζε ππεξπιήξεηο
δνκέο κε απαξάδεθηεο ζπλζήθεο θαη αλεπαξθή πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο.
Ζ πνιηηηθή ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηα λεζηά ζα πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί
άκεζα θαζψο, ηφζν νη πξφζθπγεο φζν θαη νη θάηνηθνη ησλ λεζηψλ λνηψζνπλ «παγηδεπκέλνη»
απφ ηελ θαηάζηαζε θαη εγθαηαιειεηκκέλνη θαη απφ ηελ πνιηηεία θαη απφ ηελ ππφινηπε
Δπξψπε.
Μεηαθέξσ εδψ, ηα ιφγηα ηνπ Amid, ελφο πξφζθπγα αθηηβηζηή πνπ γλσξίζακε
πξφζθαηα ζηε Λέζβν: «Φχγακε απφ ηε ρψξα καο εμαηηίαο ηνπ κίζνπο θαη ήξζακε ζηελ

Δπξψπε γηα λα βξνχκε ειεπζεξία, αιιά ηψξα έρνπκε θνιιήζεη ζην λεζί. Γελ έρνπκε νχηε
επηινγή, νχηε ειπίδα».
Ζ πξνζθφιιεζε ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ θαη ηεο Δ.Δ. ζηηο απειάζεηο, νδεγεί ζε
δηαθξίζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ πνπ θαηαθηάλνπλ ζηα λεζηά.
Πνιινί άλζξσπνη, νη νπνίνη έξρνληαη απφ ρψξεο πνπ εθ πξννηκίνπ, ζεσξείηαη φηη παξάγνπλ
νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο θαη φρη πξφζθπγεο, ζπιιακβάλνληαη απζαίξεηα κε βάζε ηελ
εζληθφηεηά ηνπο θαη νη αηηήζεηο αζχινπ ηνπο απνξξίπηνληαη κε «fasttrack» δηαδηθαζίεο θαη κε
πεξηνξηζκέλεο εγγπήζεηο, ψζηε λα απειαζνχλ γξήγνξα ζηελ Σνπξθία. Άιινη, κε κεγαιχηεξεο
πηζαλφηεηεο λα ηεζνχλ ππφ ην θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα ζηελ Διιάδα, δνπλ ζηελ αλακνλή γηα
κήλεο κέρξη ηελ ηειηθή απφθαζε.
Ο ζπκφο πνπ πεγάδεη απφ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ δεκηνπξγνχλ νη θαζπζηεξήζεηο
απηέο, ε νξγή απφ ηελ αλακνλή, ν θίλδπλνο απειάζεσλ θαη νη θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο
θαηά θαηξνχο νδεγνχλ ζε εληάζεηο. Μφιηο πξφζθαηα, κηα ζεηξά απφ δηακαξηπξίεο μέζπαζαλ
ζηε Λέζβν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξαζκέλεο εβδνκάδαο θαη ε δηακαξηπξία πνπ μεθίλεζε
εηξεληθά ηελ πεξαζκέλε Σξίηε ζηνλ θαηαπιηζκφ ηεο Μφξηαο, νδήγεζε ζε ζπγθξνχζεηο κεηαμχ
νξηζκέλσλ δηαδεισηψλ θαη αζηπλνκηθψλ.
ηε Γηεζλή Ακλεζηία, δερζήθακε θαηαγγειίεο γηα ηε δπζαλάινγε ρξήζε βίαο θαη
θαθνκεηαρείξηζεο απφ ηελ αζηπλνκία, ελάληηα ζε δηαδεισηέο θαη άιινπο πξφζθπγεο ηεο
Μφξηαο, κε δηαδεισηέο.
Οη εξεπλεηέο καο ζηελ Λέζβν, ζπλέιεμαλ καξηπξίεο απφ δεθάδεο άηνκα πνπ είραλ
εκθαλή ζεκάδηα μπινδαξκνχ, θαζψο θαη ζεκαληηθφ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. Έλαο απφ ηνπο
αηηνχληεο άζπιν πνπ ζπλειήθζε εθείλε ηε κέξα καο δήισζε: «Ζ αζηπλνκία έξημε πνιιά
δαθξπγφλα θαη έλησζα λα πλίγνκαη. Γέθα αζηπλνκηθνί κε ρηππνχζαλ ζε φιν κνπ ην ζψκα γηα
ηξία ιεπηά κε ηα γθάινπ. Ήκνπλ πεζκέλνο ζην έδαθνο, πξνζπάζεζα λα πξνζηαηεχζσ ηνλ
εαπηφ κνπ, πξνζπαζψληαο λα γίλσ φζν πην κηθξφο γηλφηαλ. Με ρηχπεζαλ ζην δεμί κνπ ρέξη
θαη ζην θεθάιη κε ηα γθάινπ θαη κε θιψηζαγαλ κε ηηο κπφηεο ηνπο».

(πλέρεηα νκηιίαο θπξίαο Γήκεηξαο παζαξίδνπ, πληνλίζηξηαο Γξάζεο ηνπ
Διιεληθνχ Σκήκαηνο ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο)
Ο αζηπλνκηθφο πνπ κε πήγε ζην πεξηπνιηθφ έθηπζε ζην πξφζσπφ κνπ απνθαιψληαο
κε «ειίζηε Αθξηθαλέ». Ζ αζηπλνκία ζπλέιαβε 35 άηνκα ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα ηεο Σξίηεο 18
Ηνπιίνπ. Κάπνηνη απφ απηνχο θξαηνχληαη ζην Αζηπλνκηθφ Σκήκα ηεο Μπηηιήλεο ζε
απαξάδεθηεο ζπλζήθεο. Σελ Σξίηε 25 Ηνπιίνπ ν Αζηπλνκηθφο Γηεπζπληήο ηεο Λέζβνπ καο
πιεξνθφξεζε πσο δηαηάρζεθε εζσηεξηθή πεηζαξρηθή έξεπλα απφ ηε Γεληθή Αζηπλνκηθή
Γηεχζπλζε ζρεηηθά κε ηηο θαηαγγειίεο απηέο.
αλ Γηεζλήο Ακλεζηία θαινχκε ηηο ειιεληθέο αξρέο λα δηεμάγνπλ κηα άκεζε,
αλεμάξηεηε, ακεξφιεπηε έξεπλα ζε ζρέζε κε ηηο θαηαγγειίεο θαη λα δηαζθαιίζνπλ πσο νη
ππεχζπλνη ζα νδεγεζνχλ ζηε δηθαηνζχλε. Παξάιιεια, σο νξγάλσζε θαινχκε ην πλήγνξν
ηνπ Πνιίηε κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο εζληθνχ κεραληζκνχ δηεξεχλεζεο πεξηζηαηηθψλ
απζαηξεζίαο ζηα ζψκαηα αζθαιείαο λα μεθηλήζεη έξεπλα γηα ηηο θαηαγγειίεο απηέο. Δπηπιένλ,
δεηνχκε απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο, νη αηηνχληεο άζπιν θαη νη κεηαλάζηεο πνπ θαηεγνξνχληαη
αλαθνξηθά κε ηηο δηακαξηπξίεο ζηελ Μφξηα, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δηεξκελείο, ζε λνκηθή
βνήζεηα άκεζα θαη λα δηαζθαιηζηεί ην δηθαίσκα ηνπο ζε δίθαηε δίθε.
Οη εληάζεηο ζηελ Μφξηα είλαη δεκηνχξγεκα ηεο Δ.Δ.. Σν επαλαιακβάλσ, ε πνιηηηθή
ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηα λεζηά, κε ηελ πξννπηηθή λα απειαζνχλ πίζσ
ζηελ Σνπξθία, πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Ζ Σνπξθία δελ είλαη αζθαιήο ηξίηε ρψξα γηα ηνπο
πξφζθπγεο. Ωο Γηεζλήο Ακλεζηία θαινχκε ηαπηφρξνλα ηηο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο λα
ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο ειιεληθέο αξρέο, ψζηε λα κεηαθεξζνχλ νη πξφζθπγεο ζηελ επεηξσηηθή
Διιάδα ζε θαηάιιειεο θαη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο ππνδνρήο θαη απφ εθεί ζε άιιεο ρψξεο ηεο
Δ.Δ. κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ κεηεγθαηάζηαζεο.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνχκε ηελ θπξία
Γήκεηξα παζαξίδνπ απφ ηε Γηεζλή Ακλεζηία.

Ο ην ιφγν έρεη ν θ. Απφζηνινο Βεΐδεο, Γηεπζπληήο Πξνγξακκάησλ ηεο Οξγάλσζεο
«Γηαηξνί Υσξίο χλνξα».
ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΔΪΕΖ (Γηεπζπληήο Πξνγξακκάησλ ηεο Οξγάλσζεο «Γηαηξνί Υσξίο
χλνξα»): Καιεζπέξα θαη απφ κέλα, θπξία Πξφεδξε. Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ γηα ηελ
πξφζθιεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ε Διιεληθή Βνπιή, ζέιεη λα αθνχζεη ηα δεηήκαηα ηα νπνία
πξνθχπηνπλ θαη είλαη ζεκαληηθφ λα βξηζθφκαζηε κε ηνπο ίδηνπο αλζξψπνπο πνπ πνιιέο
θνξέο βξηζθφκαζηε ζε θαζεκεξηλή βάζε.
Έλαο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ, επεηδή ηπραίλεη λα είζηε θαη
γηαηξφο, είλαη λα ζαο πσ φηη απηφ πνπ ζπκίδνπκε αλά ηαθηηθά δηαζηήκαηα, είλαη φηη ην 1948 ν
Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο έρεη νξίζεη ηελ πγεία σο κία θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο,
λνεηηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο. Γπζηπρψο, απηφ ην θνκκάηη δελ ην έρνπκε δεη πνηέ έηζη.
Παξάιιεια, παξ’ φιν φηη αθνχσ φηη βειηηψλνληαη ηα πξάγκαηα, βειηηψλνληαη νη
θαηαζηάζεηο θαη ηα πξάγκαηα πάλε δηαθνξεηηθά θαη έρνπκε θαηλνχξγηα πξνγξάκκαηα, κπνξψ
λα ζαο πσ φηη δνπιεχνπκε σο Γηαηξνί Υσξίο χλνξα κε ηνπο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο απφ
ην 1996. Σα δεηήκαηα, ηα νπνία βιέπνπκε ζπζηεκαηηθά, ην λα είλαη κηα επθαηξηαθή απάληεζε,
ην λα κελ ππάξρεη έλαο ζρεδηαζκφο, λα ζπδεηάκε ηα ίδηα θαη ηα ίδηα ζέκαηα, είλαη έλα ζέκα ην
νπνίν έρεη γίλεη κηα ρξφληα λφζνο. Μηα ρξφληα λφζνο, ε νπνία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη ηελ
έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο λα δνζνχλ ιχζεηο ζηα πξάγκαηα θαη πάληα πξνζπαζεί θαλείο λα
βξεη ην πνηνο θηαίεη ζε απηή ηελ ηζηνξία.
Δγψ έξρνκαη λα ζαο πσ φηη απηή ηε ζηηγκή βξηζθφκαζηε ζε 20 ζεκεία ζηελ Διιάδα.
Ωο νξγαληζκφο δελ δερφκαζηε ρξήκαηα νχηε απφ ηελ Δ.Δ. νχηε απφ ηελ Διιεληθή
Κπβέξλεζε, άξα, απηή ηε ζηηγκή δελ κπνξνχκε λα θαηεγνξεζνχκε φηη δελ θάλνπκε θαιή
δνπιεηά ή παίξλνπκε πνιιά ιεθηά ή παίξλνπκε ιηγφηεξα ιεθηά. Δίλαη ιεθηά, ηα νπνία καο
δίλνπλ νη Έιιελεο απινί πνιίηεο.
Πξφζθαηα βγάιακε κηα αλαθνξά γηα ηε Λέζβν θαη λα μέξεηε φηη σο Γηαηξνί Υσξίο
χλνξα ιεηηνπξγνχκε ιίγν δηαθνξεηηθά. Οη δηθέο καο νη αλαθνξέο, είλαη αλαθνξέο κέζα απφ
ηε δνπιεηά καο, είλαη αλαθνξέο, νη νπνίεο έρνπλ ζπδεηεζεί επαλεηιεκκέλα ζε ζπλαληήζεηο, ζε
επηζηνιέο, κε ηηο αξρέο θαη φηαλ βιέπνπλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, κπνξνχλ λα ζαο πσ φηη
έρνπλ πεξάζεη πάξα πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα λα θηάζνπκε ζε κηα ηέηνηα αλαθνξά.

Να ζαο πσ φζνλ αθνξά ηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη δνπλ ζηα λεζηά θαη θπξίσο λα
ζαο πσ γηα ηε Λέζβν, πνηνη είλαη απηνί νη άλζξσπνη, γηαηί αθνχκε πάξα πνιιέο θνξέο
δηάθνξα πξάγκαηα. Γηα εκάο είλαη άλζξσπνη, φπνπ αλάκεζά ηνπο είρακε ηα δχν ηξίηα ησλ
αζζελψλ ςπρηθήο πγείαο ππήξμαλ ζχκαηα βίαο πξηλ ηελ άθημή ηνπο ζηελ Διιάδα. Σν έλα
πέκπην έρεη δειψζεη φηη έρεη ππνζηεί βαζαληζηήξηα. Πεξίπνπ νη κηζέο γπλαίθεο, νη νπνίεο
πξνσζήζεθαλ ζηελ θιηληθή ησλ Γηαηξψλ Υσξίο χλνξα είραλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή βία θαη ην
80% ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ αζζελψλ ςπρηθήο πγείαο, πιεξνχζε ηα θξηηήξηα ζνβαξφηεηαο λα
παξαπεκθζνχλ γηα πεξίζαιςε ζηνπο Γηαηξνχο Υσξίο χλνξα. Σν 70% ησλ αλζξψπσλ, νη
νπνίνη παξαπέκθζεθαλ ζηνλ Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ ησλ Γηαηξψλ Υσξίο χλνξα, αλήθαλ ζηνπο
εμαηξεηηθά επάισηνπο αζζελείο, δειαδή, ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ, ζεμνπαιηθήο βίαο, ηα νπνία
δελ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο κέρξη απηή ηε ζηηγκή. Ληγφηεξν απφ 15% ησλ
αζζελψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ νξγάλσζε κε ζνβαξέο παζήζεηο έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο
επάισηα άηνκα θαη ιηγφηεξν απφ 30% ησλ αζζελψλ ησλ Γηαηξψλ Υσξίο χλνξα, πνπ είλαη
ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ, είραλ αλαγλσξηζηεί σο επάισηα άηνκα.

(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΒΔΪΕΖ, Γηεπζπληή

Πξνγξακκάησλ ηεο

Οξγάλσζεο «Γηαηξνί Υσξίο χλνξα»)
Μπνξψ λα ζαο πσ παξάιιεια φηη φηαλ ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ απμήζεθε ζηε
Λέζβν απφ ηνλ Ηνχλην, άλδξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά δνπλ ζηελ χπαηζξν ρσξίο λα ππάξρνπλ νη
θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Οη ζπλζήθεο παξακέλνπλ έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα θαη
έρνπκε βεβαηψζεη φηη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο πξνέξρνληαη πξψηα απ’ φια απφ
ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Απνδείμακε κε ηε δηθή καο ηελ αλαθνξά ε νπνία βγήθε ζηα πιαίζηα
ηνπ ελφο έηνπο ηνπ κλεκνλίνπ αλάκεζα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Σνπξθίαο φηη είρακε αχμεζε
150% ησλ πεξηζηαηηθψλ ςπρηθήο πγείαο, πνπ αθνξνχζε θαη ηελ θαηάζιηςε αιιά θαη ην
κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο. Άξα ήηαλ κηα αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ αλζξψπσλ κφλν ζηε άκν
είρακε 12 άηνκα ην κήλα Ηαλνπάξην πνπ είραλ θάλεη πξνζπάζεηα απηνθηνλίαο. Άξα είλαη κηα
θαηάζηαζε πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ έρεη παξάμεη κέρξη ηψξα απηφ ην είδνο
πνιηηηθήοείλαη φηη

έρεη παξάμεη ζάλαην. Ξεράζακε ηνπο ζαλάηνπο ζηελ Μφξηα δελ κηιάεη

θαλείο πηα γη’ απηνχο, αλζξψπνπο λα λνζνχλ θαη παξάιιεια έλα ζχζηεκα ην νπνίν δελ
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί.
Όπσο είπε ν θ. Σεξδίδεο απηνί νη άλζξσπνη νη νπνίνη λνζνχλ ζηα λεζηά δελ
ππάξρνπλ δνκέο νη νπνίεο λα θαιχςνπλ ηα ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο. Όρη κφλν δελ ππάξρνπλ
ζηα λεζηά, ε ιχζε ε νπνία ππάξρεη είλαη ην λα κπνπλ ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα λα ηνπο
δέζνπκε πίζσ απφ ηα θάγθεια θαη λα ηνπο βάινπκε θαη έλα θξάλνο γηα λα κελ θηππήζνπλ ην
θεθάιη ηνπο ζηα ζίδεξα, γηαηί εθεί φηαλ ηνπο θέξλνπκε ζηελ ελδνρψξα δελ ππάξρεη ρψξνο γηα
λα κείλνπλ απηνί νη άλζξσπνη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φηαλ παξάγνπκε θαηάζιηςε είηε ζε
ζπλζήθεο αλζξψπσλ πνπ παξακέλνπλ ζηα λεζηά είηε ζε αλζξψπνπο πνπ παξακέλνπλ ζηελ
ελδνρψξα πνπ ιέλε φηη νη θαηαζηάζεηο βειηηψλνληαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα
αληαπνθξηζνχκε σο πνιηηεία ζηηο αλάγθεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ.
Δπηπιένλ, παξφιν φηη ππάξρεη λνκνζεζία πνπ επηηξέπεη ζε φινπο λα έρνπλ
πξφζβαζε λα αλαθέξσ ηα δεηήκαηα ηα νπνία βξίζθνπκε εκείο ζηελ ελδνρψξα φζνλ αθνξά
ηελ έθδνζε ηνπ

ΑΜΚΑ φπνπ πεγαίλνπκε ζηα ΚΔΠ θαη πξέπεη λα απαζρνιήζνπκε δχν

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ηξεηο κεηαθξαζηέο θαη λα έρνπκε ππαιιήινπο ζην ΚΔΠ λα καο ιέλε
φηη ππάξρεη κηα εζσηεξηθή εγθχθιηνο ηελ νπνία ζα ζαο ηελ δείμνπκε αιιά δελ ζα ηελ πάξεηε,

φπνπ αλαθέξεη φηη δελ κπνξνχκε λα ηνπο βγάινπκε ΑΜΚΑ. Παξάιιεια, θάλνπλ απφθξπςε
φηη δελ ρνξεγείηαη ΑΜΚΑ ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ γηαηί ζα πξέπεη λ ππάξρεη θάξηα
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αιινδαπνχ ε νπνία δελ ππάξρεη έηζη θαη αιιηψο. Άξα ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα κηιάλε γηα απνθάζεηο ησλ ελψζεσλ εξγαδνκέλσλ ζηα ΚΔΠ πνπ ιέλε φηη
εκείο απνθαζίδνπκε λα κελ δψζνπκε ζε θαλέλαλ αιινδαπφ ΑΜΚΑ .Αξα, ην Τπνπξγείν
Τγείαο έρεη έλα λφκν, ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πγεία
θαη έρεηο ηα ΚΔΠ λα κελ εθδίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα. Οπφηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
απηφ

βξίζθνπκε απηή ηε ζηηγκή

είλαη κηα θαηάζηαζε, ε νπνία επηβαξχλεη, είλαη κηα

δηαδξακαηηθή επηδείλσζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο ηνπο πγείαο θαη ην ζεκαληηθφηεξν πνπ
έρνπκε θάλεη φια απηά ηα ρξφληα ηελ αμηνπξέπεηα αλδξψλ, γπλαηθψλ παηδηψλ θαη αζζελψλ
ηελ έρνπκε ξίμεη ζηνλ θάδν ησλ αρξήζησλ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): επραξηζηνχκε ηνλ θχξην
Βατδε. Παξφιν πνπ νη εξσηήζεηο ζα γίλνπλ κεηά δελ κπνξψ λα κελ ξσηήζσ, εθφζνλ είδαηε
ηελ εγθχθιην

λα καο πείηε ηψξα, πνηνο ηελ ππνγξάθεη, θαη αλ έρεηε πεξηζζφηεξεο

ιεπηνκέξεηεο γηα απηή

ηελ απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ εξγαδνκέλσλ. αο έρεη επηδεηρζεί ή

απιψο ηελ είπε θάπνηνο; Σελ έρεηε αθνχζεη απφ ηφζεο πνιιέο πιεπξέο πνπ λα είλαη
δηαζηαπξσκέλε θαη λα ηελ δεηήζνπκε επίζεκα;
ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΔΪΕΖ: Κνηηάμηε φζνλ αθνξά ζηελ εγθχθιην πνπ έρεη έξζεη καο έρνπλ
πεη ην φλνκα ηεο θπξίαο θαη ην ηειέθσλφ ηεο πνπ έρεη ζηείιεη ηελ εγθχθιην ηε ζπγθεθξηκέλε
δειαδή λα κελ εθδψζνπλ θαη λα δηαθνπεί ε ρνξήγεζε ηνπ ΑΜΚΑ. Όζνλ αθνξά ηελ εγθχθιην
ε νπνία έρνπλ θπθινθνξήζεη αλάκεζά ηνπο νη εξγαδφκελνη καο ηελ έρνπλ πεη αιιά δελ καο
ηελ έρνπλ δείμεη.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Γελ ξσηψ ην φλνκα ηεο
ππαιιήινπ. Κάπνηα αξρή ηελ εμέδσζε.
ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΔΪΕΖ: Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ε θπξία Καηεξίλα
Πνχηνπ.

ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΠΟΤΣΟΤ (Νφκηκε Δθπξφζσπνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Κνηλσληθήο Οξγάλσζεο Τπνζηήξημεο Νέσλ «ΑΡΗ»): Καιεζπέξα ζαο. αο επραξηζηψ
πνιχ. Καη λα πνπ μαλαγπξίζακε ζηνπο ρξφλνπο ηνπ 2010 πνπ πάιη παιεχακε γηα ην δηθαίσκα
ησλ αλζξψπσλ αλαγλσξηζκέλσλ θαη αηηνχλησλ άζπιν ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε κηα άιιε
εγθχθιην ηφηε πνπ αθαηξνχζε ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε ππνθείκελα πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ έληαμε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σφηε είρακε κηα
άιιε εγθχθιην θαη ε εθεπξεηηθφηεηα ησλ θνξέσλ ηνπ πεδίνπ έιεγε κπνξνχκε λα ζπάζνπκε
απηφ ην εκπφδην πξνο ην δηθαίσκα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία θαη ηφηε
κεραλνξεχνκαζηε φηη νη εηδηθφηεηεο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα δηεθδηθεζνχλ απφ θαλέλαλ
Έιιελα Πνιίηε θαη θακία Διιελίδα πνιίηε.

(πλέρεηα νκηιίαο θπξίαο ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΠΟΤΣΟΤ, Νφκηκεο Δθπξνζψπνπ ηνπ Γ.. ηεο
Κνηλσληθήο Οξγάλσζεο Τπνζηήξημεο Νέσλ «ΑΡΗ»)
Όπσο αο πνχκε, ην λα ζαγελεχζεηο θίδηα» ππάξρεη ηέηνηα εηδηθφηεηα; θαη λα κηιάο
απηή ηε δηάιεθην ηεο Αθξηθήο. Σν ιέσ ηφζν ηξαβεγκέλα, γηαηί ην ζέκα ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ην
νπνίν καο θαιέζαηε ζήκεξα θαη ζαο επραξηζηψ πνιχ, φκσο πψο ζα κπνξέζνπκε πξαγκαηηθά
λα ην εγγπεζνχκε θαη λα ην θάλνπκε έλα αγαζφ, πνπ φινη άλζξσπνη ζα θάλνπλ πξφζβαζε ζε
απηφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη γηα εθείλνπο.
Σφηε απηή ε εγθχθιηνο, ινηπφλ, καο δεκηνπξγνχζε εμαηξεηηθφ πξφβιεκα θαη αχμεζαλ
πάξα πνιχ ηνπο βαζκνχο αλεξγίαο ησλ αλζξψπσλ, πνπ ζέινπκε λα εληάμνπκε θαη είρακε
δνπιέςεη πάξα πνιχ εληαηηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, κε φ,ηη εξγαιείν θαη δπλαηφηεηεο
είρακε ζηηο πνιηηηθέο. Ήηαλ κηα εγθπθιίνο ηνπ ΟΑΔΓ.
ήκεξα, ινηπφλ, απηή ε αίζνπζα νη νξγαλψζεηο ηνπ πεδίνπ ιέλε, φηη εδψ θαη δέθα
κέξεο ε κε έθδνζε ηνπ ΑΜΚΑ, εξσηήζεηο πνπ θάλνπκε: Πνηνο πήξε απηή ηελ απφθαζε; Δίλαη
αδηεπθξίληζην, είκαζηε αθφκα ζε θαζεζηψο αλ ε απιή ππάιιεινο ηνπ ηάδε ΚΔΠ έρεη δηθή ηεο
εξκελεία ή ν ππάιιεινο, ή πξφθεηηαη γηα θάηη γεληθφηεξν;
Εεηνχκε πξαγκαηηθά ηε ζπλδξνκή ζαο, γηαηί εκπνδίδεη δχν βαζηθά δηθαηψκαηα: απηφ
ηεο πξφζβαζεο ζηελ πγεία θαη απηφ ηεο πξφζβαζεο ζε δηάθνξα άιια -πνπ αλακέλνπκε κε
πνιχ ελδηαθέξνλ- δειαδή, λα εληαρζεί ν πιεζπζκφο πνπ έρεη παξακείλεη ή δηθαηνχηαη λα
απεπζπλζεί, φπσο είλαη ηα θνηλσληθά επηδφκαηα, αξγφηεξα ε εθπαίδεπζε θαη κηα ζεηξά
δηθαηψκαηα γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα κηιήζνπκε.
ηελ «ΑΡΗ» έρνπκε απνζηνιή, λα δψζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα επηρεηξήζνπκε
κέζα απφ ηε δνπιεηά καο ζην πεδίν. Να δψζνπκε ηξφπνπο, πνπ ηα δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα
γίλνληαη πξαγκαηηθφηεηα.
Καη ζ' απηή ηε ζπδήηεζε ήιζακε κε πάξα πνιχ ραξά

εληνπίδνληαο ζπλερή ή

επαλαιακβαλφκελα εκπφδηα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, πνπ έρνπλ επηδεηλσζεί απφ απηφ πνπ
δήζακε ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα κε έλα δίθηπν δνκψλ -ζα κνπ επηηξέςεηε λα πσ- πνπ καο
δίλεη

πξφζβαζε

ζηηο

ζπλζήθεο

ππνδνρήο,

θηινμελίαο,

εθαξκνγήο

πνιηηηθψλ

κεηεγθαηάζηαζεο- επαλέλσζεο ή παξακνλήο ζηε ρψξα, πξφζβαζεο ην άζπιν θαη πξφζβαζε
ζε πξνβιέςεηο θαη δηθαηψκαηα, πνπ δηθαηνχηαη απηφο ν πιεζπζκφο.
Σν δίθηπν καο ζε ζρέζε κε ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο θαη ηελ παηδηθή ειηθία
αθνξά ηε ιεηηνπξγία επηά μελψλσλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζηε ρψξα. Σξηψλ safezones ζηε
ρψξα γηα έλαλ πιεζπζκφ, πνπ έξρεηαη λα αμηψζεη ην δηθαίσκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη φρη
πξνζηαηεπηηθήο θξάηεζεο.
ε απηά ηα ηξίαsafezones βιέπνπκε, φηη ην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ ησλ αλειίθσλ ζε
πξνζηαζία θαη ππνζηήξημε απφ ηα κέζα, ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο ή ηηο πξαθηηθέο πνπ
εθαξκφδνληαη, θαηαζηξαηεγνχληαη σο δηθαηψκαηα πξνο ηελ πξνζηαζία.
Δλαιιαθηηθά, ινηπφλ, ζηελ πξνζηαηεπηηθή θξάηεζε θαη ηελ θξάηεζε ησλ αλειίθσλ ηα
ηξία απηά safezonesκαδί κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη άιισλ θνξέσλ, δίλνπλ έλα κηθξφ θσο,
αιιά ηα λνχκεξα ησλ αλζξψπσλ, πνπ ζα κείλνπλ κέζα ζε θξάηεζε αζπλφδεπησλ παηδηψλ
είλαη επίζεο αλεζπρεηηθά.
Αλεζπρεηηθφ είλαη, φηη, επίζεο, δελ έρνπκε ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίαο λα
βιέπνπκε ηνλ πιεζπζκφ, πνπ έρνπκε αλήιηθσλ ζε πξνζηαηεπηηθή θξάηεζε. Σα άηππα δίθηπα
πνπ εκθαλίδνληαη, ε ζρέζε καο κε ηνπο αζηπλνκηθνχο δηεπζπληέο ιέλε θαη δηαςεχδνπλ, φηη νη
επίζεκεο ζηαηηζηηθέο πνπ δηαζέηνπκε δελ είλαη επαξθείο. Γελ καο δίλνπλ επαξθή ηελ εηθφλα,
ψζηε λα αληηιεθζνχκε ην κέγεζνο ηνπ δεηήκαηνο.
Δπίζεο, ηνπο αλήιηθνπο δηαηεξνχκε ζην ρψξν ελεξγνπνίεζεο ησλ αλειίθσλ, έλα
δίθηπν θνηλσληθψλ Κέληξσλ Τπνζηήξημεο, πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα κε ελεξγνπνηεκέλεο
δξάζε θαη απμεκέλεο λνκηθέο ππεξεζίεο, λα ζπλδένπκε

ηελ Κνηλφηεηα κε ηα Κέληξα

Κξάηεζεο κε ηα πξν-αλαρσξηζηαθά, αιιά θαη ην δξφκν κε ηηο νκάδεο θαη ζε Αζήλα θαη ζε
Θεζζαινλίθε θαη ζε άιιεο πφιεηο, πνπ δνπιεχνπλ ζην δξφκν. Δθεί πνπ αλαθέξεηαη, φηη
εληνπίδνπκε αλήιηθνπο, πνπ είλαη έθπησηνη απφ θάζε κέηξν πξνζηαζίαο θαη ππνςήθηνη ή
ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο δηαθίλεζεο θ.η.ι.

(πλέρεηα νκηιίαο θπξίαο Καηεξίλαο Πνχηνπ, Νφκηκεο Δθπξνζψπνπ ηνπ Γ..
ηεο Κνηλσληθήο Οξγάλσζεο Τπνζηήξημεο Νέσλ «¨ΑΡΗ¨»)

Μαδί κε φιε απηή ηε δνπιεηά πνπ παξαδνζηαθά ππνζηεξίδνπκε εδψ θαη 25
ρξφληα, ζην δίθηπν ππνζηήξημεο νηθνγελεηψλ, έλα δίθηπν 250 δηακεξηζκάησλ κε ηελ
ππνζηήξημε ζηελ πνιηηηθή ηεο ΄Τπαηεο ηνπ πιεζπζκνχ καο, δίλεη ηελ εηθφλα ζηα
λεζηά φρη κφλν ηεο θηινμελίαο, αιιά θαη ηεο έληαμεο θαη ηεο απνδνρήο ησλ
επηζέζεσλ ζε άηνκα κε πςειέο επαισηφηεηεο, θχινπ, αλαπεξίαο θ.ιπ.. επίζεο, θαη
ηελ απφγλσζε ηεο πξφζβαζεο ζε φια ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, γηαηί
μέξεηε, φηη, φηαλ κηιάκε γηα έληαμε ην πξψην πνπ ζα ζπλαληήζνπκε, είλαη ε
αλεπάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπκε ζε εζληθφ επίπεδν. Όπσο γηα
παξάδεηγκα, νη λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ζηα λεζηά καο ζηεξνχληαη εηδηθνηήησλ. Άξα,
ηέηνηα θελά πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζην ζχζηεκα, ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ηα θάιπςε ε
ζπλδξνκή ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ ζηε ρψξα.
Πνιιά πξάγκαηα ζα ήζεια λα πσ ζε ππεξεζίεο λνκηθέο, ςπρνινγηθήο
ππνζηήξημεο θαη έληαμεο. Θα πάξσ ηε ιέμε έληαμεο, γηα λα πνχκε φηη φιε απηή ε
δίρξνλε ηειεπηαία πξσηνβνπιία, έρεη θέξεη πάξα πνιχ πιεξνθνξία, ζε ζρέζε πάληα
κε ηελ θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
έρνπκε, γηα λα ππεξεηήζνπκε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα θνηλσληθά
δηθαηψκαηα.
Δπίζεο, ζηε ζπδήηεζε πνπ θαίλεηαη λα έρεη πξνρσξήζεη

έρνπκε

ζπλεηδεηνπνηήζεη φινη απηά ησλ εληαμηαθψλ. Οη ζπλέπεηεο είλαη θνβεξέο πνπ ζα
απαηηεζνχλ λα απαληεζνχλ, απφ ην φηη απηά ηα δχν ρξφληα είηε κε ηε δηεζλή
ρξεκαηνδφηεζε, είηε κε ηελ επξσπατθή ζπλδξνκή, ζήκεξα ζα θαιεζηνχκε απηέο ηηο
πνιηηηθέο ηεο έληαμεο λα ηηο ππνζηεξίμνπκε κε εζληθνχο πφξνπο. Απηφ είλαη κηα

κεγάιε ζπδήηεζε γηα ηηο πην επέιηθηεο θαη απνηειεζκαηηθέο ππέξ ησλ δηθαησκάησλ
εληαμηαθέο επηινγέο πνπ ζα θάλνπκε.
Θα κνπ επηηξέςεηε, ινηπφλ, καδί κε απηά λα πσ ην έλα ηειεπηαίν. Όηη
αθνχζηεθε πάξα πνιχ θαη βάιεη ηα δηθαηψκαηα απηφ, γη’ απηφ ην ιέσ, φηη θάζε θνξέαο
θαη θάζε νξγάλσζε πνπ δνπιεχεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε έρεη πάξεη
πξσηνβνπιίεο

θαη

έρεη

εθθξάζεη

αλεζπρίεο.

Απφ

θνηλνχ,

φκσο,

έρνπκε

ζπλππνγξάςεη πάξα πνιιά θείκελα, θπξίσο γηα λα δηαζθαιίζνπκε θαη λα
εγγπεζνχκε, θχξηε Μάζηαθα, φηη δελ ζα έρνπκε εμαηξεηηθέο απψιεηεο ζηνλ ρψξν ησλ
δηθαησκάησλ. Έηζη ην ζέκα ησλ επαλελψζεσλ, είλαη ε ηειεπηαία θνηλή ππνγξαθή
πνπ νξγαλψζεηο απφ ην πεδίν, θάλνπλ γηα λα επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο φπσο
επίζεο δηάθνξεο άιιεο πνιηηηθέο, φπσο είλαη απηή ηεο ζπκθσλίαο ηεο επξσπατθήο
έλσζεο ηεο Σνπξθίαο, πνπ παξάγεη ζπλερψο ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, φπνπ πνιχ
πξνζεθηηθά, ζα πξέπεη λα ηελ μαλαεπαλαθέξνπκε ζηε ζπδήηεζε θαη ζην δηάινγν.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ν θ.
Πάιιεο.
ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΛΛΖ : Καιεζπέξα, ζε φιεο θαη φινπο ζαο. Ξεθίλεζε ε
ζπδήηεζή καο απφ ηνλ πξψην δηαρσξηζκφ, ηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη λεζηά, άξα,
ινηπφλ, φινη εδψ αλαγλσξίζαηε, φηη θάπνπ ππάξρεη έλα πην νμπκέλν πξφβιεκα.
Κάπνπ θάηη δελ γίλεηαη θαιά, θάπνπ πηέδνληαη ηα πξάγκαηα αιιηψο. Δπίζεο
αθνχζακε πάξα πνιιέο δηρνγλσκίεο ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή κε ησλ
ππεξεζηψλ, ησλ επηηξνπψλ αζχινπ ζε ζρέζε κε ηνπο ρξφλνπο θαη πνιιά άιια
πξάγκαηα.

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΛΛΖ: Δγψ ζέισ λα επηθεληξσζψ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα,
γηα λα αθνπζηνχλ θαη θάπνηεο πξνηάζεηο, κέζα απν ηελ εκπεηξία φινπ απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο
ηεο κεηάβαζεο. Καηαξρήλ, θάλνπκε ηελ παξαδνρή φηη είκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία κεηάβαζεο,
ζε κηα λέα θαλνληθφηεηα, -ζα ην έιεγα έηζη. Αθνχζακε ηνλ θ. Δζδξά λα κηιά γηα ηα λνχκεξα
θαη ην πξνθίι ησλ αλζξψπσλ απηψλ, πνπ θηάλνπλ ζηελ Διιάδα, ελψ, παξάιιεια, έρνπκε
αθνχζεη φηη, ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη απνθάζεηο δελ έρνπλ βγεη. Δπνκέλσο, σο ιχζε
πξνηάζεθε απηφ ην «Γελ θάλνπκε πξνζθπγή», αλ δελ θάλσ ιάζνο, νχησο ψζηε λα θπιάεη
δηαδηθαζία, λα απεγθισβίδνληαη νη άλζξσπνη απφ ηα λεζηά, κελ πξνζθεχγνληαο ζε δεχηεξν
βαζκφ. Θα ήζεια λα κνπ δηεπθξηλίζεηε, εάλ θαηάιαβα θαιά, φηη απηή ήηαλ ε κηα ζθέςε, πνπ
αθνχζηεθε εδψ.
Δπίζεο, θ. ηαπξνπνχινπ, γηα ηηο επηηξνπέο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ην
δηάζηεκα ησλ 6 εβδνκάδσλ, δελ μέξσ απφ πνχ πξνθχπηεη θαη ζα ήζεια λα ξσηήζσ, επίζεο,
αλ θαη θαηά πφζνλ γίλνληαη επηηξνπέο, αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηα θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ
αλζξψπσλ θαη εάλ δηαθνξνπνηνχληαη νη ρξφλνη εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ ηνπο, αλάινγα κε ηελ
επηηξνπή, πνπ έρεη ζπζηαζεί, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Έλα αθφκα πνπ ζέισ λα
ξσηήζσ είλαη, αλ απφ ηε ζχζηαζε ησλ επηηξνπψλ κε ηνπο δηθαζηέο, ηα πνζνζηά απφ ηηο
απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί, ζε ζρέζε θαη ζε ζχγθξηζε κε ηα επξσπατθά πνζνζηά,
αληίζηνηρσλ επηηξνπψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιιεο ρψξεο. Δίλαη κηα επηηξνπή, πνπ εμεηάδεη
ζε δεχηεξν βαζκφ ην άζπιν, έρεη θάπνηα πνζνζηά αλζξψπσλ αηηνχλησλ, πνπ, ηειηθά,
δηθαηψλνληαη θαη παίξλνπλ άζπιν. Ση πνζνζηφ είλαη απηφ ζηελ Διιάδα, ζήκεξα, πνην ήηαλ κε
ηηο πξνεγνχκελεο επηηξνπέο θαη πνηνο είλαη ν επξσπατθφο κέζνο φξνο.
Πξνρσξάσ ιίγν γξήγνξα. Γηα ηε FastTruckδηαδηθαζία. Θα ήζεια λα γίλεη πην ζαθέο,
αλ κε ηε δηαδηθαζία απηή, πνπ εθαξκφδεηαη ζηα λεζηά, έρνπκε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα
θαη αλαθνξέο, πνπ έρεη παξαβηαζζεί, ιφγσ ηεο FastTruckδηαδηθαζίαο, ην αηνκηθφ δηθαίσκα
ηνπ θαζελφο ζηελ εμέηαζε ηνπ αζχινπ. Θα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν. Θα ήζεια λα ζπκθσλήζσ κε
ηνπο Γηαηξνχο Υσξίο χλνξα, απφιπηα. Ζ θχζε ησλ αλζξψπσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηα λεζηά
θαη ν εγθισβηζκφο ηνπο, ζηα λεζηά, αιιάδεη θαη ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ θαη πξνθαλψο, ζε
ζπλδπαζκφ κε απηφ πνπ αλέθεξε ν θ. Σεξδίδεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα εληνπίδεηαη ε
επαισηφηεηα, είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Οη Γηαηξνί Υσξίο χλνξα, ζηε Λέζβν –
θαη ην ιέσ γλσξίδνληαο πνιχ θαιά ηη ιέσ, έρνπλ εληνπίζεη, ζηαδηαθά θαη κε ζπζηεκαηηθή θαη

πνηνηηθή δνπιεηά, ηελ επαισηφηεηα ζε πιεζπζκνχο, πνπ παξαθνινπζνχλ απφ ηελ θιηληθή
εηθφλα ηνπο. Άλζξσπνη, πνπ δίζηαζαλ λα πνπλ φηη είλαη επάισηνη, ζηελ αξρή, άλζξσπνη πνπ
δελ ήζειαλ λα γίλεη αθνξκή εγθισβηζκνχ ηνπο ή άιισλ ζπλεπεηψλ, ε επαισηφηεηα. Ννκίδσ
φηη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ιεγφκελα ηνπ θ. Σεξδίδε, πξέπεη λα δνπιεπηεί, ζνβαξά, ε δηαδηθαζία
ηεο επαισηφηεηαο θαη ησλ ζηαδίσλ, πνπ αθνινπζνχλ νη άλζξσπνη θαη ηεο επρέξεηαο πνπ
έρνπκε ηελ εληνπίδνπκε, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ.
Θα θιείζσ, ιέγνληαο ην εμήο. Πξνθαλέζηαηα, ε θαηάζηαζε είλαη ξεπζηή θαη νη ξνέο
δελ είλαη πάληα ίδηεο θη απηφ ην μέξεη, πάξα πνιχ θαιά, ε ειιεληθή αζηπλνκία. Δηδηθά, ζηε
Λέζβν, ζα έιεγα φηη, απηήλ ηε ζηηγκή, πάιη ππάξρεη κηα κεηαβνιή ηεο θχζεο ησλ ξνψλ - θαη
ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο θχζεο.
Πξνθαλέζηαηα, μέξνπκε πάξα πνιχ θαιά, φηη αλ ζέιεη ην ειιεληθφ θξάηνο –κε ηελ
επξχηεξε έλλνηα- λα θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπ, είλαη ηθαλφηαην λα ηελ θάλεη θαη μέξνπκε θαη
πάξα πνιχ θαιά, φηη έρνπκε θαη πεξηπηψζεηο θαη πεξηζηαηηθά πνπ μεθεχγεη απφ ηελ
θαλνληθφηεηα, ε φπνηα αληίδξαζε, δπζιεηηνπξγία, πίεζε θαη ηα ινηπά.
Απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ είλαη φηη, πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ δεισζεί θαη γηα ηα νπνία,
αλακθηζβήηεηα, έρνπλ γίλεη θαηαγγειίεο, πξέπεη λα ειεγρζνχλ, δηφηη δεκηνπξγείηαη κηα
θαλνληθφηεηα ζηα λεζηά, -κηαο θαη μεθηλήζαηε φινη ζαο κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ λεζηψλ,- θαη
απηή ε θαλνληθφηεηα έρεη λα θάλεη κε φινπο ηνπο πνιίηεο. Δίλαη ε αληίιεςε φηη

γίλνληαη

πξάγκαηα, πέξα θαη έμσ απφ ην λφκν, ιφγσ ησλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ. Καη ζε κηα θνηλσλία,
πνπ νη έθηαθηεο ζπλζήθεο γίλνληαη θαλνληθφηεηα, θηλδπλεχεη θαη ε δεκνθξαηία θαη ηα
δηθαηψκαηα φισλ ησλ αλζξψπσλ, παξφιν πνπ ε ζεκεξηλή επηηξνπή είλαη κφλν γηα ηνπο
πξφζθπγεο. Δγψ ζα έιεγα φισλ ησλ αλζξψπσλ, δηφηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη φισλ,
είλαη νηθνπκεληθά.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Πάιιε.
Σν ιφγν έρεη δεηήζεη ν θ. Ατβαηίδεο.

ΗΩΑΝΝΖ ΑΪΒΑΣΗΓΖ: Δπραξηζηψ θπξία Πξφεδξε.
ηελ Δπηηξνπή, εθπξνζσπψ σο γλσζηφλ ηνλ Λατθφ χλδεζκν Υξπζή Απγή θαη ζα
επηρεηξήζσ λα θάλσ κηα ζχληνκε παξάζεζε, νξηζκέλσλ πάγησλ ζέζεσλ καο θαη ζηε
ζπλέρεηα ζα ζέζσ θάπνηεο εξσηήζεηο, ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο παξηζηακέλνπο.
Ννκίδσ φηη είλαη παλζνκνινγνχκελν, θπξία Πξφεδξε, δελ μέξσ αλ θάπνηνο ην
αξλείηαη, φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εηζεξρφκελσλ αιινδαπψλ, παξαλφκσο
εηζεξρφκελσλ, φπσο θαη ν θ. Μαπξνεηδήο αλέθεξε.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Παξαηχπσο είλαη ν ζσζηφο
φξνο ζηελ Δπξψπε.
ΗΩΑΝΝΖ ΑΪΒΑΣΗΓΖ: Γελ ζα κε δηνξζψζεηε.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Ο ζσζηφο φξνο ζηελ Δπξψπε
είλαη παξαηχπσο.
ΗΩΑΝΝΖ ΑΪΒΑΣΗΓΖ: Κπξία Πξφεδξε, ε ιέμε απηή «παξάηππνη κεηαλάζηεο»,
αλαθέξεηαη ζηε ζπκθσλία ηεο 18εο Μαξηίνπ, ηεο Δ.Δ.- Σνπξθίαο. Παξάηππνη.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δίλαη φξνο εηψλ.
ΗΩΑΝΝΖ ΑΪΒΑΣΗΓΖ:Παξάηππνη. Δπηηξέςηε κνπ λα έρσ άπνςε.
Σέινο

πάλησλ,

ιαζξνκεηαλάζηεο

είλαη,

γηα

λα

εμεγεζνχλ

κε

θαηά

ην

ιαζξαλαγλψζηεο. Κπξία Πξφεδξε, δηαθπιάμηε ηελ ηάμε.
(Θόρσβος ζηην αίθοσζα)
ΗΩΑΝΝΖ ΑΪΒΑΣΗΓΖ:Οη αληηδξάζεηο είλαη εχινγεο, ελδερνκέλσο. Άιισζηε,
ππάξρνπλ πνιχ ζνβαξά ζπκθέξνληα. Οηθνλνκηθά νθέιε ελλνψ.
Μέιεκα ελφο εζληθνχ θξάηνπο, πξέπεη λα είλαη ε δηαθχιαμε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη
ησλ εζλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ Διιάο είλαη έλα εζληθφ θξάηνο. Γελ είλαη πνιπεζληθφ,
φπσο είλαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ή φπσο ήηαλ ε ηέσο νβηεηηθή Έλσζε. Άξα ινηπφλ, εκείο
θξνλνχκε,

φηη

απηή

ε

αζξφα

είζνδνο

κεηαλαζηψλ,

παξαηχπσλ,

ιαζξνκεηαλαζηψλ έρεη κηα εζλνθζφξν επελέξγεηα, γηα ην ειιεληθφ έζλνο.

παξαλφκσλ,

Δηιηθξηλά, δειεχσ ηελ ηαθηηθή πνπ αθνινπζεί ην εζληθφ θξάηνο ηνπ Ηζξαήι. Ήζεια λα
πσ, γηα φζνπο δελ ην γλσξίδνπλ, φηη απφ ην 2009 έσο ην 2016, κφλν ηέζζεξεηο πεξηπηψζεηο
αζχινπ, έγηλαλ δεθηέο ζην Ηζξαήι. Μφλν ηέζζεξεηο. Τπάξρεη κηα δηαδηθαζία θαη ήζεια, απ'
απηψλ πνπ ζα αλαθέξσ, εάλ είλαη αθξηβή, λα κνπ πεη θαη ηε γλψκε ηνπ ν θ. Γαληήι Δζδξά,
ππάξρεη κηα δηαδηθαζία επηινγήο γηα απηνχο πνπ εηζέξρνληαη παξαλφκσο. Κπξίσο Αθξηθαλνί,
αιιά θαη Αζηάηεο. Παξακνλή επ΄ αφξηζηνλ ζην θέληξν Υνιφη ζηελ έξεκν Νεγθέβ, είλαη νη
επηινγέο πνπ έρνπλ νη εηζεξρφκελνη εθεί. Δπ΄ αφξηζηνλ παξακνλή ζην θέληξν απηφ,
επηζηξνθή ζηελ παηξίδα, εζεινχζηα, ηνπ φπνηνπ παξαλφκσο εηζεξρνκέλνπ ή εζεινχζηα
απνκάθξπλζε, κε κέξηκλα ηνπ θξάηνπο, ηεο θπβεξλήζεσο ηνπ Ηζξαήι, κε ακνηβή θηφιαο 3.500
δνιαξίσλ θαη ππάξρνπλ πεξηζηαηηθά, πνπ κεηαλάζηεο ιαζξαίνο απφ ηελ Δξπζξαία,
απνδέρηεθε ην λα πάεη ζηελ Οπγθάληα.
Θέισ λα πσ, φηη έζλε ηα νπνία ζέβνληαη ηελ ηζηνξία ηνπο, αθνινπζνχλ ζνβαξέο
πξαθηηθέο θαη δελ πηνζεηνχλ πξαθηηθέο, φπσο αθνχζηεθαλ απφ ηελ εθπξφζσπν ηεο Γηεζλνχο
Ακλεζηίαο, κεηά ην ινγχδξην πνπ άθνπζα, αληηιακβάλνκαη γηαηί ε θπβέξλεζε Πνχηηλ έθιεηζε
ηα γξαθεία ζηε Μφζρα.
Έλα εξψηεκα ήζεια λα ζέζσ, ζηνλ θ. Μαπξνεηδή. Καηά ηε γλψκε ηνπ, σο έγθξηηνο
λνκηθφο, απνξξίπηνληαη αηηήζεηο αζχινπ αδίθσο; Απηφ, είλαη θξίζηκν ην εξψηεκα θαη ζε πνην
αξηζκφ, πηζηεχεη φηη νη άλζξσπνη, νη νπνίνη πξνζθεχγνπλ θαη ζην δεχηεξν βαζκφ, αδίθσο
απειαχλνληαη;
Δπίζεο, εάλ κπνξεί λα κνπ απαληήζεη, εάλ ζεσξεί φηη ε θνηλή δήισζε Δ.Δ.-Σνπξθίαο,
πνπ θπζηθά, θξνλψ φηη έγηλε γηα ην θαιφ ηεο Διιάδνο, ή ηνπιάρηζηνλ θαίλεηαη ή δηαθαίλεηαη
θάπνην θαιφ, άζρεηα ηψξα κε ηελ εκθάληζε ηνπ ΝΑΣΟ ζην Αηγαίν, εάλ είλαη κηα ζσζηή θαη
επσθειήο γηα ηελ παηξίδα καο ζπκθσλία;

(πλέρεηα νκηιίαο θπξίνπ ΗΩΑΝΝΖ ΑΪΒΑΣΗΓΖ)
Γηφηη αθνχζηεθαλ θαη δηάθνξεο θσλέο φηη είλαη, ελδερνκέλσο, επηβιαβήο. Απηφ κνπ
πξνμελεί θαηάπιεμε πξαγκαηηθά. Σειηθά, ππάξρεη κέξηκλα γηα φινπο ηνπο αιινδαπνχο θαη
δελ ππάξρεη θακία κέξηκλα, θαλέλα ελδηαθέξνλ, θακία επαηζζεζία, γηα ηνπο γεγελείο Έιιελεο;
Δπραξηζηψ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ν θχξηνο
Σάζζνο.
ΣΑΤΡΟ ΣΑΟ: Θα μεθηλήζσ, δηαβάδνληαο έλα απφζπαζκα απφ ην πνίεκα ηνπ
Μπξερη «Γεξκαληθφ Δγρεηξίδην Πνιέκνπ». «Απηνί πνπ αξπάλε ην θαΐ απφ ην ηξαπέδη
θεξχηηνπλ ηε ιηηφηεηα. Απηνί πνπ παίξλνπλ φια ηα δνζίκαηα δεηάλε ζπζίεο. Οη ρνξηάηνη
κηιάλε ζηνπο πεηλαζκέλνπο γηα ηηο κεγάιεο επνρέο πνπ ζα έξζνπλ. Απηνί πνπ ηε ρψξα
ζέξλνπλ ζηελ άβπζζν, ιελ πσο ε ηέρλε λα θπβεξλάο ην ιαφ είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε γηα
ηνπο αλζξψπνπο ηνπ ιανχ. Απηνί πνπ βξίζθνληαη ςειά ιέλε πφιεκνο θαη εηξήλε είλαη δχν
πξάγκαηα νιφηεια δηαθνξεηηθά, φκσο ε εηξήλε ηνπο θαη ν πφιεκφο ηνπο κνηάδνπλ φπσο ν
άλεκνο θαη ε ζχειια. Ο πφιεκνο γελληέηαη απφ ηελ εηξήλε ηνπο, θαζψο ν γηνο απφ ηε κάλα.
Έρεη ηα δηθά ηεο απαίζηα ραξαθηεξηζηηθά. Ο πφιεκφο ηνπο ζθνηψλεη φ,ηη άθεζε φξζην ε εηξήλε
ηνπο».
ήκεξα, ινηπφλ, ζπδεηάκε γηα ηνπο πξφζθπγεο. Γηα εκάο ηνπο πξφζθπγεο ηνπο
δηψρλεη ν πφιεκφο ηνπο. Σνπο κεηαλάζηεο ηνπο δηψρλεη ε εηξήλε ηνπο, γηαηί, φπσο είπα θαη
πξνεγνχκελα, ν πφιεκφο ηνπο ζθνηψλεη φ,ηη ε εηξήλε ηνπο άθεζε φξζην. Πξνεγνχκελα έγηλε ε
ζπδήηεζε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο θαη δελ αθνχζακε, βέβαηα, ηίπνηα γηα
ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ην πξφβιεκα θαη ηα αίηηα δελ είλαη άιια απφ ηε βαξβαξφηεηα ελφο
εθκεηαιιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ιέγεηαη θαπηηαιηζκφο θαη, ζην αλψηεξν ηνπ ζηάδην,
ηκπεξηαιηζκφο. Έηζη, ινηπφλ, ε εθκεηάιιεπζε θαη ν πφιεκνο είλαη νη δχν ππιψλεο πάλσ
ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη απηφ ην ζχζηεκα.
Απφ εθεί θαη πέξα, έρνπκε απηνχο πνπ πξνθάιεζαλ ην πξφβιεκα κε ηνπο
ζρεδηαζκνχο θαη ηηο δξάζεηο ηνπο, πνπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, είλαη ε Δ.Δ. θαη ην
ΝΑΣΟ, ζηνπο νπνίνπο, βέβαηα θαη ηνπο δχν νξγαληζκνχο ε Διιάδα ζπκκεηέρεη θαη φρη κφλν
ζπκκεηέρεη, αιιά ελεξγά απνδέρεηαη θαη ηνπο ζρεδηαζκνχο θαη ηηο δξάζεηο ηνπο – επνκέλσο,

ε Διιάδα είλαη ζπλππεχζπλε σο ρψξα γηα ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο – θαη
αληηκεησπίδνπλ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, ζε πξψηε θάζε, ζαλ θζελά εξγαηηθά ρέξηα.
Βέβαηα, αθνχ πήξαλ φζνπο ρξεηάδνληαλ, θπξίσο ε Γεξκαλία, αιιά θαη άιιεο επξσπατθέο
ρψξεο, ζαλ θζελά εξγαηηθά ρέξηα, ηψξα ιέλε ζηνπο ππφινηπνπο «ηνπο ππφινηπνπο θάλεηε
ηνπο φ,ηη ζέιεηε, θξαηήζεηε ηνπο ζηηο ρψξεο ηνπο, ξίμηε ηνπο ζηε ζάιαζζα». Βέβαηα, απηφ
αθνξά, φπσο είπα θαη ηε ρψξα καο. Ζ ρψξα καο είλαη ζπλππεχζπλε. Γελ είλαη ακέηνρε ε
ρψξα καο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνβιήκαηνο λα ιέεη «εγψ θάλσ φ,ηη κπνξψ». Ζ ρψξα καο
ζπκκεηέρεη απφιπηα θαη άκεζα.
Βέβαηα, ηψξα κε ην πξφβιεκα απηφ, κεηά ηελ, θαηά ηελ άπνςή καο, επαίζρπληε
ζπκθσλία Δ.Δ. θαη Σνπξθίαο, ε νπνία νδήγεζε ζην δηπιφ εγθισβηζκφ αλζξψπσλ ζηε ρψξα
καο – κε ηελ έλλνηα φηη έρνπλ εγθισβηζηεί θαη ζηα λεζηά θαη ζηε ρψξα καο – ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία απηψλ ησλ αλζξψπσλ ζέινπλ λα θχγνπλ απφ ηε ρψξα καο θαη λα πάλε ζε άιιεο
ρψξεο ηεο Δπξψπεο πνπ, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, ζα έρνπλ κηα θαιχηεξε ηχρε. Δκείο ην
ακθηζβεηνχκε, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη, απηή είλαη ε άπνςή ηνπο θαη είλαη ζεβαζηή. Δκείο
ζα ζέιακε νη άλζξσπνη απηνί λα κείλνπλ ζηε ρψξα ηνπο θαη λα παιέςνπλ λα αιιάμνπλ ηα
πξάγκαηα εθεί, αιιά, εθφζνλ ληψζνπλ φηη απεηιείηαη ε δσή ηνπο, εκείο δελ είκαζηε απηνί πνπ
ζα ηνπο πνχκε «κείλεηε εθεί γηα λα ζθνησζείηε». Δπνκέλσο, ζα έρνπλ ην δηθαίσκα θαη κε
βάζε ηε ζπκθσλία ηεο Γελεχεο – αλ θάλσ ιάζνο, λα κε δηνξζψζεηε – απηνί νη άλζξσπνη λα
επηιέμνπλ ηε ρψξα ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο, πξάγκα πνπ ε πνιηηηζκέλε θαη δεκνθξαηηθή
Δπξψπε ηνπο ην αξλείηαη.

(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΣΑΤΡΟΤ ΣΑΟΤ)
Καη ηη θάλεη απηή ε πνιηηηζκέλε θαη δεκνθξαηηθή Δπξψπε φπσο είπα ηνπο
αληηκεησπίδεη φζνπο δελ ρξεηάδεηαη, ζαλ έλα βάξνο απφ ην νπνίν ζέιεη λα απαιιαγεί. Αληί λα
ηνπο δεηάκε θαζεκεξηλά έλα κεγάιν ζπγλψκε, γη’ απηφ πνπ ηνπο ζπκβαίλεη θαη νη άλζξσπνη
απηνί αλαγθάζηεθαλ λα μεζπηησζνχλ είηε ζε πεξίνδν πνιέκνπ είηε ζε πεξίνδν εηξήλεο απφ
ηεο ρψξεο ηνπο, εκείο ηνπο θνηηάκε ζηα δφληηα θαη ιέκε εζχ ζα κείλεηο γηαηί ζε ρξεηάδνκαη ζαλ
θζελφ εξγαηηθφ ρέξη, θαη εζχ ζα θχγεηο θαη ζα παο πίζσ ζηε ρψξα ζνπ θαη ζα αληηκεησπίζεηο
ηε κνίξα ζνπ εθεί. Γηα καο ινηπφλ, ην πξφβιεκα δελ κπνξεί λα ιπζεί κε ιχζεηο απνθιεηζκνχ
απηψλ ησλ αλζξψπσλ απφ ην δηθαίσκα ηνπο ζην λα έρνπλ κηα θαιχηεξε δσή θαη επηπιένλ, κε
ην λα ηνπο γπξίζνπκε πίζσ απφ εθεί πνπ έθπγαλ γηα λα γιηηψζνπλ ηε δσή ηεο ή ηελ
εμαζιίσζε.
Γηα εκάο ην ζέκα είλαη νη άλζξσπνη απηνί νη άλζξσπνη πξψηνλ, λα ηνπο δνζεί ην
δηθαίσκα λα πάλε ζηε ρψξα πνπ έρνπλ επηιέμεη πνπ ζέινπλ λα πάλε. Γεχηεξνλ, φζνη απφ
απηνχο επηιέμνπλ λα κείλνπλ ζηε ρψξα καο λα εληαρζνχλ ζηε ρψξα καο. Καη ηξίηνλ, λα
θαηαξγεζεί απηφ ην αίζρνο ησλ θέληξσλ θξάηεζεο. Ξέξεηε ηη κνπ είρε πεη αξκφδην
παξάγνληαο ζηε Μφξηα ζην θέληξν θξάηεζεο- γηαηί εγψ εθεί εθιέγνκαη ζηε Λέζβν-φηη εγψ αλ
ήκνπλ ζηε ζέζε ηνπο, ζα έθαλα ηα ίδηα θαη ρεηξφηεξα. Αξκφδηνο ππεξεζηαθφο παξάγνληαο θαη
κάιηζηα, ζηα δεηήκαηα αζθάιεηαο.
Γελ κπνξνχκε ινηπφλ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, λα ηνπο αληηκεησπίδνπκε ζαλ
εγθιεκαηίεο. Πνηνη απηνί πνπ δεκηνχξγεζαλ ην πξφβιεκα ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ε θπξία θνχθα.
ΔΛΗΑΒΔΣ ΚΟΤΦΑ: Θα ζπγρσξέζεηε θάπνηα αθέιεηα θαη αζσφηεηα θαη ίζσο
άγλνηα, πνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο εξψηεζεο ή ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζέισ λα θάλσ. Να
δειψζσ θαηαξράο φηη πξνέξρνκαη απφ ηελ Πηεξία, νπφηε νη εηθφλεο θαη ε θαηάζηαζε πνπ
επηθξαηεί ζηα λεζηά κνπ είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηή απφ αθεγήζεηο πξνβιεκάησλ ησλ
ζπλαδέιθσλ ή απφ ηνπο εηθφλεο ησλ εηδήζεσλ. Θέισ λα εζηηάζσ ζην εμήο γηαηί δελ ην έρσ
θαηαλνήζεη θαη λνκίδσ φηη είλαη αξθεηά βνεζεηηθή εξψηεζε γηα λα ην θαηαλνήζεη θαη ην
ζχλνιν ησλ ππφινηπσλ πνιηηψλ πνπ ηπρφλ καο παξαθνινπζνχλ.

Αλαθέξζεθε φηη ππάξρνπλ αλήιηθνη θξαηνχκελνη, είλαη θξαηνχκελνη πνπ; ηηο
ειιεληθέο θπιαθέο, είλαη καδί κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη δελ έρνπλ πάξεη άζπιν νπφηε
πεξηκέλνπλ ζηνπο εηδηθνχο ρψξνπο ηελ επαλαπξνψζεζε ηνπο πξνο ηελ Σνπξθία ή ηηο
παηξίδεο ηνπο; Γεχηεξνλ, πάιη γηα ηνπο αλήιηθνπο θξαηνχκελνπο, ππάξρνπλ ζηνηρεία πνηνο
είλαη ν αξηζκφο ηνπο; Σξίηε εξψηεζε, γλσξίδσ αξθεηά θαιά ηελ πξνζπάζεηα ηεο Ύπαηεο
Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ, γηα ην πξφγξακκα ελνηθίαζεο ζπηηηψλ κέζα ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο.
Τπάξρεη θάπνην πξφγξακκα πνπ λα πξνθξίλεη ηελ ζηέγαζε ζε ζπίηηα νηθνγελεηψλ κε αλήιηθα
ή αλήιηθα απξνζηάηεπηα; Να καο εμεγήζνπλ ιίγν πεξηζζφηεξν θαη ν εθπξφζσπνο ηεο
Ύπαηεο Αξκνζηείαο θαη αλ ζέιεη ν Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ Τπνπξγνχ θαη ε εθπξφζσπνο ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ην ηη ζπκβαίλεη κε ηα αλήιηθα παηδηά. Δπραξηζηψ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ε θπξία
Θειεξίηε.

ΜΑΡΗΑ ΘΔΛΔΡΗΣΖ: Θα ήζεια λα θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο, ζρεηηθά κε ηα θαηλφκελα
θαθνπνίεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη αλαθέξζεθε θαη απφ ηνπο Γηαηξνχο ρσξίο χλνξα.
Καηά πφζνλ κεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο θαθνπνίεζεο ή ηνπ trafficking ή νηηδήπνηε άιινπ
θαηλφκελνπ βίαο, ππάξρεη δηακεζνιάβεζε, έηζη ψζηε γηα παξάδεηγκα, θάπνηα πξνγξάκκαηα,
φπσο έρεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο- έρεη πκβνπιεπηηθά Κέληξα, έρεη μελψλεο-λα
κπνξνχλ κε κηα δηαδηθαζία νη πξφζθπγεο γπλαίθεο λα θηινμελεζνχλ ζε απηά ηα θέληξα; Καηά
πφζνλ δειαδή ππάξρεη απηή ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ ή κηα ππνηηζέκελε δηθηχσζε,
πνπ ζα κπνξνχζε αθξηβψο λα θάλεη ρξήζε δνκψλ, πνπ ζα βνεζνχζαλ ζε κηα πξνζσξηλή θαη
θαιχηεξε αληηκεηψπηζε;
Σν δεχηεξν εξψηεκα πξνθχπηεη πξαγκαηηθά απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ είρακε, επεηδή
ζεσξνχζακε φηη έλαο κεγάινο πιεζπζκφο φισλ απηψλ ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ, ζα είλαη
δηεξρφκελνο. Ωο εθ ηνχηνπ είρακε πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ζε πνιηηηθέο ηέηνηνπ ηχπνπ
θαη φρη ζε πνιηηηθέο έληαμεο. Σψξα πνπ έρνπκε, γχξσ ζηνπο 60.000 πξφζθπγεο ζηε ρψξα
καο, ήδε έρνπκε αξρίζεη ζην λα πξνζαλαηνιηδφκαζηε θαη λα ραξάδνπκε πνιηηηθέο έληαμεο.
Απηφ ζεκαίλεη θαη ζπκθσλψ

κε ηελ Καηεξίλα ηελ Πνχηνπ, φηη ηψξα κελ ππάξρνπλ ηα

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, πνπ βνεζνχλ ζην λα δεκηνπξγεζνχλ απηέο νη πνιηηηθέο έληαμεο,
φκσο έλα κεγάιν κέξνο, ζα πξέπεη λα ην «ζεθψζνπλ» νη εζληθέο θνηλσληθέο πνιηηηθέο,
αθξηβψο θαη ζα βνεζήζνπλ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα εληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.
Δδψ πξαγκαηηθά λνκίδσ, φηη ζα πξέπεη λα δνχκε ιίγν, θαηά πφζν ππάξρεη έλα
ζρέδην, φισλ απηψλ ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο θαη ησλ δηαπιεθφκελσλ Τπνπξγείσλ, Φνξέσλ θαη
Γηθηχσλ, έηζη ψζηε λα δνχκε πψο κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξα, πψο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ
θαη λα εληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία νη πξφζθπγεο θαη νη γπλαίθεο πξφζθπγεο.
Σν ηξίην πνπ ζέισ λα εληνπίζσ θαη κνπ έθαλε θνβεξή εληχπσζε, είλαη απηφ πνπ
αλαθέξζεθε πάιη απφ ηνπο Γηαηξνχο ρσξίο χλνξα θαη απφ ηελ Καηεξίλα ηελ Πνχηνπ, ζρεηηθά
κε ηελ εγθχθιην γηα ηελ κε έθδνζε ηνπ ΑΜΚΑ. Καηαξράο ζα ην δηαξξπζκίζνπκε θαη λνκίδσ φηη
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ πνπ καο είπαηε σο πιεξνθνξία, φκσο έρσ ηελ εληχπσζε, φηη φηαλ
έλαο εξγαδφκελνο πνπ είλαη ζε έλα ΚΔΠ αξλείηαη λα ην θάλεη- θαη εθεί ζα πξέπεη λα δείηε ηελ
Αξρή πνπ εθδίδεη απηή ηελ εγθχθιην θαη λα ηελ ξσηήζεηε αλ απηή ε εγθχθιηνο φλησο πθίζηαηαη
θαη λα ηελ δεηήζεηε- αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά γηαηί δελ θάλεηε κηα θαηαγγειία γηα ηνλ

αξλνχκελν; Ή αλ έρεηε θάλεη θάπνηεο θαηαγγειίεο άξλεζεο-πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηνπο
εθδψζνπλ ΑΜΚΑ- αθξηβψο απηήο ηεο έθδνζεο ηνπ ΑΜΚΑ; Γηαηί απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη
λφκνο θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ
ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο. Άξα, ινηπφλ, λα ην δνχκε θαη λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε
ζε ζρέζε κε απηφ θαη φζν κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε θαη εκείο απφ ηε κεξηά καο. Δπραξηζηψ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ(Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνχκε ηελ θπξία
Θειεξίηε. Δάλ δελ ππάξρεη άιιε παξέκβαζε, έρσ θαη εγψ λα ζπκπιεξψζσ κεξηθέο
εξσηήζεηο, απηέο πνπ ήδε έθαλαλ νη ζπλάδειθνη κνπ. Θα ήζεια λα πιεξνθνξήζσ, νη
επαΐνληεο ζε πνηα αθξηβψο ζεκεία πνησλ θείκελσλ ζηεξίδεηαη ε επηβνιή γεσγξαθηθνχ
πεξηνξηζκνχ, ζηνπο εηζεξρφκελνπο ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζηε ρψξα καο, πνπ
θηάλνπλ ζηα ειιεληθά λεζηά, ψζπνπ λα θξηζεί εάλ ζα πάξνπλ άζπιν ή εάλ δελ ζα πάξνπλ
άζπιν θαη ζε πνην βαζκφ; Πνχ ζηεξίδεηαη απηή ε άπνςε θαη πφζν ειαζηηθφηεξε κπνξεί λα
είλαη ε εθαξκνγή ηεο, απφ απηήλ πνπ βηψλνπκε ηψξα;
Ζ δεχηεξε εξψηεζή κνπ είλαη πνπ εδξάδεηαη λνκηθά ε θξάηεζε, ζε πξναλαρσξεζηαθά
θέληξα, αηηνχλησλ άζπιν, πνπ ην αίηεκά ηνπο δελ έρεη θξηζεί αθφκε; Οχηε ζε δεχηεξν θαη
κεξηθέο θνξέο νχηε θαλ ζε πξψην βαζκφ θαη απηφ ζπκβαίλεη ζηελ ελδνρψξα. Αλ γηα ηα λεζηά
ππάξρεη κφλν γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο θαη ηα Κ.Τ.Σ. ζεσξνχληαη αλνηρηέο δνκέο ζηελ
ελδνρψξα, ηφηε νη αηηνχληεο άζπιν θαλνληθά ζα θξαηηνχληαη ζε πξναλαρσξεζηαθά θέληξα
θξάηεζεο.

( πλέρεηα νκηιίαο θπξίαο Αθξνδίηεο ηακπνπιή, Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο)
Σξίηνλ, πνπ εδξάδεηαη λνκηθά ε θξάηεζε αλζξψπσλ πνπ έρνπλ απνδερζεί εζεινχζην
επαλαπαηξηζκφ, φηαλ ιέκε αλζξψπσλ ελλννχκε αθφκα θαη νηθνγελεηψλ κε κηθξά παηδηά, πνπ
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ζπξκαηφπιεγκα, απφ ην νπνίν δελ κπνξνχλ λα βγνπλ. Απηφ, δελ ην ακθηζβεηεί θαλείο.
Όια απηά ηα ιέσ, γηαηί δελ μερλάκε θαη ηελ ηειεπηαία αθφκε παξέκβαζε ηνπ
Δπηηξφπνπ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ηεο Δ.Δ., ηνπΝηιο Μνπτδληεθο, ν νπνίνο ππελζχκηζε
ηελ επξσπατθή, αιιά θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θξάηεζε πξέπεη
λα είλαη ην έζραην κέζν, ην νπνίν επηβάιιεηαη κεηά απφ εμαηνκηθεπκέλε θξίζε θαη αθνχ
εμαληιεζνχλ φια ηα άιια κέηξα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε παξνπζία ζην πιεζηέζηεξν
αζηπλνκηθφ ηκήκα, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Δπίζεο, γηαηί δελ μερλάκε ηελ επηζήκαλζε ηνπ Νηιο Μνπτδληεθο φηη ε απάληεζε ζηελ
απαίηεζε γηα πεξηνξηζκφ ηεο θξάηεζεο, δελ κπνξεί λα είλαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο θξάηεζεο.
Οη θαιχηεξεο ζπλζήθεο θξάηεζεο είλαη αλάγθεο θαη έρνπλ απηαμία γηα απηνχο, γηα ηνπο
νπνίνπο ε θξάηεζε επηβάιιεηαη κε ηνπο φξνπο, πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα. Πάλσ ζ'
απηφ ην ζεκείν, ζα ήζεια λα αθνχζσ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε απάληεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ
Πέηξνπ Ράιιε.
Σν ζέκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ΚΔΠ ζα ην δνχκε.
Θα ήζεια λα αθνχζσ αξηζκνχο αλζξψπσλ, πνπ πήξαλ άζπιν ζε πξψην, θαηαξρήλ,
αιιά θαη ζε δεχηεξν βαζκφ, δηφηη αλαγλσξίζηεθαλ σο ζχκαηα traffickingή θαη σο ζέκαηα
εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο κέζα ζηε ρψξα.
Θα ήζεια λα κάζσ, εάλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία επηηξέπεηαη ε θξάηεζε, φρη κφλν
αλειίθσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαθεξζήθακε, αιιά αζζελψλ, ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ.
Δθηφο απφ ηηο γεληθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε ρψξνπο επηηεξνχκελνπο απφ ηελ
αζηπλνκία, είηε πξφθεηηαη γηα ΚΤΣ είηε πξφθεηηαη γηα αλνηρηά camp, πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, πνπ πξνζθέξεη ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ζηνπο αλζξψπνπο πνπ
δνπλ κέζα;

αο κεηαθέξσ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά απφ νξγάλσζε, ε νπνία θαηήγγεηιε, ζηελ
αζηπλνκία πνπ βξηζθφηαλ ζηελ είζνδν ηνπ camp, πεξηζηαηηθφ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ε
νπνία φπσο μέξνπκε δηψθεηαη απηεπάγγειηα, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία καο θαη ηεο νπνίαο ν
δξάζηεο ήηαλ παξψλ ζην ρψξν δηακνλήο ηνπ. Ζ απάληεζε ηεο αζηπλνκίαο ήηαλ, φηη εκείο δελ
κπνξνχκε λα κπνχκε κέζα, δελ κπαίλνπκε κέζα, θέξηε ηνλ ζηελ πχιε λα ηνλ ζπιιάβνπκε.
Απηή είλαη κεκνλσκέλε ζηάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππαιιήισλ, πνπ βξέζεθαλ εθεί ή είλαη
θαηεχζπλζε θαη πάγηα πξαθηηθή;
Θα πεξάζνπκε ζηνλ θχθιν ησλ δεπηεξνκηιηψλ ησλ πξνζθεθιεκέλσλ, νη νπνίεο,
επεηδή ε ψξα καο είλαη πξνρσξεκέλε, ζα παξαθαινχζα λα είλαη ηξίιεπηεο, κε ζεβαζκφ ζην
ρξφλν. Θα εθθσλήζσ ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο κε ηε ζεηξά, κε ηελ νπνία βξίζθνληαη εδψ.

ΜΑΡΗΑ ΘΔΛΔΡΗΣΖ: Κπξία Πξφεδξε, ζπγλψκε. Απιά δηαδηθαζηηθά, επεηδή ε ψξα έρεη
πξνρσξήζεη θη έρνπκε έλα ζέκα, κήπσο λα απαληήζνπλ νη θνξείο νη νπνίνη εξσηήζεθαλ, γηαηί
δεπηεξνινγία εθ' φιεο ηεο χιεο δελ μέξσ εάλ έρεη λφεκα.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Όρη εθ' φιεο ηεο χιεο θαη
φπνηνο δελ ζέιεη κπνξεί λα παξαηηεζεί, ζα δηεπθνιχλεη ηνπο ππφινηπνπο.
Σν ιφγν έρεη ν θ. Παπαθσλζηαληήο.
ΜΑΡΚΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΖ (Ννκηθφο – Δηδηθφο χκβνπινο ηνπ Τπνπξγνχ
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, θ. Ησάλλε Μνπδάια): Δγψ ζα ήζεια λα πσ δχν θνπβέληεο, δελ ζα
θαζπζηεξήζσ θαζφινπ.
Λνηπφλ, πξψηα απ' φια ζην εξψηεκα πνπ έζεζε ν θχξηνο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή
ησλ επξσπαίσλ δηθεγφξσλ, λα πσο φηη είλαη κηα νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ νπνία
ζπκκεηέρνπλ δηθεγφξνη νη νπνίνη έρνπλ ηε γλψζε επί ηνπ πξνζθπγηθνχ θαη λα πσ φηη ππάξρεη
θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ησλ ειιεληθψλ
δηθεγνξηθψλ ζπιιφγσλ, πσο δειαδή ππάξρεη θαη ε νκπξέια ησλ ειιεληθψλ δηθεγνξηθψλ
ζπιιφγσλ πνπ ζπλδξάκεη θαη ζπκκεηέρεη ζ' απηή ηελ πξσηνβνπιία θαη λα πσ, κάιηζηα, φηη
απηή ε πξσηνβνπιία πξνηάζεθε σο έλα απφ ηα θαιχηεξα πξνγξάκκαηα εζεινληηθήο
πξνζθνξάο ζηνπο πξφζθπγεο, πξνθεηκέλνπ λα βξαβεπζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Πνπ ζεκαίλεη, δειαδή, φηη νη άλζξσπνη ζα πξνζθφκηζαλ θάπνηα ζηνηρεία, δελ ήξζαλ εδψ λα
θάλνπλ ηνπξηζκφ, αιιά λα παξάζρνπλ ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε
ζπκβνπιήο θαη ζπλδξνκήο ζηνπο πξφζθπγεο.
Να πσ ην εμήο ζρεηηθά κε ηνπο αλήιηθνπο: Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη φηαλ ζχκθσλα
κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Ηνχλην ην 32,5% φζσλ εηζήιζαλ ζηελ
Διιάδα είλαη αλήιηθνη, θαηαιαβαίλνπκε φηη νη αλάγθεο δεκηνπξγίαο δνκψλ είλαη δηαξθείο.
Δπνκέλσο, δελ κπνξνχκε λα πνχκε γηαηί δελ έρεηε ζηεγάζεη φια ηα αλήιηθα, είλαη θάηη ην
νπνίν είλαη πξαγκαηηθά πξψηηζην κέιεκα αιιά δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο αλάγθεο,
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ δνκέο, νη νπνίεο ζα είλαη θαη θαηάιιειεο γηαηί δελ αξθεί λα
βάινπκε ηα παηδηά ζ’ έλα ρψξν θχιαμεο, πξέπεη λα ηνπο παξέρνπκε θαη ηηο αλάινγεο
ππεξεζίεο.

Σν πφζα είλαη αθξηβψο ηα παηδηά ηα νπνία βξίζθνληαη ζηα θξαηεηήξηα, είλαη θάηη γηα
ην νπνίν δελ είκαη ζε ζέζε λα ζαο απαληήζσ, ίζσο μέξεη ε θπξία Σζηξηγψηε.
Να πσ θαη θάηη άιιν πνπ παξακέιεζα θαη δελ ην είπα ζηελ αξρή. Απφ ηηο αξρέο
επηεκβξίνπ, ζηγά ζηγά, ζα απνρσξήζνπλ νη Μ.Κ.Ο. απφ ηελ παξακεζφξην θαη ε παξνρή θαη
νη ππεξεζίεο πνπ παξείραλ απηέο, ζα πεξάζνπλ ζην ειιεληθφ θξάηνο. Απηφ ζα είλαη πξνο κηα
ζσζηή θαηεχζπλζε, γηαηί αθελφο εθιείπεη ε έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε, αθεηέξνπ, φκσο, δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζην θξάηνο λα έρεη κηα ζπλνιηθή επνπηεία θαη κηα επηκέιεηα, λα ιεηηνπξγεί ζαλ κηα
νκπξέια, πξνθεηκέλνπ φια απηά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη θαη ζα θνπκπψλεη ε κηα
ζηελ άιιε λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο δηάαέλνληεο
ζηνπο ρψξνπο.
αο επραξηζηψ πνιχ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνχκε.
Σν ιφγν έρεη ε θπξία Σζηξηγψηε.
ΕΑΥΑΡΑΟΤΛΑ ΣΗΡΗΓΩΣΖ (Αληηζηξάηεγνο – Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Αζηπλνκίαο
Αιινδαπψλ θαη Πξνζηαζίαο πλφξσλ ηεο ΔΛ.Α.): Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε.
Θα μεθηλήζσ κε ηα αζπλφδεπηα ηα αλήιηθα, φπσο ηέζεθαλ ηα εξσηήκαηα εδψ ζηελ
αίζνπζα. Μηιάκε γηα αζπλφδεπηα αλήιηθα, επαλαιακβάλσ θαη φρη ηα αλήιηθα πνπ είλαη καδί κε
ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Γπζηπρψο, γηα εκάο ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία δελ έρνπκε θακία
αξκνδηφηεηα λα έρνπκε ππφ θξάηεζε αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο, φκσο θαινχκαζηε γηα κηα
αθφκε θνξά, βάζεη ηεο εληνιήο ηνπ Δηζαγγειέα, λα πξνβνχκε ζε πξνζηαηεπηηθή θχιαμε. Ζ
πξνζηαηεπηηθή θχιαμε, φπσο θαηαιαβαίλεηε, γίλεηαη ζηηο δηθέο καο εγθαηαζηάζεηο, φπνηεο
είλαη απηέο, αλ θη εκείο ζαλ Διιεληθή Αζηπλνκία έρνπκε δηακνξθψζεη έλαλ εηδηθφ ρψξν
πξάγκαηη ζηελ Ακπγδαιέδα θαη απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε ηα αζπλφδεπηα αλήιηθα πνπ είλαη
ππφ πξνζηαηεπηηθή θχιαμε αλέξρνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 27.
Θα παξαθαινχζα φζνπο είλαη εδψ ζηελ αίζνπζα θαη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζην λα
κελ δηαηάζζεηαη πξνζηαηεπηηθή θχιαμε πξνο ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ζα ήκαζηαλ
επγλψκνλεο γηα κηα δσή.

(πλέρεηα νκηιίαο θπξίαο ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΣΗΡΗΓΩΣΖ, Αληηζηξαηήγνπ, Γεληθνχ
Δπηζεσξεηή ηεο Αζηπλνκίαο Αιινδαπψλ θαη Πξνζηαζίαο πλφξσλ ηεο ΔΛ.Α.)

Πξαγκαηηθά είλαη κεγάιν άρζνο γηα εκάο θαη νχηε ην ζέινπκε ή φπνηα ΜΚΟ ή ε Τπάηε
Αξκνζηεία ή ν ΓΟΜ έρεη κηα δνκή αμηνπξεπέζηαηε, πνπ ζα κπνξνχζε λα ηε δψζεη ζηελ
Διιεληθή Αζηπλνκία, νχησο ψζηε λα παξέρεη ζε θαιχηεξεο ζπλζήθεο ηελ πξνζηαηεπηηθή
θχιαμε, εδψ είκαζηε θαη κε κεγάιε καο ραξά λα ην δερηνχκε.
Πεξλάσ ζηα δηθά ζαο εξσηήκαηα φζα κπφξεζα λα ζε θξαηήζσ.
Κπξία Πξφεδξε, ν εδαθηθφο πεξηνξηζκφο πξνβιέπεηαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη
είλαη ηα ελαιιαθηηθά κέηξα θξάηεζεο.
Απφ ηε ζηηγκή, ινηπφλ, πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Σνπξθίαο ε θνηλή
δήισζε, ε νπνία θαηάθεξε λα πεξηνξίζεη θαηά πνιχ ηηο ξνέο, γηαηί κε μερλάκε, φηη ην 2015
ππνθέξακε ζαλ θξάηνο θαη φινο ν θξαηηθφο κεραληζκφο, απφ ηα ρέξηα ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο πέξαζαλ, πεξίπνπ, έλα εθαηνκκχξην πξφζθπγεο θαη
κεηαλάζηεο. Ζ Δ.Δ. δελ βνήζεζε θαζφινπ, αιιά νχηε θαη νη Δπξσπατθνί Οξγαληζκνί, φκσο
βνήζεζαλ ην θξάηνο νη Μ.Κ.Ο., ε Ύπαηε Αξκνζηεία, ν ΓΟΜ, νη Γηαηξνί Υσξίο χλνξα θαη
φζνη παξεπξίζθνληαη εδψ, γηα λα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί απηφ ην κεγάιν αξηζκφ, γηαηί ηέηνηα
πξνζθπγηθή κεηαλαζηεπηηθή θξίζε δελ έρεη μαλαδεί θαλέλα άιιν θξάηνο ζε θακία άιιε ρψξα.
Δπαλέξρνκαη, ινηπφλ, ζηνλ εδαθηθφ πεξηνξηζκφ πνπ είλαη ελαιιαθηηθφ κέηξν
θξάηεζεο. χκθσλα κε ηελ θνηλή δήισζε Δ.Δ. θαη Σνπξθίαο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα
θξαηάκε ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο πνπ παξάηππα εηζέξρνληαη ζηε ρψξα καο.
Όινη γλσξίδνπκε φηη ε παξάλνκε είζνδνο ζηε ρψξα είλαη πνηληθφ αδίθεκα θαη, βέβαηα
ζπληάζζεηαη θαη δηθνγξαθία θαη αξκφδηνο είλαη ν Δηζαγγειέαο λα απνθαζίζεη, εάλ ζα ππάξρεη
θαη πεξαηηέξσ δηθαζηηθφο πεξηνξηζκφο ή ε επηβνιή πνηλήο.
Ο εηζαγγειέαο 100% θάλεη άξζε, βέβαηα.
Πεξλάκε ηψξα ζηα θέληξα ππνδνρήο θαη ηαπηνπνίεζεο, φπνπ φπσο ζαο είπα θαη
πξηλ ε Διιεληθή Αζηπλνκία ππνζηεξίδεη ηελ ππεξεζία πξψηεο ππνδνρήο, είλαη αξκφδηα γηα

ηελ θαηαγξαθή, ηελ ηαπηνπνίεζε, ηε ιήςε δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ θαη ηε δηνηθεηηθή
δηαδηθαζία.
αθψο, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ΄Τπαηεο Αξκνζηείαο ελεκεξψλνληαη γηα ηα δηθαηψκαηά
ηνπο θαη ζαθψο φινη, κεδελφο εμαηξνπκέλνπ απφ απηνχο πνπ εηζέξρνληαη ζηα λεζηά,
ππνβάινπλ αίηεκα αζχινπ, εθθξάδνπλ βνχιεζε αζχινπ.
Απφ θεη θαη χζηεξα γίλεηαη ε θαηαγξαθή απφ ηελ ππεξεζία αζχινπ, δίλνληαη ηα
ηξίπηπρα θαη γίλεηαη ν εδαθηθφο πεξηνξηζκφο, πνπ είλαη, φπσο ζαο είπα, ελαιιαθηηθφ κέηξν
θξάηεζεο.
ρεηηθά κε ηα πξναλαρσξεζηαθά θέληξα ζηα λεζηά, φπσο ξσηήζαηε, θπξία Πξφεδξε,
ζηα πξναλαρσξεζηαθά θέληξα έρνπκε ηελ θαηεγνξία ησλ αιινδαπψλ, νη νπνίνη αθνχ
εμεηαζηεί ζε πξψην θαη ζε δεχηεξν βαζκφ ην αίηεκα αζχινπ ηνπο θαη ππάξρεη β΄ απνξξηπηηθή
ζην άζπιφ ηνπο, ηφηε ε Διιεληθή Αζηπλνκία εθαξκφδνληαο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο είλαη
ππνρξεσκέλε λα πξνβεί ζηε ζχιιεςε θαη λα ηνπο θηινμελήζεη ζηηο δηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο
ζηα πξναλαρσξεζηαθά θέληξα θξάηεζεο.
Ζ δηαδηθαζία επηζηξνθήο ζηελ Σνπξθία βάζεη ηεο θνηλήο δήισζεο Δ.Δ.- Σνπξθίαο
είλαη απφ 7-10 εκέξεο. αθψο, θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ εκεξψλ, εάλ ν νπνηνζδήπνηε
θάλεη πξνζθπγή ζην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν θαη βγάιεη αλάινγε εληνιή ην Γηνηθεηηθφ
Πξσηνδηθείν, ε Διιεληθή Αζηπλνκία είλαη ππνρξεσκέλε, φπσο θαηαιαβαίλεηε, λα ζεβαζηεί
ηελ εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ.
Απηφ ζεκαίλεη, φηη κπνξεί λα ππάξρεη αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζηελ
Σνπξθία ή κπνξεί λα γίλεη αλαζηνιή ηεο θξάηεζεο.
Γελ ζπκάκαη, εάλ κε ξσηήζαηε θάηη άιιν γηα ηα θέληξα θξάηεζεο ζηα λεζηά.
Να πεξάζσ ηψξα ζηελ ελδνρψξα θαη γηα ηελ Ακπγδαιέδα, φπνπ είπαηε γηα ηηο
νηθνγέλεηεο.
Οη νηθνγέλεηεο επηηεξνχληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν, νη νπνίεο νηθνγέλεηεο
έρνπλ απνθαζίζεη λα επηζηξέςνπλ εζεινχζηα ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο.

πλέρεηα νκηιίαο θπξίαο ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ ΣΗΡΗΓΩΣΖ, Αληηζηξαηήγνπ -Γεληθήο Δπηζεσξεηνχ
Αζηπλνκίαο Αιινδαπψλ θαη Πξνζηαζίαο πλφξσλ ΔΛ.Α.

Γελ είλαη ζηνλ ίδην ρψξν πνπ είλαη νη παξάηππνη κεηαλάζηεο, γηα ηνπο νπνίνπο έρεη
μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο. Δίλαη εηδηθά δηακνξθσκέλνο
ρψξνο. Αθφκε, ππάξρεη θαη παηδηθή ραξά γηα ηα παηδηά. Ζ δηαδηθαζία θξαηάεη πάξα πνιχ
ιίγεο εκέξεο. Δίκαζηε ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Μεηαλάζηεπζεο θαη νη
ζπλζήθεο δηακνλήο λνκίδσ είλαη νη πην θαιέο θαη πην αλζξψπηλεο.
Όζνλ αθνξά ηελ Πέηξνπ Ράιιε θαη γεληθά εγψ ζα έιεγα ζε φια ηα θέληξα θξάηεζεο,
πξάγκαηη θάλνπκε ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο. Σα πξνβιήκαηα είλαη πάξα πνιιά. Ζ πγηεηλή, ε
πγεία, ε ζίηηζε, ε έιιεηςε πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ
πνπ είλαη επάισηνη ή κε δηαθνξεηηθή ςπρνζχλζεζε, ή

ππεθνφηεηα, ζα έιεγα, λα μέξεηε

απαζρνιεί θαη απαζρνιεί έληνλα ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. Καηαβάιινληαη ακέξηζηεο
πξνζπάζεηεο απφ ηε δηθή καο πιεπξά. Μαθάξη λα κελ ππήξραλ. Όκσο απηνί πνπ θξαηνχληαη
ζηα θέληξα ηα πξναλαρσξεζηαθά είλαη απηνί πνπ εκπίπηνπλ ζηελ νδεγία ηελ επξσπατθή πεξί
επηζηξνθψλ θαη θξαηνχληαη, γηαηί έρνπλ μεθηλήζεη νη δηαδηθαζίεο επηζηξνθήο ζηε ρψξα ηνπο.
Γελ θξαηνχκε ηελ έλλνηα πνπ είπαηε πξνεγνπκέλσο απηνχο πνπ έρνπλ θάλεη αίηεκα αζχινπ.
Όζνη έρνπλ κεηαθεξζεί απφ ηα λεζηά ζηελ ελδνρψξα ζηα πξναλαρσξεζηαθά είλαη φζνη είραλ
δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο θαη βέβαηα έγηλαλ θαη νη ζρεηηθέο
δηθνγξαθίεο. Αλ ζηελ πνξεία θάπνηνο δειψζεη άζπιν, γηαηί δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ζε
θαζεκεξηλή ζρεδφλ βάζε ε δηεζλήο νξγάλσζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε Ύπαηε
Αξκνζηεία κπνξνχλ θαη εηζέξρνληαη κέζα ζηα θέληξα θξάηεζεο θαη κηινχλ κε ηνπο
αιινδαπνχο πνπ θξαηνχληαη εθεί, ππάξρνπλ πεξηθεξεηαθά γξαθεία αζχινπ φπνπ εμεηάδνπλ
ηα αηηήκαηα αζχινπ ηνπο θαη ζχκθσλα κε ην λφκν νπνίνο είλαη θξαηνχκελνο θαη ππνβάιιεη
αίηεκα αζχινπ ζπλερίδεηαη ε θξάηεζή ηνπ θαη έρεη δηθαίσκα ε Διιεληθή Αζηπλνκία λα ηνλ
θξαηήζεη 45 + 45 κέξεο θαη αλ έρεη μεθηλήζεη, φπσο πξνείπα, ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ζηε
ρψξα θαηαγσγή , κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ, εθφζνλ απνθαζηζηεί, κπνξεί ε
Διιεληθή Αζηπλνκία λα ηνλ θξαηήζεη θαη παξαπάλσ.
Γελ μέξσ αλ ζαο θάιπςαλ ή αλ έρεηε θάηη άιιν;

ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Καη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
θηινμελνπκέλσλ ζε αλνηθηέο δνκέο;
ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ ΣΗΡΗΓΩΣΖ: Οη αλνηθηέο δνκέο, θπξία Πξφεδξε, είλαη φπσο είλαη φια ηα
ρσξηά ή νη πφιεηο ή νηηδήπνηε. Ζ αζηπλνκία ζαθψο έρεη ηελ επηηήξεζε ή ηελ εμσηεξηθή
επηηήξεζε, ή ηελ εμσηεξηθή θξνχξεζε.
Γελ μέξσ γηα ην πεξηζηαηηθφ πνπ αλαθέξαηε. Δλδερνκέλσο λα είλαη έλα κεκνλσκέλν
πεξηζηαηηθφ. Ό,ηη ηζρχεη γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ηα ίδηα αθξηβψο δηθαηψκαηα έρνπλ θαη νη
αιινδαπνί. Όηαλ είλαη θαη΄ έγθιεζε, είλαη θαη΄έγθιεζε ην αδίθεκα. Όηαλ ζα πξέπεη λα
ππνβιεζεί ε έγθιεζε, ζα πξέπεη λα έξζεη ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα λα ππνβάιιεη ηελ έγθιεζε.
ε φιεο ηηο δνκέο θηινμελίαο δξαζηεξηνπνηνχληαη ΜΚΟ, δξαζηεξηνπνηείηαη ε Ύπαηε
Αξκνζηεία θαη θπζηθά ππάξρεη θαη λνκηθή πξνζθνξά απφ ηηο ΜΚΟ θαη ππάξρεη θαη
ζπλεξγαζία ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε φιεο ηηο ΜΚΟ θαη ζα κπνξνχζα λα πσ φηη απφ ην
2015 θαη έθηνηε ε Διιεληθή Αζηπλνκία απέδεημε φηη ε ζπλεξγαζία πνπ έρεη κε φιεο ηηο ΜΚΟ
είλαη ζε πάξα πνιχ θαιφ επίπεδν, θάηη πνπ πξηλ δελ ππήξρε. Δπαλαιακβάλσ φ,ηη ηζρχεη γηα
ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ηζρχεη θαη γηα ηνπο αιινδαπνχο. Έρνπλ αθξηβψο ηα ίδηα δηθαηψκαηα. Ο
λφκνο είλαη έλαο.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνχκε ηελ θπξία
Σζηξηγψηε.
Σν ιφγν έρεη ε θπξία Μαξία ηαπξνπνχινπ.

ΜΑΡΗΑ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ (Γηεπζχληξηα ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο): Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε.
Θα ήζεια λα μεθηλήζσ αθξηβψο απφ εθεί πνπ ηειεηψζεη ε ηξαηεγφο, ε θπξία
Σζηξηγψηε, φηη γηα ηελ ππεξεζία ν λφκνο είλαη έλαο θαη είλαη ν λφκνο απηφο πνπ ππεξεηνχκε,
δελ είλαη θάπνηα ηδενινγία ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ ή θάπνηα πνιηηηθή.
Γηα ην ιφγν απηφ, έρνπκε δψζεη πάξα πνιχ έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ, ην πξνζσπηθφ είλαη φιν θαηλνχξγην, ην πην έκπεηξν πξνζσπηθφ έρεη ηεζζάξσλ
εηψλ κφλν.
Θπκίδσ φηη ε ππεξεζία έρεη θιείζεη 4 ρξφληα ιεηηνπξγίαο, άιιεο ππεξεζίεο αληίζηνηρεο
επξσπατθψλ ρσξψλ είλαη πνιχ - πνιχ γεξαηφηεξεο απφ εκάο.
Γίλνπκε κεγάιε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
ησλ δηαδηθαζηψλ καο θαη γηα ην ιφγν απηφ, πηζηεχσ φηη ε δηαδηθαζία είλαη δίθαηε.
Θεσξψ φηη θαλέλαο άλζξσπνο, ν νπνίνο έθηαζε ζηελ Διιάδα απφ ην Μάξηην ηνπ
2016 θαη κεηά θαη φηη έπξεπε λα ηνπ αλαγλσξηζηεί ην θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα θαη δελ έγηλε
απηφ. Απηφ δελ έρεη γίλεη ζε θακία πεξίπησζε, αιιά κφλν θαη κε εμαίξεζε δχν πεξηζηαηηθά, ηα
νπνία, φπσο μέξεηε, είλαη ππφ δηεξεχλεζε. Ζ ρψξα καο παξά ηνλ πάξα πνιχ κεγάιν αξηζκφ
αλζξψπσλ πνπ έθηαζαλ ζηα λεζηά θαη δήηεζαλ άζπιν δελ έρεη θαηεγνξεζεί γηα παξαβίαζε
ηεο Αξρήο ηεο κε Δπαλαπξνψζεζεο. Απηφ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ηνλίδνπκε θαη λα
ζπκφκαζηε.
Θα ήζεια λα αλαθέξσ εμήο ζεκεία αθνινπζψληαο ηηο εξσηήζεηο θαη ηα ζέκαηα πνπ
ηέζεθαλ.
Καηαξρήλ, ζα μεθηλήζσ απφ ηα λεζηά. Πξάγκαηη, πξηλ απφ έλα ρξφλν ή θαη κεξηθνχο
κήλεο ε δηαδηθαζία ήηαλ αξθεηά αξγεί. Απηφ, φκσο, δελ ηζρχεη. Δίπα θαη λσξίηεξα, φηη θαηά
κέζν φξν νη δηαδηθαζίεο ζηα λεζηά δελ μεπεξλάεη ηηο έμη εβδνκάδεο. Δμαίξεζε ζηνλ θαλφλα
απηφ απνηεινχλ επάισηα άηνκα, ηα νπνία ν λφκνο καο, ν λνκνζέηεο έρεη εμαίξεζε θαη πνιχ
θαιά έρεη θάλεη απφ ηε ηαρχξξπζκε δηαδηθαζία ηνπ αζχινπ. Δδψ ζα ήζεια, φκσο, λα πσ ην
εμήο: Όηη ζηελ πεξίπησζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ επάισησλ αηφκσλ, ην λα θξαηάεη ε
δηαδηθαζία ιίγν παξαπάλσ είλαη πξνο φθειφο ηνπο. Γηφηη πάξα πνιχ ζπρλά, δελ κπνξεί ην

ζχκα Trafficking ή ην ζχκα βαζαληζηεξίσλ ή έλαο άλζξσπνο, ν νπνίνο πάζρεη απφ κηαο
ζνβαξήο κνξθήο ςπρνινγηθήο επηβάξπλζεο, δελ κπνξεί απηφ λα ηαπηνπνηεζεί πνιχ
γξήγνξα. Άξα, δελ πξέπεη θαη λα γεληθεχνπκε.
Δπίζεο, ήζεια λα πσ εδψ φηη γίλεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ
αηηνχλησλ άζπιν ζηα λεζηά λα γίλνληαη απφιπηα ζεβαζηά θαη ζεσξψ φηη γίλνληαη ζεβαζηά.
Να ζπκίζσ φηη ην δηθαίσκα ζηηο δσξεάλ λνκηθή ζπλδξνκή, δελ πινπνηεί ην κέρξη απφ θάπνηα
ρξφληα. Δδψ αλαθέξζεθαλ πνιιέο ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο απφ ειιεληθέο κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλψζεηο, αιιά θαη μέλεο. Θεσξψ φηη απηφ είλαη έλα θεθηεκέλν πάξα πνιχ ζεκαληηθφ.
Σν δεχηεξν ζεκείν έρεη λα θάλεη κε ηε δηαδηθαζία αζχινπ ζηελ Δλδνρψξα. Δθεί,
πξάγκαηη, ζέισ λα ζαο πσ - γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο θαη κεηαμχ καο - φηη φζν δελ ππάξρεη
έλα ζχζηεκα δίθαηεο θαηαλνκήο επζπλψλ θαη βαξψλ σο αλαθνξά ηνπο αηηνχληεο άζπιν ζηελ
Δ.Δ., νη δηαδηθαζίεο αζχινπ ζηελ Διιάδα, ζηελ ελδνρψξα, ε θαλνληθή δηαδηθαζία ζα
καθξαίλεη. Γελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη θαη θάηη άιιν, φζν θαη λα αλαπηχζζεη ηελ ππεξεζία, ε
νπνία ήδε, έρεη αλαπηπρζεί ζε ζεκείν ζρεδφλ θαηάξξεπζεο. Όηαλ ιέσ φηη δηπιαζηάζηεθε θαη
ηξηπιαζηάζηεθε ζε κέγεζνο ππεξεζία είλαη πξνθαλέο φηη απηφ είλαη θάηη, ην νπνίν, δελ κπνξεί
θακία δνκή λα αληέμεη. Δθεί ινηπφλ ζα δνχκε - εθηφο αλ θάηη αιιάμεη - ηνπο ρξφλνπο
δηαδηθαζίαο λα καθξαίλνπλ.
Απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε ε δηαδηθαζία είλαη ζε απφιπηα αλεθηά, ζε λφκηκα επίπεδα
ή κέζνο φξνο είλαη 6 κήλεο ζε πξψην βαζκφ, ζε αληίζεζε απφ ηα λεζηά πνπ είλαη
ζπληνκφηεξε ρσξίο λα είλαη ππεξβνιηθά ζχληνκε.
Απηφ, ινηπφλ, ήηαλ ην δεχηεξν ζεκείν.
Δπεηδή ξσηήζεθαλ ηα ζηνηρεία απηά βγαίλνπλ απφ ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή, ε
νπνία πξέπεη λα ζαο πσ φηη είλαη αμηνδήιεπηε. Πνιιά θξάηε κέιε καο δειεχνπλ πνπ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα εμάγνπκε ηέηνηα ιεπηνκέξεηα ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη νθείισ απηφ λα ην
πηζηψζσ ζην Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πνπ έρεη θηηάμεη ηελ εθαξκνγή απηή.
Σν ηξίην ζεκείν αθνξά ηνπο επάισηνπο. Σα επάισηα άηνκα απφ ην λφκν, αιιά θαη
θπζηθά απφ ηελ ππνρξέσζε, αιιά θαη ηελ πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεη ε ππεξεζία

πξνηεξαηνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξφθεηηαη γηα λεζηά,
ελδνρψξα, θαλνληθή δηαδηθαζία, θξαηνχκελνο ή νηηδήπνηε.

(πλέρεηα νκηιίαο θπξίαο Μαξίαο ηαπξνπνχινπ, Γηεπζχληξηαο ηεο Τπεξεζίαο
Αζχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο)

Αλεμάξηεηα εάλ πξφθεηηαη γηα λεζηά, ελδνρψξα, θαλνληθή δηαδηθαζία, θξαηνχκελνπο,
νηηδήπνηε. Ζ ππεξεζία έρεη αλαπηχμεη κεραληζκνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηελ παξνπζία
καο ζην ιεγφκελν θξνπξαξρείν, εηδηθφ θιηκάθην επάισησλ αηφκσλ, έηζη ψζηε γηα παξάδεηγκα
νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, λα κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε δηαδηθαζία αζχινπ ζε έλα πξνζηαηεπκέλν
πεξηβάιινλ θαη πην θηιηθφ γηα ηηο αλάγθεο ηνπο.
Δπίζεο, ήζεια λα πσ γηα ηνπο επάισηνπο, φηη εάλ έλα άηνκν δελ έρεη ηαπηνπνηεζεί
σο επάισην άηνκν ζηα λεζηά θαη απηφ γίλεη αξγφηεξα, δελ καο ελδηαθέξεη απφ πνηνλ ζα γίλεη
θαη πψο ζα γίλεη. Ακέζσο αλαθαινχκε ηελ ηπρφλ δηαδηθαζία πνπ έρεη εμειηρζεί κέρξη ηφηε, γηα
παξάδεηγκα, εάλ έρεη κπεη ζηελ ηαρχξξπζκε δηαδηθαζία ησλ λεζηψλ, αλαθαινχκε ηελ
απφθαζή καο απηή θαη παξαπέκπεηαη ζηελ θαλνληθή δηαδηθαζία, άκεζα θαηαλννχκε θαη εκείο
φηη δελ είλαη εχθνιε ε ηαπηνπνίεζε πάληα ησλ επάισησλ αηφκσλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ
παηάλε ην πφδη ηνπο ζηε ρψξα.
Ρσηήζαηε πφζα είλαη ηα ζχκαηα trafficking, ηα νπνία έρνπλ αλαγλσξηζηεί «κέζα απφ
ηε δηαδηθαζία αζχινπ». Όπσο μέξεηε ε αλαγλψξηζε ηνπ ζχκαηνο trafficking σο ζχκα
trafficking, γίλεηαη απφ ηνλ εηζαγγειέα. Τπνινγίδνπκε φηη 66 πεξίπνπ άηνκα έρνπλ ιάβεη
δηεζλή πξνζηαζία πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ ηδηαίηεξε θαηεγνξία. Απηά φζνλ αθνξά ηα
επάισηα άηνκα, αλ θαη βέβαηα ην ζέκα είλαη αηειείσην.
Σν ηέηαξην ζέκα αθνξά ηνπ θξαηνχκελνπο ζηελ ελδνρψξα, ην κφλν πνπ έρσ λα
ζπκπιεξψζσ, αλ θαη ην είπε δειαδή ε ζηξαηεγφο, είλαη φηη θαλείο δελ θξαηείηαη επεηδή είλαη
ην άζπιν. Απηφο ν νπνίνο ήδε θξαηείηαη, θπζηθά έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη άζπιν θαη πιένλ ε
ππεξεζία καο έρεη παξνπζία ζε φια ηα πξναλαρσξεζηαθά θέληξα αλά ηε ρψξα. Καη βέβαηα,
εθεί θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα ε δηαδηθαζία λα είλαη γξήγνξε.
Σν πέκπην ζεκείν πνπ ζα ήζεια λα ζίμσ ελ ζπληνκία είλαη ην δήηεκα ηεο έληαμεο.
Δγψ παξαθνινπζψ απηά ηα ζέκαηα θαη μεθίλεζα λα δνπιεχσ πξηλ απφ 25 ρξφληα, κέρξη πξηλ

απφ 4 ρξφληα ε ιέμε έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηε ρψξα ήηαλ άγλσζηε φπσο μέξεηε. Θεσξψ
φηη είλαη ηεξάζηηα πξφνδνο ην γεγνλφο φηη ζήκεξα είκαζηε εδψ θαη ζπδεηάκε γηα ην πνιχ
πξνβιεκαηηθφ ζέκα ηνπ ΑΜΚΑ, ην ζπδεηάκε φκσο.
Δπίζεο, λα ζπκίζσ φηη πιένλ εδψ θαη έλα πεξίπνπ ελάκηζε ρξφλν, νη αηηνχληεο
αζχινπ θαη νη δηθαηνχρνη, έρνπλ απηνδίθαην δηθαίσκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γελ ρξεηάδεηαη λα
πάξνπλ άδεηα εξγαζίαο. Σα δηθαηψκαηα ηα νπνία έρνπλ νη δηθαηνχρνη δηεζλνχο πξνζηαζίαο
είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα καο, γηα φπνηνλ ελδηαθέξεηαη θαη πξφζθαηα δεκηνπξγήζακε
εηδηθφ θιηκάθην, ην νπνίν λα εξγάδεηαη γηα ηα δηθαηψκαηα φζσλ αλαγλσξίδνληαη σο
πξφζθπγεο, φπνηα θαη αλ είλαη απηά. Θεσξψ πάλσ ζην ζέκα ηεο έληαμεο, φηη είλαη πάξα πνιχ
ζεκαληηθή πιένλ ε απηνδίθαηε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πνπ πξηλ απφ ελάκηζε ρξφλν
δελ ππήξρε.
Γηα ην ζέκα ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ην νπνίν είλαη έλα ζέκα πνπ επεξεάδεη
αξθεηέο ρηιηάδεο αλζξψπνπο, έρνπκε κηα θαζπζηέξεζε, απηή νθείιεηαη ζε ηερληθνχο ιφγνπο
θαη ζα ιπζεί. Καη δελ ζα παξαβηαζηεί ην δηθαίσκα ζηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε θαλελφο
πξφζθπγα.
Καη ην ηειεπηαίν ζεκείν, ην έθην, ην νπνίν ζα ήζεια λα πσ, είλαη ην εμήο θαη ζα
θιείζσ κε απηφ. Θεσξψ ρξένο κνπ, αιιά ζεσξψ θαη ρξένο φισλ λα πνχκε έλα κεγάιν
επραξηζηψ ζηνπο αλζξψπνπο ηεο ππεξεζίαο αζχινπ, είλαη φινη λέα παηδηά, είλαη πάξα πνιχ
άπεηξνη, είλαη κνλνκειή απνθαζίδνληα φξγαλα, απηά απνθαζίδνπλ γηα ην κέιινλ ηνπ αηηνχληα
αζχινπ, δνπιεχνπλ ππφ αληίμνεο ζπλζήθεο, ηδίσο ζηα λεζηά θαη λνκίδσ φηη ε ζπλερήο θξηηηθή
πνπ πθίζηαληαη, φηη θαζπζηεξνχλ, φηη δελ θάλνπλ αξθεηά γξήγνξα, φηη δελ πξνζέρνπλ ηη
θάλνπλ θ.ν.θ., ζεσξψ φηη ηνπο αδηθεί. Σα εχζεκα ηα νπνία παίξλνπλ φζνλ αθνξά ηελ
πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο καο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο ή απφ άιια θξάηε – κέιε, ζεσξψ φηη
έπξεπε λα καο αξθνχλ θαη πξαγκαηηθά, ζα ήζεια απφ ηε ζέζε απηή ζήκεξα λα ηνπο
επραξηζηήζσ θαη λα ηνπο πσ έλα κεγάιν κπξάβν.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο) : Δπραξηζηνχκε ηελ θπξία
ηαπξνπνχινπ. Πξνθαλψο, ε πνηφηεηα είλαη ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ ηαρχηεηα, δελ πηζηεχσ
φηη ην ακθηζβεηεί θαλείο απηφ. Παξαθαιψ λα κελ αθνινπζεζεί ην θαθφ παξάδεηγκα σο πξνο
ην ρξφλν απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη ηηο ππφινηπεο.

ΔΛΔΝΖ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑ (Γηεπζχληξηα ηεο Αξρήο Πξνζθχγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο): Κπξία Πξφεδξε επραξηζηψ θαη πάιη. Θα μεθηλήζσ απφ εθεί πνπ
μεθίλεζε ε θπξία ηαπξνπνχινπ φηη θχξην κέιεκα θαη πξνζσπηθά εκψλ ησλ Γηεπζπληξηψλ
αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζαο είλαη ε ηήξεζε ηνπ λφκνπ, ε
λνκηκφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη πξνθαλψο ε πξνζπάζεηα γηα δηαζθάιηζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη πξνζθχγσλ.
Θα ήζεια λα ζπκίζσ φηη νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο Πξνζθπγψλ έρνπλ ιεηηνπξγηθή θαη
πξνζσπηθή αλεμαξηεζία. Πξφζθαηα φπσο ζαο είπα ζηελ πξσηνινγία κνπ δεκνζηεχηεθε ε
απφθαζε ηνπ ηΔ κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεη ζπληαγκαηηθφηεηα ηε ζπγθξφηεζε απηψλ ησλ
Δπηηξνπψλ. Θα ήζεια λα ζαο δηαβάζσ έλα κηθξφ απφζπαζκα, φπνπ αλαθέξζεθε κέζα ζηελ
απφθαζε «φζνλ αθνξά ηε δεπηεξνβάζκηα δηαδηθαζία νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο Πξνζθπγψλ
ηδξχζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ην θαηνρπξσκέλν ελ ιφγσ άξζξν ηεο Οδεγίαο
δηθαίσκα πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ήηνη δηθαίσκα απνηειεζκαηηθήο
δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο», ζπλερίδεη πην θάησ «ε ελψπηφλ ηνπο δηαδηθαζία πιεξνί ηηο
απαηηνχκελεο εγγπήζεηο θαη θπξίσο ηελ ηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο
αθξφαζεο θαη ελ γέλεη ησλ δηθαησκάησλ άκπλαο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
πξαγκαηηθήο απνηειεζκαηηθήο πξνζθπγήο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο
δηαδηθαζίαο. Τπφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα νη σο άλσ Δπηηξνπέο δελ απνηεινχλ δηθαζηήξηα
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πληάγκαηνο, ζπληζηνχλ φκσο Δπηηξνπέο πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο
δηθαηνδνηηθνχ ραξαθηήξα θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 89 παξ. 2
θαη σο εθ ηνχηνπ επηηξεπηψο θαηά ην χληαγκα κεηέρνπλ ζε απηέο ελ ελεξγεία δηθαζηηθνί
ιεηηνπξγνί».
Θα πξέπεη λα ηνλίζσ φηη νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί απηνί είλαη έκπεηξνη ε πξνυπφζεζε
γηα λα πξνζθιεζνχλ απφ ηελ Δπίηξνπν ήηαλ ε γλψζε πξνζθπγηθνχ δηθαίνπ. Δίλαη εθέηεο,
Πξφεδξνη Πξσηνδηθψλ, Πξφεδξνη Δθεηψλ.
Όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία πνπ κνπ δεηήζαηε, ην πξνζθπγηθφ θαζεζηψο πνπ
απνλέκνπλ δελ είλαη πςειφ, είλαη γχξσ ζην 1,5%. Θα πξέπεη φκσο απηφ λα ην δνχκε
ζπλδπαζηηθά θαη κε άιιεο παξακέηξνπο, φηη ην πνζνζηφ ζηνλ πξψην βαζκφ είλαη πηα πνιχ

πςειφ. Ζ

θπξία ηαπξνπνχινπ, καο είπε φηη είλαη θάπνπ 45% ζε πξψην βαζκφ ην

πξνζθπγηθφ, άξα ζεκαίλεη φηη φζν αλεβαίλεη ζην πξψην, είλαη ινγηθφ λα είλαη ρακειφ ζην
δεχηεξν. Δπίζεο ζα πξέπεη νη θχξηεο Δζλφηεηεο πνπ έρνπλ έξζεη ζηελ Αξρή Πξνζθπγψλ ην
ηειεπηαίν δηάζηεκα έρνπλ πεξίπνπ 60% κε 70% ρακειφ πξνζθπγηθφ πξνθίι. Γειαδή θάπνπ
ην 36% Παθηζηαλνί, ην 10% Αιβαλνί, ην 7,5% Μπαγθιαληέδνη θιπ.. Βέβαηα γίλεηαη
εμαηνκηθεπκέλε θξίζε, πάληνηε, αιιά έρεη ζεκαζία ην χςνο ηνπ πξνζθπγηθνχ πξνθίι πνπ
έρεη θάπνηα εζλφηεηα θαη έρεη αλαγλσξηζηεί, φρη απφ εκάο, κε δηεζλή ζηάληαξηο.
χκθσλα κε ζηαηηζηηθά πνπ έρσ θάπνπ ην 10% ησλ πξνζθεπγφλησλ είλαη Αιβαλνί,
Έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ πξνζθπγή φινη.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ν θ. Σεξδίδεο.
ΑΓΑΠΗΟ ΣΔΡΕΗΓΖ (Αληηπξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ
ΚΔΔΛΠΝΟ) – Τπεχζπλνο γηα ην Πξνζθπγηθφ): Δπραξηζηψ θαη πάιη θπξία Πξφεδξε. Μφλν γηα
λα πξνζζέζσ ζηελ ζπδήηεζή, γηα εκάο είλαη θάηη πνπ απφ ηε κηα κεξηά θαίλεηαη εχθνιν, απφ
ηελ άιιε κεξηά φκσο δεκηνπξγεί δπζθνιία. Γειαδή εκείο αληηκεησπίδνπκε ην πξφβιεκα ππφ
ην πξίζκα ηεο θαζνιηθήο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζηελ πεξίζαιςε ρσξίο
δηαθξίζεηο, ην νπνίν απφ ηε κηα κεξηά καο ιχλεη ηα ρέξηα φζνλ αθνξά φηη νη άλζξσπνη απηνί
βξίζθνληαη εδψ άηππα, παξάηππα ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, είλαη κεηαλάζηεο
πξφζθπγαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά σο Τπνπξγείν Τγείαο καο δεκηνπξγεί δπζθνιία γηαηί φια
απηά πνπ αθνχζακε δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ αλζξψπσλ απηψλ. Όηαλ έρνπκε αζζελείο πνπ είλαη δηαγλσζκέλνη
κε θπκαηίσζε ή είλαη νξνζεηηθνί θαη ππάξρνπλ δηνηθεηηθέο δπζθνιίεο ζην λα έξζνπλ ζηελ
Ζπεηξσηηθή Διιάδα γηα λα ζεξαπεπηνχλ, απηφ αθπξψλεη νπνηαδήπνηε άιιε πξνζπάζεηα.
Όηαλ ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο είλαη λα δαπαλήζεη ρξήκαηα έηζη ψζηε απηνί νη
άλζξσπνη λα έρνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη απηφ αθπξψλεηαη επεηδή δελ
εθδίδεηαη ΑΜΚΑ.
Πξνζέμηε έλα βαζηθφ πξφβιεκα είλαη φηη ηνπ δεηείηαη πνιιέο θνξέο ηφπνο θαηνηθίαο.
Γηα παξάδεηγκα πεγαίλεη πξφζθπγαο απφ ην ρηζηφ ή απφ νπνπδήπνηε αιινχ, ην ιέσ
ηπραία, θαη ηνπ ιέλε πνχ κέλεηε θαη απαληάεη ζην θνληέηλεξ 3. Άξα δελ γίλεηαη λα πάξεηε
ΑΜΚΑ.

(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΑΓΑΠΗΟΤ ΣΔΡΕΗΓΖ, Αληηπξνέδξνπ ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη
Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) – ππεχζπλνπ γηα ην πξνζθπγηθφ)

Ννκίδσ φηη απηφ κπνξεί λα πξνζζέζεη θάηη ζηελ φιε δηαδηθαζία, γηαηί νη άλζξσπνη
απηνί θαζεκεξηλά βηψλνπλ πξνβιήκαηα, φρη κφλν πγείαο, αιιά θαη απηφ. Γειαδή, αλ ε
Δπηηξνπή απηή κπνξεί λα δψζεη ιχζε ζε θάηη ηφζν απιφ γηα ην δηθφ κνπ ην κπαιφ, πνπ είκαη
παηδίαηξνο θαη επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνο, ζα ήηαλ επρήο έξγν, γηαηί είλαη ιίγν άδηθν λα
γίλνληαη πξνζπάζεηεο πνπ ηειηθά αθπξψλνληαη ζε ηέηνην επίπεδν.
Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ, φπσο ππάξρεη ήδε εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία κε ηηο ππφινηπεο
ππεξεζίεο θαη είλαη δεδνκέλν φηη είλαη κηα πξσηφγλσξε θαηάζηαζε γηα ηε ρψξα θαη
αληηκεησπίζηεθε αξθεηά θαιά απφ πιεπξάο πγείαο, αιιά δελ αξθεί. Δκείο, δελ είκαζηε
επραξηζηεκέλνη φηαλ άλζξσπνη πνπ θξαηνχληαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, αιιά θπξίσο γηα
δηνηθεηηθνχο ιφγνπο ζε ρψξνπο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πγηεηλήο θαη ε πξφζβαζε
ηνπο ζε ππεξεζίεο πγείαο είλαη ειιηπήο. Ννκίδσ φηη κε ηε ζπλεξγαζία φισλ εδψ, γηαηί φινη
είκαζηε απφ ηελ ίδηα κεξηά, κπνξνχλ λα δνζνχλ ιχζεηο. Δπραξηζηψ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ν θ.
Μπνχηζειεο.
ΓΗΑΝΝΖ ΜΠΟΤΣΔΛΖ (Δηδηθφο Δπηζηήκνλνο ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε):
Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. Πξψηα απ' φια, ζε έλα δήηεκα πνπ ηέζεθε απφ ηελ εθπξφζσπν
ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο πνπ θάιεζε ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, φπσο θαη άιια αξκφδηα
φξγαλα ηεο πνιηηείαο, λα θάλεη έξεπλα γηα ηηο θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν επέκβαζεο
ηεο Αζηπλνκίαο ζηε Μφξηα ζηηο πξφζθαηεο ηαξαρέο, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζην πιαίζην ηεο
αξκνδηφηεηαο

ηνπ,

σο

εζληθφο

κεραληζκφο

δηεξεχλεζεο

πεξηζηαηηθψλ

απζαηξεζίαο

παξαθνινπζεί ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε θαη εθηηκά ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ.
ην πιαίζην απηνχ ηνπ κεραληζκνχ αλακέλνπκε λα δνχκε θαη ηελ αληίδξαζε ησλ
αξκνδίσλ ππεξεζηψλ, ελ πξνθεηκέλσ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ
λφκν απφ ηε ζηηγκή πνπ δηέηαμε ηε δηελέξγεηα έξεπλαο νθείιεη λα καο ζηείιεη θαη ηνλ θάθειν,
ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζηηο δηθέο καο ελέξγεηεο. Απηή είλαη άιισζηε θαη ε πάγηα γξακκή

αληηκεηψπηζεο καο. Δπνκέλσο, φηαλ έξζεη ζε εκάο ν θάθεινο ζα ηνλ κειεηήζνπκε θαη ζε
ζρέζε θαη κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ ζα έρνπκε ζα είκαζηε ζε ζέζε λα αλαθνηλψζνπκε θαη
λα πνχκε θαη ζηελ Δπηηξνπή ζαο ηη ελέξγεηεο ζα θάλνπκε.
ε ζρέζε κε ηηο θαηαγγειίεο γηα πεξηζηαηηθά επαλαπξνψζεζεο, ζηηο νπνίεο,
αλαθέξζεθε ν Δθπξφζσπνο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, ν
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ήδε απφ ηηο 9 Ηνπιίνπ έρεη απνθαζίζεη ηε δηελέξγεηα απηεπάγγειηεο
έξεπλαο, είκαζηε ζηε δηαδηθαζία απηή θαη δελ έρνπκε λα θάλνπκε απηή ηε ζηηγκή θάπνην
ζρφιην, θαζφζνλ ε έξεπλα ζπλερίδεηαη.
ρεηηθά κε ηηο παζνγέλεηεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ απφ άιινπο νκηιεηέο,
ζα ήζεια λα ζεκεηψζσ γεληθά θαη δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ απηά ηα πξάγκαηα ζηελ έθζεζε
καο, φηη ν

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε έρεη επηζεκάλεη φηη παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ

θαηαβιεζεί θαη κάιηζηα, παξά ηηο πξνζπάζεηεο νξγάλσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο πνπ
θιήζεθαλ λα αλαιάβνπλ αξκνδηφηεηεο, ηηο νπνίεο δελ είραλ εθ ηνπ λφκνπ, δειαδή, κπήθαλ
θαη ζε άιια θνκκάηηα γηα λα θαιχςνπλ θελά θαη πξάγκαηη, πξνζπάζεζαλ παξαπάλσ απφ
φζν θαινχληαλ απφ ηνλ λφκν λα θάλνπλ, παξά ην γεγνλφο απηφ φκσο, ππάξρνπλ
πξνβιήκαηα πνπ επηκέλνπλ θαη επηκέλνπλ ηφζν ζηηο ππνδνκέο, ζηνπο ρψξνπο θξάηεζεο, ζηα
θέληξα θηινμελίαο. Δπίζεο, επηκέλνπλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο, επηκέλνπλ πξνβιήκαηα λα
ππάξρνπλ ζηνλ ηξφπν εμαηνκίθεπζεο ηεο θξίζεο γηα ηε ιήςε ελφο κέηξνπ, φπσο ε δηνηθεηηθή
θξάηεζε, γηα ηε ιήςε ελφο κέηξνπ, φπσο ε δέζκεπζε αλζξψπσλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
κεηαγσγήο, ε νπνία, δπζηπρψο, απφ έιιεηςε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ νπζηαζηηθά αλαγθάδεη
αζηπλνκηθνχο λα δεζκεχνπλ αλζξψπνπο ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θξίζε
εμαηνκηθεπκέλε γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη ζε πνιιά άιια δεηήκαηα πνπ κπνξείηε λα ηα δείηε
ζηελ έθζεζε πνπ πξφζθαηα δψζακε ζηε δεκνζηφηεηα. Δπραξηζηψ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ν θ. Δζδξάο.

ΓΑΝΗΖΛ ΔΓΡΑ (Δπηθεθαιήο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο Διιάδνο
(ΓΟΜ)): Δπραξηζηψ πνιχ θπξία Πξφεδξε, λα πσ δχν ιφγηα, δελ θαηάιαβα θαιά ηελ πξψηε
εξψηεζε, αλαθέξζεθε θάπνηνο Βνπιεπηήο γηα φηη αθνξά ηηο επηζηξνθέο, δελ ην θαηάιαβα
ζσζηά.
ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΛΛΖ: Κχξηε Δζδξά, ζπγλψκε πνπ ζαο δηαθφπησ, γηα ηελ κε αίηεζε,
ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξψηεο αίηεζεο.
ΓΑΝΗΖΛ ΔΓΡΑ (Δπηθεθαιήο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο Διιάδνο
(ΓΟΜ)): Απηφ είλαη θάηη ην νπνίν είπε ν Τπνπξγφο Μεηαλάζηεπζεο, θαηά δήισζή ηνπ, εκείο
φκσο ζαλ Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο, δελ έρεη αιιάμεη ηίπνηα ζε εκάο, φπνηνο έξζεη
ζε εκάο θαη θάλεη αίηεζε γηα λα ηνλ βνεζήζνπκε λα επηζηξέςεη ζηε ρψξα ηνπ, ην θάλνπκε, δελ
θνηηάκε εάλ είλαη 1νπ, 2νπ ή 15νπ βαζκνχ, δελ καο ελδηαθέξεη εκάο, εθφζνλ έξρεηαη ζε εκάο,
ε εζεινληηθή επηζηξνθή γίλεηαη θαη βεβαίσο ζα πξέπεη λα κελ δαηκνλνπνίεζνπκε ηηο
επηζηξνθέο, δηφηη είλαη κηα ιχζε γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα
δήζνπλ εδψ δηφηη δελ έρνπλ ηα λφκηκα ραξηηά, δελ κπνξνχλ λα πάλε θάπνπ ζε θάπνηα άιιε
ρψξα, πνπ καθάξη λα κπνξνχζαλ, αιιά δελ κπνξνχλ, φπσο εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο.
Οπφηε, νη ίδηνη έξρνληαη ζε εκάο θαη δεηνχλ ηε βνήζεηά καο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο
ζηεξίμνπκε ζε κηα επηζηξνθή κε αμηνπξέπεηα, θαηά θχξην ιφγν, γηαηί δελ γπξλάλε νχηε κε
ρεηξνπέδεο, νχηε κε ηζάξηεξ, αιιά κε θαλνληθέο πηήζεηο θαη βεβαίσο κε θάπνηα ππνζηήξημε
νηθνλνκηθή πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ κηα λέα αξρή γηαηί ζε ηειεπηαία αλάιπζε, θαλείο δελ
θεχγεη απφ ηελ ρψξα εάλ κπνξνχζε λα δήζεη εθεί κε αμηνπξέπεηα θαη κε αζθάιεηα. Όζνλ
αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηελ αμηνπξέπεηα, κπνξνχκε ή πξνζπαζνχκε ηνπιάρηζηνλ λα ηε δψζνπκε.
Γηα κέλα ην θνκκάηη ηεο επαλεγθαηάζηαζεο φπνπ είλαη ε βνήζεηα απηή, είλαη θαη ε πεκπηνπζία
ησλ επηζηξνθψλ θαη έρεη δψζεη ιακπξά απνηειέζκαηα φια απηά ηα ρξφληα.
Σελ άιιε εξψηεζε δελ ηελ θαηάιαβα, φπνπ αθνξνχζε γηα ην φηη δίλεη άζπιν κηα άιιε
ρψξα, εγψ δελ μέξσ γηαηί κε ξψηεζαλ θάηη ηέηνην.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Γελ είζηε ππνρξεσκέλνο λα
απαληήζεηε γηα κηα άιιε ρψξα, κφλν γηα ηελ νξγάλσζε ζαο.

ΓΑΝΗΖΛ ΔΓΡΑ (Δπηθεθαιήο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο Διιάδνο
(ΓΟΜ)): Σν μέξσ, εγψ εθπξνζσπψ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Μεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα, δελ
μέξσ θάπνηα άιιε ρψξα αλ κπνξεί λα δίλεη άζπιν ή δελ δίλεη, δελ κπνξψ λα ην μέξσ απηφ,
αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη, δελ ην μέξσ. Να πσ επίζεο φηη πξέπεη λα είκαζηε πάξα πνιχ
πξνζεθηηθνί φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα ηνπ trafficking. Όλησο ππάξρεη ε λνκνζεζία απφ ην 2002,
φπνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ν Δηζαγγειέαο νξίδεη ην πνηνο είλαη θαη αλ θάπνηνο είλαη ζηα
ζχκαηαtrafficking θαη δελ έρεη θακία ζρέζε φκσο κε ην άζπιν. Δίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ. Γελ
παίξλνπλ άζπιν, αλαγλσξίδνληαη σοζχκαηαtrafficking, έρνπλ απηά πνπ αλαθέξεη ν λφκνο,
αιιά κε ην εκπιέθνπκε κε ην άζπιν, δηφηη δελ έρεη θακία ζρέζεκε ην άζπιν.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Δζδξά,
ην ιφγν έρεη ν θ. Πέηξνο Μάζηαθαο,Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ
γηα ηνπο Πξφζθπγεο
ΠΔΣΡΟ ΜΑΣΑΚΑ (Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα
ηνπο Πξφζθπγεο): Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε, ελ ηάρεη, αζπλφδεπηνη αλήιηθνη θαη θηινμελία
ζην πξφγξακκα πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο, είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε,
ζηνλ αζπλφδεπην αλήιηθν πξέπεη λα ηνπ νξηζηεί εηδηθφο πξνζσξηλφο επίηξνπνο ν νπνίνο είλαη
ν Δηζαγγειέαο Αλειίθσλ ή αλ δελ ππάξρεη, ν Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ. Δθείλνο ζα
απνθαζίζεη γηα ην βέιηηζην ζπκθέξνλ, δελ είλαη εχθνιε ε απιή δηακνλή ηνπαζπλφδεπηνπ
αλήιηθνπ, πξέπεη λα είλαη ζε εηδηθέο δνκέο.
Γηθαίσκα παξαπνκπήο ζηηο ππάξρνπζεο δνκέο, φηαλ ππάξρνπλ ζέζεηο, έρεη ην
Δζληθφ Κέληξν θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ην ΔΚΑ, κπνξνχλ θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο
λα ζέζνπλ ππφςε ηνπ πεξηπηψζεηο, φκσο ε παξαπνκπή γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ζε
ζπγθεθξηκέλεο δνκέο, κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη ε κφλε ιχζε πνπ ζα έβιεπα ζην
κέιινλ γηα ζηέγαζε αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζε νηθνγέλεηεο ή ζε δηακεξίζκαηα, είλαη είηε ην
πξφγξακκα απηφλνκεο - απηνηεινχο δηαβίσζεο, ην νπνίν ζα μεθηλήζεη φηαλ ε λνκνζεζία
εγθξηζεί απφ ην επηέκβξην θαη κεηά, άθνπζα ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ λα ην αλαθέξεη.
Ή κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο αλαδνρήο νηθνγέλεηαο, πνπ φκσο πξνβιέπεη εηδηθφηεξε
δηαδηθαζία, δελ κπνξεί λα γίλεη απηή ζην πιαίζην ηνπ εληνπηζκνχ ελφο παηδηνχ ζε έλα λεζί,
πνπ πξέπεη ακέζσο λα πάεη θάπνπ λα κείλεη. Ζ ιχζε είλαη ε παξαπνκπή κέζσ ηνπ

πθηζηάκελνπ κεραληζκνχ, φπνπ απηή ηε ζηηγκή επίθεηηαη αιιαγή θαη απηή ηε ζηηγκή ην
δηαρεηξίδεηαη ην ΔΚΑ. Γεχηεξν ζεκείν, γηα ηε δεπηεξνινγία κνπ, θπξία Πξφεδξε, δεηνχκε ηελ
βνήζεηά ζαο, δεηάκε ηελ βνήζεηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα αζθήζεη ηνλ εηδηθφ ηνπ ξφιν, ην εηδηθφ
ηνπ βάξνο φρη κφλν απφ πιεπξάο ειέγρνπ επί ηεο δηνηθήζεσο, αιιά θαη ε επηξξνήο ζηε
δηνίθεζε. Εεηνχκε ηελ βνήζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο.
Εεηνχκε ηε βνήζεηα ηνπ πλεγφξνπ, ε δηνίθεζε παξακέλεη απαίδεπηε ζην θνκκάηη
πνπ αθνξά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ, ησλ αλαγλσξηζκέλσλ πξνζθχγσλ θαη ησλ
αηηνχλησλ άζπιν. Γελ γλσξίδεη, ππάξρεη Διιεληθφ Πξνμελείν απηή ηε ζηηγκή, δελ ζα ζε πνηα
Πξσηεχνπζα, ζην νπνίν έρεη δηαβηβαζηεί θάθεινο πιήξσο νινθιεξσκέλνο απφ ηελ Διιεληθή
Αζηπλνκία γηα λα εθδψζεηvisa απφ αλήιηθν παηδί ελφο Ηξαλνχ πξφζθπγα ζηελ Διιάδα. Γελ
γλσξίδεη ην Διιεληθφ Πξνμελείν φηη ε αξκφδηα γη' απηφ είλαη ε Διιεληθή Αζηπλνκία θαη δεηάεη
λα κάζεη πνηνο ππάιιεινο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο ρεηξίδεηαη ην ζέκα.

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Πέηξνπ Μάζηαθα, Τπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο ηεο Ύπαηεο
Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο)

Μα θαλείο. Γηαηί δελ έρεη αξκνδηφηεηα ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Γελ κπνξεί λα
παληξεπηεί απηή ηε ζηηγκή πξφζθπγαο ή αηηψλ αζχινπ αλ δελ πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ
αγακίαο. Γελ εθαξκφδεη ε δηνίθεζε ζχζηαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, πνπ αλαθέξεη ήδε
απφ ην 1982, φηη ππάξρεη ηξφπνο λα ππνθαηαζηαζεί ην πηζηνπνηεηηθφ αγακίαο κε απιή
ππεχζπλε δήισζε. Απφ ηηο 17 Ηνπιίνπ δελ δέρεηαη ν ΟΑΔΓ λα εγγξάςεη ζηα κεηξψα ηνπ.
Γειαδή, ππάξρεη κηα εζσηεξηθή νδεγία απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία πνπ απαληά ζε εξψηεκα
ηνπ ΚΔΠ Ακπεινθήπσλ. Άξα, δελ δέρεηαη λα ηνπο εγγξάςεη κε κηα αηηηνινγία, ε νπνία είλαη
λνκηθά έσιε, γηα λα κελ ρξεζηκνπνηήζσ ησλ φξν παξάλνκε.
Κιείλσ, θαη επαλαιακβάλσ φηη ε δηνίθεζε ρξεηάδεηαη ελεκέξσζε, ρξεηάδεηαη
εθπαίδεπζε θαη πξνζβιέπνπκε ζηελ βνήζεηα ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαη
βέβαηα, έρνπκε κεγάιεο ειπίδεο απφ ην ηκήκα θνηλσληθήο έληαμεο ηεο ππεξεζίαο αζχινπ πνπ
ζα είλαη ν θφκβνο ελεκέξσζεο ηεο δηνίθεζεο.
Δπραξηζηψ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Αλ ζέιεηε λα ελεκεξψζεηε ηελ
επηηξνπή γηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά κε ζπγθεθξηκέλα γξαπηά ζηνηρεία, φπνπ κπνξείηε λα
ηα ζηείιεηε ζηε γξακκαηεία, ε νπνία ζα ηα δηαλείκεη.
ΠΔΣΡΟ ΜΑΣΑΚΑ(Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα
ηνπο Πξφζθπγεο): Θα ζέζνπκε ππφςε ζαο ηα ζηνηρεία.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σνλ ιφγν έρεη ε θπξία
Γαβνπλέιε.
ΜΑΡΗΑ ΓΑΒΟΤΝΔΛΖ (Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα – Πξνεδξεχνπζα ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο
Γηεζλνχο Δπηθνηλσλίαο θαη πλεξγαζίαο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ
Αλζξψπνπ (ΔΔΓΑ)): Κπξία Πξφεδξε, ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα θξάηεζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ
βξίζθνληαη ζε δηάθνξεο ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αίηεζεο αζχινπ. Δίλαη κηα ηάζε ζε φιε ηελ

Δπξψπε, ζε φιν ηνλ θφζκν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο, αθξηβψο, επεηδή, ε πξαθηηθή δελ ήηαλ
απηή.
Πξηλ απφ ειάρηζηεο εβδνκάδεο ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο εμέδσζε ζρεηηθέο
θαηεπζπληήξηεο αξρέο. Ήδε, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζηνλ ΟΖΔ γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ
ζρεηηθψλ θαλφλσλ, ην πκβνχιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ αζρνιείηαη κε ην ζέκα. Ζ εζληθή
επηηξνπή αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κεηέρεη απνιχησο ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο. πλεηζθέξνπκε
ηελ επηζηεκνληθή καο γλψζε θαη εκπεηξία θαη λα κελ έρεηε θακία ακθηβνιία φηη ζπλερίδνπκε
λα ειέγρνπκε θαη λα παξαθνινπζνχκε θαη ζα ην θάλνπκε θαη ζην κέιινλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ειπίδνπκε λα πεξηνξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε θξάηεζε θαη ζε απηή ηε ρψξα.
Ηδηαίηεξε κάιηζηα κέξηκλά καο - είλαη κηα κέξηκλα ηνπ ηελ είρε ε Λίιηαλ Αξγπξνπνχινπ, ε
καθαξίηηζζα ε πξψηε καο αληηπξφεδξνο - πνπ είλαη αθξηβψο νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη
πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ. Απηφ είλαη θάηη πνπ ζα είλαη θαη ζα ζπλερίζεη λα είλαη
πξνηεξαηφηεηά καο.
Δπραξηζηψ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξνέδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σνλ ιφγν έρεη ν θ.
Παπαζηεξγίνπ.
ΒΑΗΛΖ ΠΑΠΑΣΔΡΓΗΟΤ (Γηθεγφξνο – Αληηπξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο γηα
ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔιΔΓΑ)): Δάλ ζπκθσλνχκε φηη ε θαηάζηαζε ζηα λεζηά είλαη
πάξα πνιχ δχζθνιε εμαηηίαο ηεο θξάηεζεο θαη ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ζα πξέπεη λα δνχκε πνηα
είλαη ε αηηία πνπ απηφ ην πξάγκα έρεη δεκηνπξγεζεί. Γπζηπρψο, ε αηηία είλαη ε λνκνζεζία πνπ
είρε εηζαρζεί ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα θξάηεζεο επί ηεο νπζίαο ζηα θέληξα ππνδνρήο ηα
νπνία βξίζθνληαη. Δπίζεο, ηελ εηζαγσγή ηνπ άξζξνπ 60, κε ηελ εηδηθή δηαδηθαζία, ε νπνία
έξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο ζπκθσλίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο – Σνπξθίαο. Γηα λφκν
κηιάκε θαη ν λφκνο εθαξκφδεηαη. Όκσο εθαξκφδεηαη κε έλα ηξφπν πνπ είλαη πξνθαλέο φηη
νδεγεί ζε έλα αδηέμνδν. Δπνκέλσο, επεηδή, είκαζηε ζε έλα ρψξν πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε
λνκνζέηεζε απηφ επηζεκαίλνπκε θαη λνκίδσ φηη απφ εθεί θαη πέξα αλήθεη ε αξκνδηφηεηα γηα
λα ζθεθηείηε ην πσο αθξηβψο ζα ην ρεηξηζηείηε.
Σν δεχηεξν, πξνθχπηεη, βεβαίσο, φηη πέξα απφ ηε λνκνζέηεζε ππάξρνπλ θαη νη
δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο. Δίλαη πάξα πνιχ ζσζηή ε επηζήκαλζε γηα ηελ πξαθηηθή ηνπ ΟΑΔΓ. Καη

ζε απηφ, πξάγκαηη, θαη ε δηθή καο ελεκέξσζε είλαη φηη ππάξρεη πξφβιεκα, φπσο θαη γηα ηελ
απφδνζε ΑΜΚΑ θαη ΑΦΜ. Δπ’ απηνχ, βεβαίσο, θαη επεηδή αθξηβψο ζ’ απηέο ηηο δηνηθεηηθέο
πξαθηηθέο, πξάγκαηη ε πεγή ηνπ θαθνχ δελ είλαη ε λνκνζεζία, αιιά ε παξάθακςε ηεο
λνκνζεζίαο δηα εγθπθιίσλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη είλαη παξάλνκν. Δίλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα
γίλεη αλεθηφ. Δκείο, φπσο θαη νη ππφινηπεο νξγαλψζεηο, επηθπιαζζφκαζηε λα ζαο ζηείινπκε
θαη ζπγθεθξηκέλν πιηθφ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξνέδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Βεβαίσο, ζα ην ζηείιεηε ζηε
γξακκαηεία θαηά πξνηίκεζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζα απνζηαιεί ζε φια ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο.
Σνλ ιφγν έρεη ν θ. Μαπξνεηδήο.

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΑΤΡΟΪΓΖ (Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο
Πξφζθπγεο): Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε.
Δπεηδή δελ πξέπεη λα κεδελίδνπκε ηα πάληα, ζέισ θαη εγψ, ππφ ηελ ηδηφηεηά κνπ λα
ηνλίζσ ηελ πξφνδν πνπ έρεη παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ππεξεζία αζχινπ. Όλησο
ππάξρεη πξφνδνο, φπνηνο δελ ην νκνινγεί είλαη ε θαθνπξναίξεηνο ή ηπθιφο.
Γεχηεξνλ, ηψξα, γηα ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «παξαλφκσο εηζειζφληεο». Αηπρψο ή
επηπρψο επεηδή νκηιψ φπσο νκηιψ, απιά είπα κε κηα ιέμε απηφ πνπ πεξί θξαζηηθά ιέεη ν
λφκνο, φπνηνο εηζέξρεηαη ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο. Αλ ήηαλ αηπρήο αο πάξνπκε ηελ
πεξηθξαζηηθή ηεο, ινηπφλ, εθθνξά.
Με ξψηεζε ν αμηφηηκνο θχξηνο Βνπιεπηήο, γηα ηηο απνθάζεηο αζχινπ αλ είλαη δίθαηεο ή
άδηθεο. Δγψ δελ έρσ ηε δπλαηφηεηα λα θξίλσ αλ είλαη δίθαηεο ή άδηθεο, αιιά ην αλ είλαη
αζχκβαηεο ή αζχκβαηεο κε ηηο δηαηάμεηο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη. Τπάξρεη ε χκβαζε ηεο
Γελεχεο 51. Τπάξρεη ε Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Τπάξρεη
χκβαζε γηα ηα Βαζαληζηήξηα. Όια απηά, μέξεηε, έρνπλ ελζσκαησζεί ζην Διιεληθφ Γίθαην θαη
κάιηζηα, κε απμεκέλε ηππηθή ηζρχ. Γειαδή, δελ κπνξνχλ λα κεηαξξπζκηζηνχλ ή λα
ηξνπνπνηεζνχλ «λχρηα ζηηο 4» γηα λφκν πνπ αθνξά πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο ζηελ Κάξπζην.
Απηή ηελ έλλνηα έρεη ην «απμεκέλε ηππηθή ηζρχ». Άξα, ινηπφλ, εάλ εθαξκφδεηαη ν λφκνο
έρνπκε δίθαηεο απνθάζεηο, εάλ δελ εθαξκφδεηαη ν λφκνο έρνπκε άδηθεο απνθάζεηο.
Γη' απηφ ην ιφγν, είπα πξηλ φηη θάζε πεξίπησζε είλαη απφιπηα δηαθνξεηηθή απφ ηε
δηπιαλή. Έλαο χξηνο αηηψλ άζπιν, είλαη κηα δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απφ έλαλ άιιν χξην ν
νπνίνο επίζεο, αηηείηαη αζχινπ. Γη' απηφ, ινηπφλ, έρνπκε ηνπο εηδηθνχο, νη νπνίνη θξίλνπλ κε
βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα θείκελα.
ε ζρέζε κε ηε πκθσλία Δ.Δ.- Σνπξθίαο. Δμαξηάηαη απφ πνηα πιεπξά ην βιέπεη
θαλείο. Απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο ε απφ πιεπξάο ζθνπηκφηεηαο; Απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο
Γηεζλνχο Γηθαίνπ γηα κέλα, ε Σνπξθία δελ είλαη αζθαιήο ρψξα, θαη ην ιέσ δεκφζηα θαη ην
ππνζηεξίδσ θαη ην είπα θαη πξηλ θαη έρσ κηα επηρεηξεκαηνινγία πνπ δελ κνπ επηηξέπεη, ιφγσ
ηνπ ρξφλνπ, λα αλαπηχμσ.

Απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο, φηη δειαδή, πξάγκαηη νη ξνέο ζηακάηεζαλ, κε πνην
θφζηνο φκσο αο ην ζθεθηνχκε, κπνξψ λα πσ φηη ήηαλ έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν, φπσο
είλαη ην καραίξη ζην ρέξη ελφο καραηξνβγάιηε. Γελ έρσ θάηη άιιν λα πσ.
Δπραξηζηψ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Μαπξντδή.
Σν ιφγν έρεη ε θπξία παζαξίδνπ.
ΓΖΜΖΣΡΑ ΠΑΘΑΡΗΓΟΤ (πληνλίζηξηα Γξάζεο ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο ηεο
Γηεζλνχο Ακλεζηίαο): Πνιχ ζχληνκα θαη εγψ, λα πσ απηφ πνπ είπε ν θ. Παπαζηεξγίνπ, φηη
είλαη ζην ρέξη ηεο Διιεληθήο Βνπιήο λα λνκνζεηήζεη γηα λα αξζεί ν πεξηνξηζκφο επί ηνλ
άζπιν ζηα λεζηά. Να θιείζσ ιέγνληαο, φηη δελ κπνξεί ε Διιάδα λα θέξεηαη ζηα λεζηά, φπσο
θέξεηαη ε Δπξψπε ζηελ Διιάδα απηή ηε ζηηγκή.
Απηφ ζέισ λα πσ.
Δπραξηζηψ. ΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ: Δπραξηζηνχκε ηελ θπξία παζαξίδνπ.
Σν ιφγν έρεη ν θ. Βετδεο.
ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΔΪΕΖ (Γηεπζπληήο Πξνγξακκάησλ Οξγάλσζεο «Γηαηξνί Υσξίο
χλνξα»): Καη εγψ ζα είκαη ζχληνκνο.
ην εξψηεκα πνπ καο έγηλε φζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο θνξείο,
ππάξρεη απηή ε ζπλεξγαζία. Απιψο, φηαλ κηιάκε γηα ζχκαηα ζεμνπαιηθήο βίαο ή ζχκαηα
βαζαληζηεξίσλ θ.ιπ., νη δηαδηθαζίεο είλαη ηέηνηεο πνπ πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ πεξηγξαθεί
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ιεηηνπξγίαο. Γειαδή, δελ ζα έπξεπε ην θάζε πεξηζηαηηθφ ην νπνίν
εληνπίδεηαη λα κπεη πεξηζηαηηθφ ηεο εκέξαο, φπνπ πξέπεη λα πάζνπλ 35 ηειέθσλα θαη 25
επηθνηλσλίεο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη κηα δηαδηθαζία πνπ λα ιέεη μεθάζαξα φηη αλ έλα
πεξηζηαηηθφ αλήθεη ζ' απηή ηελ θαηεγνξία, ζα πξέπεη λα είλαη έλα, δχν, ηξία, ηέζζεξα βήκαηα.
Δδψ, είρακε αλαθέξεη θαη ζηελ πξνεγνχκελε θνξά πνπ ηνλ κηιήζακε γηα ηα
Πξνγξάκκαηα εμνπαιηθήο θαη Αλαπαξαγσγηθήο Τγείαο, ην πεξηζηαηηθφ γπλαίθαο ε νπνία
ήηαλ ζχκα ζεμνπαιηθήο βίαο, πήξε αξθεηνχο κήλεο γηα λα θχγεη απφ ην λεζί, ηε ζηηγκή πνπ

παξέκελε ζην ρψξν θξάηεζήο κε αξθεηφ άιιν θφζκν θαη ζπλερηδφηαλ ε βία ζην ζπγθεθξηκέλν
άηνκν.
Οπφηε λνκίδσ, ινηπφλ, φηη ζα πξέπεη λα βξνχκε κηα δηαδηθαζία, απηφ πνπ ιέκε ην
SOP (Standard of Procedure), φπνπ λα μεθαζαξίδεηαη, γηαηί πάξα πνιιέο θνξέο ππάξρεη ε
δηάζεζε, αιιά κπαίλνπκε ζε κηα δηαδηθαζία φπνπ είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα.

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Απφζηνινπ Βεΐδε, Γηεπζπληή Πξνγξακκάησλ ηεο Οξγάλσζεο
«Γηαηξνί Υσξίο χλνξα»)

Δπεηδή δεηήζαηε ην παξάδεηγκα πνπ ζαο έιεγα πξηλ, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα, αο
πνχκε, ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ ΚΔΠ ζηελ Πιαηεία Βηθηψξηαο ζηηο 23.6.2017, έιαβε e-mail απφ
ηελ θπξία ηάδε, Γηεπζχληξηα ζηελ ΗΒ΄ Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
–e-mail, ηειέθσλν θ.η.ι.- φηη πιένλ ε έθδνζε ΑΜΚΑ γίλεηαη κφλν γηα αζθάιηζε κέζσ ηεο
εξγαζίαο. Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε πιένλ είλαη ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ
εξγνδφηε φηη πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη ην ελ ιφγσ άηνκν. Γελ καο δίλεη αληίγξαθν ηνπ e-mail,
αιιά καο πξνηείλεη λα πάξνπκε δηεπθξηλίζεηο απφ ηελ θπξία ηάδε θ.η.ι..
Απηφ ην ιέσ σο δηαδηθαζία, γηαηί μέξεηε ηη ζπκβαίλεη; Όηαλ επηθνηλσλνχκε, ιχζεηο
βξίζθνπκε πνιιέο θνξέο, αιιά πνιιέο θνξέο ε κπάια πεγαίλεη απφ έλα ππνπξγείν ζην
άιιν. Γειαδή, έξρνληαη θαηεγνξίεο φηη «δελ θηαίκε εκείο, θηαίεη ην άιιν ππνπξγείν, πάξηε ηελ
ηάδε δηεχζπλζε, ηνλ ηάδε ππνπξγφ θ.η.ι.». Δίλαη αξθεηά ρξνλνβφξν θαη ηα ζέκαηα θηάλνπλ λα
είλαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Σα δεηήκαηα δελ πξέπεη λα είλαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Απηά
είλαη ηα δεηήκαηα, ηα νπνία ζπκβαίλνπλ. Οπφηε λνκίδσ φηη απηφ είλαη δήηεκα, ην νπνίν ζα
έξζεη θαη ζε εζάο, σο ζέκα θαη λνκίδσ φηη πξέπεη επί ηνπ ζπλφινπ λα κπνξνχκε λα δνχκε
θάπνηεο ηέηνηεο ιχζεηο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαγξαθεί αλά ηαθηηθά δηαζηήκαηα, φκσο, δπζηπρψο
παξακέλνπλ θαη δελ ππάξρνπλ ιχζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Βεΐδε
απφ ηνπο Γηαηξνχο Υσξίο χλνξα. Δπραξηζηνχκε θαη γηα ηε δηεπθξίληζε φηη πξφθεηηαη γηα ην
Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη φρη νπνηνδήπνηε άιιν.
Σν ιφγν έρεη ε θπξία Καηεξίλα Πνχηνπ.
ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΠΟΤΣΟΤ (Νφκηκε Δθπξφζσπνο ηνπ Γ.. ηεο Κνηλσληθήο Οξγάλσζεο
Τπνζηήξημεο Νέσλ «ΑΡΗ»): Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ θ. Μάζηαθα πνπ ζηε δεπηεξνινγία

απαξίζκεζε πξαγκαηηθά θαη ζπκθσλψ θαη εγψ θαη άιινη ζπλάδειθνη ζην πεδίν ηηο δπζθνιίεο
θαηαγξαθήο ζην Μεηξψν ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηελ θάξηα έθδνζεο θαη ηα ινηπά.
Ο θ. Βεΐδεο δηεπθξίληζε ηηο δπζθνιίεο θαη εκείο απφ ηε κεξηά καο ιέκε γηα ην ΑΜΚΑ.
Όπσο, επίζεο, εδψ θαη φινη θαη φιεο ζα ζπκθσλήζνπκε γηα ηελ έληαμε θαη ζε φιε απηή ηε
δηαδηθαζία ρξεηαδφκαζηε κηα νξηδφληηα εζληθή πνιηηηθή γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα. Σα
πξνγξάκκαηα

ινηπφλ

απηά

πνπ

είρακε

ζην

Τπνπξγείν

Παηδείαο

παιαηφηεξα

θαη

απεπζχλνληαλ γηα λα δψζνπλ ηε βαζηθή δεμηφηεηα ζηελ έληαμε.
Θα κνπ επηηξέςεη ε αγαπεηή θπξία ηαπξνπνχινπ, καδί πξαγκαηηθά κε ηνλ ζεβαζκφ
ζηελ πξφνδν θαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηε, λα πσ φηη ε ιέμε «έληαμε» δελ είλαη
θαηλνχξγηα ιέμε. Δίρακε νιφθιεξν Σακείν Έληαμεο γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ.
Δίκαζηε ζε κηα θαηλνχξγηα πξαγκαηηθφηεηα, αιιά λα κελ μεράζνπκε ηελ ηζηνξία καο. Γελ
είκαζηε παξζεληθφο ρξφλνο θαη παξζεληθή θνηλφηεηα αλζξψπσλ. Ξέξνπκε ηη ζα πεη έληαμε θαη
επεηδή μέξνπκε, γηα απηήλ κηιάκε ζηελ παξνχζα ζπγθπξία.
Δπίζεο, απηφο ν απηνκαηηζκφο φηη ακέζσο γίλεηαη δηθαηνχρνο επηζεκαίλεηαη ζε απηή
ηελ Αίζνπζα θαη δεηάκε ηε ζπλδξνκή ηεο Δζληθήο Αληηπξνζσπείαο λα βνεζήζεη πξνο απηή
ηελ θαηεχζπλζε. Οη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη θαηαζηξαηεγνχλ ηηο εθαξκνγέο ησλ λφκσλ
θαη καο ζηνρνζέηνπλ δηαθνξεηηθά θηηάρλνληαο απνθιίζεηο πξαγκαηηθά απφ ηα δηθαηψκαηα.
Οη ζπλάδειθνί κνπ, κνπ ιέλε λα κηιήζνπκε γη' απηφ πνπ έξρεηαη, δειαδή, λα
δηεπθνιχλνπκε κε φια απηά έγγξαθα πνπ ρξεηάδεηαη ηελ πξφζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα ηα
επηδνκαηηθά, ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη ηα ινηπά, γηαηί κηα ζεηξά ΑΦΜ θ.ιπ. είλαη πάξα
πνιχ ζεκαληηθά γηα λα δψζνπλ απηή ηελ πξφζβαζε.
Να εληνπίζνπκε ηηο αδπλακίεο, επεηδή αθνχγεηαη κεγάιε επαισηφηεηα θαη ην
δηθαίσκα ζηελ πγεία φηη ζην επίπεδν ησλ ςπρηαηξηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπκε θαη
βιέπνπκε, έρνπκε έλα εμαηξεηηθφ πξφβιεκα θαη νξηαθφηεηα πηα ζην δίθηπν παξνρήο
ςπρηαηξηθήο ππνζηήξημεο. ε απηή ηελ νξηαθφηεηα, απηή ηελ αδπλακία θαη ηελ απφγλσζε,
δπζηπρψο, ζπλεγνξνχλ θαη ζπκκαρνχλ καδί καο, ηελ αληηκεησπίδνπλ θαη νη εηζαγγειείο, νη
νπνίνη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ πξφζβαζε πξνο ηα εθεί, έρνπλ εμαηξεηηθά πξνβιήκαηα θαη
έρνπκε έλα ζχζηεκα ςπρηθήο πγείαο, ην νπνίν είλαη απξνεηνίκαζην απφ δηεξκελείο,

εθπαίδεπζε, δηαπνιηηηζκηθέο παξεκβάζεηο θαη ηα ινηπά, λα δψζεη θξνληίδα, ελψ είλαη πάξα
πνιχ απαξαίηεην.
Δπραξηζηψ ηνλ θ. Μάζηαθα γηα ην πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ. Μεγάιν δήηεκα, ην νπνίν
αθήλεη ζε εθθξεκφηεηα θαη επίζεο έρνπκε πάξα πνιιέο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ζηε ρψξα,
ζε απηφλ ηνλ πιεζπζκφ πνπ πεξηγξάθεηαη κε γπλαίθεο, νη νπνίεο γπλαίθεο έρνπλ θαη απηέο
θάπνηε ην δηθαίσκα λα αξξσζηήζνπλ, λα θάλνπλ θξίζε παληθνχ, λα αληηκεησπίδνπλ
επείγνληα ηαηξηθά δεηήκαηα θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, δελ έρνπκε θακία πξφβιεςε γηα ην
πνχ ζα αθήζνπλ ηα παηδηά ηνπο κε αζθάιεηα, κέρξη λα νινθιεξψζνπλ ηε ζεξαπεία ηνπο.

(πλέρεηα νκηιίαο θπξίαο ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΠΟΤΣΟΤ, Νφκηκε Δθπξφζσπνο ηνπ Γ.. ηεο
Κνηλσληθήο Οξγάλσζεο Τπνζηήξημεο Νέσλ (ΑΡΗ))
Δπίζεο ηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο αθνχζηεθε θάπνηα ζηηγκή εδψ λαη ε ρξνληά πνπ
πέξαζε καο έδσζε πξαθηηθέο, καο έδσζε φκσο θαη έλα θαηαπιεθηηθά πςειφ πνζνζηφ
δηαξξνήο. Απηφ απφ ην επηέκβξην ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί αθήλνληαο αλνηρηφ ην ζέκα ηεο
πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Δπίζεο λα πνχκε φηη ζηηο πνιηηηθέο πνπ πξφηεηλε ην Τπνπξγεία
Παηδείαο θαη ππνζηήξημε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά αθφκα πεξηκέλνπκε ηελ πξφηαζε πνπ ε
ρψξα ζα θάλεη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ 15 – 18 αλ ζα είλαη ηππηθή, άηππε ηη
πξφζβαζε ζα καο δψζεη ζε απηή ηελ δηαδηθαζία. Σέινο, λα πσ, κε ηελ θπξία ηαπξνπνχινπ
θαη ηελ ππεξεζία αζχινπ ε νξγάλσζή καο θαη πνιιέο άιιεο έρνπλ δεηήζεη θαη εθείλε έρεη
απαληήζεη ηεθκεξησκέλνο λνκηθφο αιιά εγψ είκαη θνηλσληθή ιεηηνπξγφο. Δθηφο ησλ άιισλ
θεηκέλσλ πνπ αθνχζηεθαλ εδψ ππάξρεη θαη απηή ε ζχκβαζε δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ θαη
ππάξρεη ε πξφζβαζε ησλ αλειίθσλ ζην άζπιν, ελψ έρνπλ βειηησζεί νη εηθφλεο θ.ιπ.. Έρνπκε
κηιήζεη θαη επηθνηλσλήζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο φηη κέρξη ηα 18

ζα πξέπεη λνκηθά λα

θαιχπηνπκε ηνπο αζπλφδεπηνπο πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα θνξίηζηα θαη αγφξηα, αλ απηφ είλαη
πξφηαζε αλζξσπηζηηθνχ θαζεζηψηνο ή εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπο λνκηθνχο ηεο ρψξαο.
Κάλνπκε έθθιεζε λα θξνληίζνπκε λα κελ αθήζνπκε παηδηά ηα νπνία πνιχ εχθνια κεηά
ηξνθνδνηνχλ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ή ηηο ζπκπεξηθνξέο ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ trafficking ηεο
δηαθίλεζεο, ηεο καχξεο εξγαζίαο, ηεο εθκεηάιιεπζεο θ.ιπ..
Ζ θπξία ηαπξνπνχινπ έρεη πεη φηη κέζα ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ηελ ηηηάληα πνπ
γίλεηαη θαη νη αλήιηθνη ζα πάξνπλ ηελ ζεηξά ηνπο θαη είλαη κφληκνο δηάινγνο. Κάζε θνξά
θεξδίδνπκε έλα βήκα αιιά ηψξα λνκίδνπκε θαη παξαθαινχκε πάξα πνιχ λα ηείλνπλ νη
πξνζπάζεηεο καο ψζηε κε εγγπήζεηο δηθαίνπ θαη δηαδηθαζίεο λα εγγπεζνχκε πξνζηαζία γηα
ηνπο αλήιηθνπο. Πνιιά πξάγκαηα απφ απηά πνπ είπακε επίζεο ζα ρξεηαζηεί θαη ρξεηάδεηαη
ηνλ επηηαθηηθφ πηα ζπληνληζκφ ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο ησλ Τπνπξγείσλ θαη φισλ ησλ
δεκφζησλ θνξέσλ γηα λα θαιπθζνχλ πάξα πνιιά θελά πνπ έρνπκε ζην επίπεδν ηεο
ελεκέξσζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ. Γηα παξάδεηγκα ζε φηη καο
αθνξά ππάξρνπλ πάξα πνιιά ξήγκαηα ζηελ ελεκέξσζε ησλ εηζαγγειέσλ πνπ δελ είλαη
εηζαγγειείο αλειίθσλ γηα πνιχ απιέο θαηαζηάζεηο. Πνηνο είλαη ε εζληθή αξρή πνην είλαη ην
ΔΚΑ θαη ηη θάλεη, πσο εθδίδεηο αθνχζηα θαη γηαηί, ηη ζα πεη savezone, ηη είλαη separatedθαη ηη

είλαη κία εθπαίδεπζε θαη κία ελεκέξσζε ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ. Λέσ, γηα ηνπο εηζαγγειείο
γηαηί είλαη θνξπθαίνη γηαηί θξαηνχλ ην ζχζηεκα επηηξνπείαο αιιά θαη άιινη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί
ρξεηάδνληαη λα ελεκεξσζνχλ γηα απηά.
Σέινο επηηξέςηε κνπ λα μαλαεπαλέιζσ, έρνπκε κία θνηλσληθή πνιηηηθή γηα ηα
δηθαηψκαηα ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Διιελίδσλ ε νπνία είλαη πεξηνξηζκέλε απηή ηελ ψξα θαη
φινη θαη φιεο ειπίδνπκε ζε απηή ηελ δηεχξπλζή ηεο έηζη ψζηε πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα λα
είλαη εγγπεκέλα. Οη εληαμηαθέο πνιηηηθέο θαη ε επαλαθνξά ζηελ θαλνληθφηεηα πνπ άθνπζα ζε
απηή ηελ αίζνπζα είλαη έλαο πνιχ δχζθνινο θαη απαηηεηηθφο αλήθνξνο. Ζ θαλνληθφηεηα γηα
ηελ νπνία κηιάκε δελ κπνξεί λα είλαη κφλν ζε ιέμεηο απηή ηελ ψξα ρξεηάδεηαη λα ζρεδηαζηνχλ
κεηαβαηηθέο πνιηηηθέο θαη πνιηηηθέο έληαμεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα
παξακείλεη ζηε ρψξα. Αο πνχκε γηα παξάδεηγκα ελψ κεηαθέξνπκε θαη αλνίγνπκε ην ζηνθ ησλ
ζηεγαζηηθψλ πνιηηηθψλ κε ηηο πνιηηηθέο ησλ δηακεξηζκάησλ κεηαθέξνληαο ινγηθά πηζαλά θαη
λα έρεη λφεκα απηφ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ νη φξνη θαη νη
δηαδηθαζίεο θαη νη πφξνη αλζξψπηλνη θαη νηθνλνκηθνί, θαη απηά ηα δίθηπα λα κελ θαηαξξεχζνπλ
ηε ζηηγκή πνπ ε δηεζλήο ρξεκαηνδφηεζε ζα πάςεη λα ππάξρεη.

(πλέρεηα νκηιίαο θπξίαο ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΠΟΤΣΟΤ, Νφκηκεο Δθπξνζψπνπ ηνπ Γ.. ηεο
Κνηλσληθήο Οξγάλσζεο Τπνζηήξημεο Νέσλ «ΑΡΗ»)

Δπίζεο είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν γηα καο, θνξείο πνπ δψζακε ζπλνιηθά ηε κάρε ηεο
αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο, ηεο ππνδνρήο θαη ηεο εγγχεζεο δηθαησκάησλ γηα απηνχο ηνπο
πιεζπζκνχο αλήιηθνπο θαη ελήιηθνπο, λα ρξεηάδεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο σο ηξέρνπλ, λα
πξνηείλνπκε ζε αλζξψπνπο, πνπ θηινμελήζακε λα απνρσξήζνπλ κεηά απφ ιίγν θαηξφ απφ
δηακεξίζκαηα γηα λα εθπέζνπλ ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο πηζαλά γηα ηελ θνηλσληθή θαηνηθία, πνπ
αθφκα δελ έρνπκε απνθαηαζηήζεη θαη εγγπεζεί ηφζν γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, φζν θαη γηα
ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα δεηήζνπλ λα κείλνπλ ζηε ρψξα.
αο επραξηζηψ πνιχ.
ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνχκε ηελ θπξία
Πνχηνπ, κε ηελ νπνίαλ νινθιεξψζεθε ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηεο Δηδηθήο Μφληκεο
Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο, Νενιαίαο θαη Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
Δπραξηζηνχκε φιεο ηηο πξνζθεθιεκέλεο θαη ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο, πνπ έκεηλαλ έσο
απηή ηελ ψξα, γηα λα ελεκεξψζνπλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.

ην ζεκείν απηφ γίλεηαη ε γ’ αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο.
Παξφληεο ήηαλ νη Βνπιεπηέο θ.θ.:

ην ζεκείν απηφ πεξί ψξα 22.00΄ ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε.
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΟΤΛΖ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΥΑΡΟΤΛΑ (ΥΑΡΑ) ΚΔΦΑΛΗΓΟΤ

