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Τα όρια της εξαθλίωσης: η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας 
και η εφαρμογή της στο ‘hotspot’ της Σάμου 

 

Σύνοψη 
 
Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί στην συνοπτική ανασκόπηση των 
αποτελεσμάτων που η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 
2016 (εφεξής η «Δήλωση»), από κοινού με την συνεχιζόμενη αποτυχία της 
ελληνικής Πολιτείας να ανταποκριθεί στην κατάσταση επιτυχώς, έχουν 
επιφέρει στη ζωή των εγκλωβισμένων, στα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου, προσφύγων και αιτούντων άσυλο. 

Η έκθεση βασίζεται σε στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την επίσκεψή μας 
στη Σάμο στις 12-14 Νοεμβρίου 2018 και συμπληρώνεται από σειρά 
δημοσιευμένων και μη πηγών, μεταξύ των οποίων συζητήσεις- 
συνεντεύξεις με αιτούντες άσυλο και εκπροσώπους Οργανισμών και 
Υπηρεσιών.1 Κεντρικό της επιχείρημα πως, παρά την συχνή αποτίμηση 
της Δήλωσης ως «επιτυχούς», η εφαρμογή της δεν έχει μόνο επηρεάσει 
δυσμενώς τη ζωή των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, αλλά παραμένει 
και αμφισβητήσιμης και συνάφειας σε σχέση με τον χαρακτήρα των 
αποκαλούμενων «μεικτών μεταναστευτικών ροών», εντός του ελληνικού 
πλαισίου. 

 

                                                           
1  Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως την Υπηρεσία Ασύλου, την Υπηρεσία Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης για το χρόνο και τις πολύτιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας. 
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Η περίπτωση της Σάμου 
 
Η περίπτωση της Σάμου είναι ενδεικτική των αδιεξόδων που 
δημιουργήθηκαν σε συνέχεια της εφαρμογής της Δήλωσης, την άνοιξη του 
2016. Από τον Μάρτιο του 2016, συγκεκριμένα, οι συνθήκες για τους 
νεοεισερχόμενους, στο νησί, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, 
επιδεινώνονται σταθερά, κατεξοχήν λόγω των διαρκώς αυξανόμενων 
επιπέδων συνωστισμού. 

Κατά την επίσκεψή μας στις 12-14 Νοεμβρίου 2018, το Κέντρο Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), του οποίου η χωρητικότητα παραμένει 
περιορισμένη στις 648 θέσεις, φιλοξενούσε περί τους/τις 5.000 
αιτούντες/ούσες άσυλο. 2   Κατά συνέπεια, οι αιτούντες άσυλο ήταν 
αναγκασμένοι να διαβιούν υπό συνθήκες ακραίου συνωστισμού, με τους 
νεοεισερχόμενους, πολλοί εκ των οποίων ήταν αναγκασμένοι να ζουν 
εκτός των εγκαταστάσεων του ΚΥΤ, να καλούνται να καλύψουν από 
μόνοι τους τις ανάγκες στέγασής τους, εν όψει του 
παραπαίοντος συστήματος Υποδοχής του νησιού.   

«Όταν έφτασα, το μόνο πράγμα που μου είπαν ήταν ‘πήγαινε 
βρες τα αδέρφια σου από το Καμερούν’»3 

Σημειώνεται πως, εντός αυτού του πλαισίου, η κατάσταση στη Σάμο 
ισοδυναμούσε με την εκ των πραγμάτων καταστρατήγηση της 
υποχρέωσης της Πολιτείας να παρέχει υπηρεσίες υποδοχής στους 
αιτούντες και αιτούσες άσυλο και την μετατόπιση, της εν λόγω ευθύνης, 
προς τον φιλοξενούμενο πληθυσμό. 

Οι συνθήκες διαβίωσης, τόσο εντός όσο και εκτός των εγκαταστάσεων του 
ΚΥΤ, ήταν άκρως ακατάλληλες, με την τοποθεσία της εγκατάστασης, σε 
έναν απότομο λόφο/βουνό, καλυμμένο με ελαιόδεντρα και θάμνους, να 
αποτελεί από μόνη της έναν επιπρόσθετο, επιβαρυντικό, παράγοντα, ο 
οποίες εξέθετε τον φιλοξενούμενο πληθυσμό σε μια σειρά ρίσκων και 
κινδύνων για την υγεία τους. 

 

                                                           
2 Συγκεκριμένα, 4.969 στις 12, 4.858 στις 13 και 4.844 στις 14 Νοεμβρίου 2018. Τα στοιχεία διατίθενται  
σε τακτική βάση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης. Για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, βλ. https://bit.ly/2LsohvV, https://bit.ly/2A7yj1h 
και https://bit.ly/2R7htZV, αντιστοίχως. 
3  Συνέντευξη-συζήτηση με ομάδα 8 αιτούντων άσυλο από υποσαχάριες χώρες, στη Σάμο, στις 
14.11.18. 

http://mindigital.gr/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-refugee-crisis
http://mindigital.gr/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-refugee-crisis
https://bit.ly/2LsohvV
https://bit.ly/2A7yj1h
https://bit.ly/2R7htZV
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Για τους επωφελούμενους που ζούσαν εκτός του ΚΥΤ (άνω των 1.500), 
συγκεκριμένα, οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και απάνθρωπες, 
καθώς η στέγασή τους λάμβανε χώρα αποκλειστικά σε ακατάλληλες 
καλοκαιρινές σκηνές (ή/και αυτοσχέδια «καταλύματα»), τις οποίες οι ίδιοι 
είχαν αγοράσει και τοποθετήσει με συλλογικές προσπάθειες σε 
παλέτες αμφίβολης σταθερότητας, σε μια προσπάθεια δημιουργίας 
υποτυπωδών θεμελίων στον απόκρημνο λόφο. Δεν διέθεταν πρόσβαση σε 
τρεχούμενο ή καθαρό νερό, σε ηλεκτρισμό ή φωτισμό, ενώ παρέμεναν και 
απροστάτευτοι από τα καιρικά φαινόμενα. Δεδομένων των συνθηκών, του 
εξευτελιστικού επιπέδου υγιεινής, καθώς και της αδυναμίας πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υγείας, περαιτέρω, πολλοί εξ’ αυτών έπασχαν από δερματικές 
παθήσεις, προκεκλημένες, μεταξύ άλλων, και από τσιμπήματα-δαγκώματα 
εντόμων και σκνιπών, καθώς η περιοχή αποτελούσε πόλο έλξης 
τρωκτικών και άλλων ζώων. 

«Οι σκνίπες ανεβαίνουν στην πλάτη σου και δημιουργούν 
φουσκάλες [sic.]. Τα στρώματα είναι γεμάτα από αυτές. [Αλλά] 
τα φίδια και οι σκορπιοί είναι πιο επικίνδυνα. Είχε χρειαστεί να 

σκοτώσουμε αρκετά από αυτά [για όσο ζούσαμε στην 
περιοχή]»4 

Για τους διαμένοντες του ΚΥΤ, από την άλλη, αν και οι συνθήκες ήταν 
συγκριτικά καλύτερες, παρέμεναν σαφώς ακατάλληλες. Όπως και εκτός 
του ΚΥΤ, πολλοί εκ των διαμενόντων αναγκάζονταν να κοιμούνται σε 
σκηνές (τις οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είχαν, επίσης, οι ίδιοι/ες 
αγοράσει και τοποθετήσει) και αυτοσχέδια καταλύματα, με τους όσους 
«τυχερούς» διέμεναν σε προσωρινές μονάδες φιλοξενίας (τα 
γνωστά κοντέινερ), να διαβιούν υπό συνθήκες ακραίου συνωστισμού. 

Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και σε σχέση με το εν γένει επίπεδο 
υγιεινής, με το διάσπαρτο ανά την περιοχή πλήθος απορριμάτων, να 
καλύπτει τις σκηνές των διαμενόντων. Αρκεί να αναφερθεί ο πλήρως 
ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών αριθμός των 20 κοινόχρηστων 
τουαλετών, οι οποίες, εκτός των άλλων, ήταν σε τραγική κατάσταση, 
ενίοτε ξεχειλίζοντας λύματα, τα οποία έφταναν έως τις σκηνές τους 
φιλοξενούμενου πληθυσμού. 

                                                           
4 Συνέντευξη με νεαρό, Σύριο, πρόσφυγα στη Σάμο, στις 13.11.18. 
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Ολοκληρώνοντας τη γενικότερη εικόνα εγκατάλειψης, και μεταξύ πολλών 
άλλων, η ίσως εξευτελιστικότερη υπενθύμιση της πλήρους αδυναμίας 
ανταπόκρισης στις ανάγκες των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, 
αφορούσε την κατάσταση στην πτέρυγα που προορίζεται για την 
στέγαση/φιλοξενία των ασυνόδευτων παιδιών. 

Η πτέρυγα φιλοξενούσε την πλειοψηφία του εκτιμώμενου πληθυσμού 250 
ασυνόδευτων παιδιών, τα οποία, ελλείψει επαρκούς χώρου, διέμεναν 
πρακτικά στοιβαγμένα. Πολλά εξ αυτών αναγκάζονταν να κοιμούνται στα 
πατώματα των λιγοστών κοντέινερ και κάποια σε ένα υπαίθριο, 
αυτοσχέδιο, «κατάλυμα», το οποίο τα ίδια είχαν δημιουργήσει με 
κουβέρτες, τις οποίες είχαν δέσει μεταξύ των οροφών των κοντέινερ και 
του εξωτερικού φράχτη του ΚΥΤ. Ένα «κατάλυμα», το οποίο βρισκόταν 
πλησίον των κοινόχρηστων τουαλετών της πτέρυγας, οι οποίες, 
υπερχειλισμένες και βουλωμένες καθώς ήταν, πέραν από αμφίβολης 
λειτουργικότητας, απέπνεαν έντονη δυσοσμία η οποία κατέκλυζε τις 
αισθήσεις του επισκέπτη. 
 

Εξελίξεις το διάστημα μετά την επίσκεψη 
 
Δεδομένου ότι ο κατεξοχήν παράγοντας εξαθλίωσης του πληθυσμού 
προσφύγων και αιτούντων άσυλο στη Σάμο συνίσταται στον ακραίο 
συνωστισμό, προκαλεί έκπληξη που κατά τη στιγμή της συγγραφής της 
τρέχουσας έκθεσης και 5 μήνες μετά την επίσκεψή μας, έχουν γίνει τόσα 
λίγα για την ουσιαστική αποσυμφόρηση του νησιού. Απεναντίας, κατά 
τους πρώτους μήνες του 2019, ο συνωστισμός στο ΚΥΤ συνέχιζε να 
διανύει σταθερή ανοδική πορεία, φτάνοντας να υπερβαίνει τη 
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χωρητικότητά του κατά 587% (3.805 διαμένοντες/ουσες) κατά το τέλος 
του Μαρτίου (2019).5 

Ωστόσο, και χωρίς να παραβλέπεται η νομική και ηθική ευθύνη της 
ελληνικής Πολιτείας απέναντι στους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που 
διαμένουν στην επικράτειά της, θα πρέπει να αναγνωρισθούν, αφενός, οι 
σημαντικές, πλην ανεπαρκείς, προσπάθειες αποσυμφόρησης του ΚΥΤ 
κατά την υπό συζήτηση περίοδο Νοεμβρίου 2018-Μαρτίου 2019,  καθώς 
και, πρωτίστως, πως οι οιεσδήποτε περαιτέρω προσπάθειες προσκρούουν 
στην πλέον εξαντλημένη δυνατότητα φιλοξενίας και των ηπειρωτικών 
δομών. Γεγονός που, εκ των πραγμάτων, φέρνει στο προσκήνιο τα 
αδιέξοδα που δημιούργησε η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας. 
 

Μια καταδικασμένη προσέγγιση: η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας 
 
Γιατί η Δήλωση; Γιατί στον πυρήνα της, παραμένει η πρωταρχική αιτία, 
εξαιτίας της οποίας οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο εξαναγκάζονται να 
παραμένουν στα νησιά, σε δομές που ουδέποτε είχαν σχεδιαστεί προς 
επίτευξη αυτού το σκοπού. 

Στο πλαίσιο της «προσέγγισης των ‘hotspot’ για τη διαχείριση των 
εξαιρετικών μεταναστευτικών ροών» της ΕΕ, συγκεκριμένα, τα γνωστά 
ΚΥΤ των νησιών κατείχαν θέση προσωρινών, μεταβατικών, δομών 
φιλοξενίας, 6   στις οποίες, κατόπιν της αρχικής καταγραφής και 
ταυτοποίησής τους, οι νεοαφιχθέντες/είσες που θα αιτούνταν ασύλου, θα 
«διοχετεύονταν άμεσα σε μια διαδικασία ασύλου [...]».  Κρίσιμα, η εν 
λόγω «διοχέτευση» (ή παραπομπή) είχε σχεδιαστεί να υλοποιείται στην 
ενδοχώρα και συγκεκριμένα στον Πειραιά, «[…] όπου οι αιτούντες άσυλο 
θα παραλαμβάνοντ[αν] από διαφορετικά σημεία αφίξεως».7 Βάσει των ως 
άνω, και δεδομένου του τότε σημαντικoύ όγκου αφίξεων (πλησίον του 1 
εκατομμυρίου), να αναφερθεί πως ο εν λόγω σχεδιασμός  

 

                                                           
5 Βλ.Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Tηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, National situational picture 
regarding the islands at eastern Aegean sea (31/03/2019), διαθέσιμο στο: https://bit.ly/2Gcevgn. 
6 Κάτι το οποίο εξάλλου, αναφέρεται ρητά στην από 8 Ιανουαρίου 2016 ΚΥΑ για την σύσταση ΚΥΤ 
Σάμου και Χίου. Βλ. ΦΕΚ See 6634/1−147524 – Τεύχος B 10, 8 Ιανουαρίου 2016, διαθέσιμο στο: 
http://www.odigostoupoliti.eu/sistasi-kentron-protis-ipodochis-ke-prosorinon-domon-filoxenias-
politon-triton-choron/. 
7  Βλ.European Commission: Migration and Home Affairs, The Hotspot approach to managing 
exceptional migratory flows, 11 September 2015, διαθέσιμο στο: https://ec.europa.eu/home-affairs/e-
library/multimedia/publications/the-hotspot-approach-to-managing-exceptional-migratory-flows_en 

https://bit.ly/2Gcevgn
http://www.odigostoupoliti.eu/sistasi-kentron-protis-ipodochis-ke-prosorinon-domon-filoxenias-politon-triton-choron/
http://www.odigostoupoliti.eu/sistasi-kentron-protis-ipodochis-ke-prosorinon-domon-filoxenias-politon-triton-choron/
https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/multimedia/publications/the-hotspot-approach-to-managing-exceptional-migratory-flows_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/multimedia/publications/the-hotspot-approach-to-managing-exceptional-migratory-flows_en


 

6 

 

θα μπορούσε να είχε χρησιμεύσει ως σημαντικό βήμα για την εγκαθίδρυση 
ενός λειτουργικού συστήματος υποδοχής. 

Αντί αυτού, με την Δήλωση να οδηγεί στην πρακτική «αναθεώρηση» της 
προσέγγισης των ‘hotspot’ ως προς την εφαρμογή της στην Ελλάδα, και 
την συνακόλουθη μετατροπή των ΚΥΤ σε δομές υποδοχής και 
μακροχρόνιας στέγασης, δημιουργήθηκαν και οι συνθήκες συνωστισμού, 
και κατά συνέπεια για τη δημιουργία κάποιων εκ των «πλέον φρικτών, 
κακοδιαχειρισμένων και επικίνδυνων καταυλισμών προσφύγων στον 
κόσμο».8 Το ως άνω, μάλιστα, παρά την εκθετική μείωση των αφίξεων από 
τον Μάρτιο του 2016 και μετά, η οποία, υπό το φως της εφαρμογής της 
Δήλωσης ως «προσωρινού και έκτακτου μέτρου απαραίτητου για τον 
τερματισμό του ανθρώπινου πόνου και την αποκατάσταση της δημόσιας 
τάξης»,9 συνδυαστικά με τον ανθρώπινο πόνο και τις εντάσεις στις οποίες  
έχει οδηγήσει, θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να είχε ήδη οδηγήσει στην 
κατάργησή της.   
 

Περί της μη εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας 
 
Στο ίδιο μήκος κύματος, θα πρέπει να αναφερθεί πως επιχειρήματα που 
χρησιμοποιούνται συχνά για να αποδώσουν τη συνεχιζόμενη εξαθλίωση 
των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 
αποκλειστικά στον τρόπο εφαρμογής ή μη τη Δήλωσης (ήτοι, αργές 
διαδικασίες επιστροφής και ρυθμός εξέτασης των αιτημάτων ασύλου), 
είναι μόνο οριακά ακριβή. 

Αφενός, υπάρχουν απαραίτητα όρια στην ταχύτητα διεκπεραίωσης της 
διαδικασίας ασύλου, για την ουσιαστική τήρηση των διαδικαστικών 
εχεγγύων και την διασφάλιση και προστασία των αιτούντων άσυλο έναντι 
του ρίσκου επαναπροώθησης (refoulement). Αφετέρου, μεταξύ των 
καθοριστικών παραγόντων για τις εν γένει αργές διαδικασίες των νησιών, 
παραμένει η σημαντική υποστελέχωση των Δημόσιων Υπηρεσιών. 
Υποστελέχωση που, με τη σειρά της συναρτάται και με διεθνείς δυναμικές, 
όπως τα συνεχιζόμενα μέτρα λιτότητας. 

                                                           
8Βλ. Human Rights Watch, Déjà vu on the Greek-Turkey Border, 20 December 2018, διαθέσιμο στο: 
https://www.hrw.org/news/2018/12/20/deja-vu-greek-turkey-border. 
9  Βλ. European Council (press release), EU-Turkey statement, 18 March 2016, διαθέσιμο στο: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/. 

https://www.hrw.org/news/2018/12/20/deja-vu-greek-turkey-border
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
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Πρωτίστως, ωστόσο, η εν λόγω κυρίαρχη οπτική, παραβλέπει το σχετικό 
ασυμβίβαστο μεταξύ των στόχων της Δήλωσης, αναφορικά με την 
επιστροφή των «μεταναστών που δεν έχουν υποβάλλει αίτημα ασύλου ή των 
οποίων η αίτηση έχει κριθεί ως  αβάσιμη ή απαράδεκτη», 10  με την 
πολυσύνθετη πραγματικότητα επί της οποίας εφαρμόστηκε. 

Αναφορικά με τις αποφάσεις «απαραδέκτου», αρκεί να σημειωθεί ο πολύ 
χαμηλός αριθμός τέτοιων αποφάσεων που εκδόθηκαν στην μετά-Δήλωση 
εποχή από την αρμόδια Υπηρεσία Ασύλου επί τη βάσει της ασφαλούς 
τρίτης χώρας, οι οποίες τείνουν να μειώνονται σταθερά, από 4,85% του 
συνολικού αριθμού των αποφάσεων το 2016, σε 1,76% το 2017 και 0,18% 
το 2018.11 Σε ό,τι αφορά δε τους στατιστικούς στόχους της Δήλωσης (ήτοι, 
μείωση του αριθμού των αφίξεων και επιτάχυνση των επιστροφών), πρέπει 
να αναφερθεί πως έως σήμερα, η «παράτυπη» μετανάστευση στην Ελλάδα 
συνίσταται κατεξοχήν στην άφιξη πληθυσμού με «προσφυγικό προφίλ», 
με μεγάλες πιθανότητες να χρήζει διεθνούς προστασίας. Και παρόλο που 
η διαδικασία αναγνώρισης προσφυγικού καθεστώτος παραμένει, δικαίως, 
μια διαδικασία που οφείλει να εξετάζεται κατά περίπτωση και χωρίς 
διακρίσεις, το ως άνω αποτελεί έναν περαιτέρω παράγοντα αμφισβήτησης, 
τόσο της ουσιαστικής δυνατότητας εφαρμογής, όσο και συνάφειας της 
Δήλωσης  με το πλαίσιο στο οποίο συνεχίζει να εφαρμόζεται. 

 

Συστάσεις 
 
Με στόχο την επανατοποθέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
κεφαλή της ημερήσιας διάταξης, η Ελλάδα, μαζί με τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
θα πρέπει να εξετάσουν και τελικά να προχωρήσουν στην εφαρμογή των 
ακόλουθων, ενδεικτικών, συστάσεων: 

1. Να επανεξετάσουν τα «οφέλη» της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας 
και να παύσουν άμεσα την επιβολή του μέτρου του γεωγραφικού 
περιορισμού των αιτούντων άσυλο στα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου. Οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει, κατόπιν μιας ταχείας   

                                                           
10  Βλ. European Council (press release), EU-Turkey statement, 18 March 2016, διαθέσιμο στο: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/. 
11  Σύμφωνα με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου, διαθέσιμα στο: 
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/03/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/03/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf
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καταγραφής, να μεταφέρονται σε κατάλληλες δομές της ενδοχώρας, 
ώστε να τερματιστεί ο φαύλος κύκλος απόγνωσης και απελπισίας. 
 

2. Να αναθεωρήσουν τη ρήτρα της ασφαλούς τρίτης χώρας, η οποία 
διακρίνοντας μεταξύ παραδεκτών και μη αιτήσεων ασύλου εισάγει 
μια εσφαλμένη ερμηνεία της Σύμβασης της Γενεύης, καταλήγοντας 
να μετατοπίζει την ευθύνη προστασίας των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας και εδραιώνοντας, παράλληλα, μια πρακτική άρνησης 
της εν λόγω ευθύνης. 

 
3. Να προβούν στη δημιουργία κατάλληλων, αποτελεσματικών και 

νόμιμων διαύλων για την ασφαλή μετάβαση των αιτούντων άσυλο 
στην Ευρώπη. Το τρέχον σύστημα εθελοντικών μετεγκαταστάσεων, 
αν και αξιέπαινο επί το πνεύμα, παραμένει άκρως ανεπαρκές και σε 
κάθε περίπτωση δεν καταργεί τη νομική και ηθική υποχρέωση 
σεβασμού του Διεθνούς, Ενωσιακού και εθνικού δικαίου 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

 
4. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συζητήσεων επί του Κοινού 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), ο Κανονισμός του 
Δουβλίνου θα πρέπει να αναθεωρηθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει 
τη δυνατότητα καταμερισμού, αντί εξωτερίκευσης των ευθυνών στα 
σύνορα της Ευρώπης (ή/και πέραν αυτών). Το ως άνω αποτελεί και 
τη μοναδική προοπτική δημιουργίας ενός πραγματικά κοινού 
συστήματος ασύλου, το οποίο δεν θα απαιτεί από λιγοστά κράτη να 
εκπληρώνουν την ευθύνη και υποχρέωση υπεράσπισης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιας ηπείρου. 

 
5. Να βελτιώσουν δραστικά τις συνθήκες στα ΚΥΤ, πρωτίστως δια της 

εξασφάλισης της έγκαιρης καταγραφής των νεοαφειχθέντων/είσων 
και την επακόλουθη μεταφορά τους σε κατάλληλες δομές της 
ενδοχώρας, όπου οι αιτούντες και αιτούσες άσυλο θα δύνανται να 
διαμείνουν σε ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες για όσο 
διάστημα εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου τους. Στο μέτρο του 
δυνατού, η παρεχόμενη στέγη θα πρέπει να είναι σε κατάλληλους 
χώρους (ήτοι, διαμερίσματα), εντός κατοικημένων περιοχών του 
αστικού ιστού, ώστε να διευκολύνεται, κατ’ αυτό τον τρόπο, και η 
ομαλή ένταξη των αιτούντων και αιτουσών. 
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6. Προς τον ίδιο σκοπό, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 
όπως και κάθε άλλη αρμόδια Υπηρεσία των νησιών, θα πρέπει να 
στελεχωθούν με το απαραίτητο και κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη ολοκλήρωση της 
ως άνω διαδικασίας στα νησιά.  
 

7. Να λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την επίσπευση της 
διαδικασίας ασύλου, εξασφαλίζοντας πως οι αιτούντες και αιτούσες 
άσυλο διαθέτουν πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση ως προς τα 
δικαιώματά τους, καθώς και νομική συνδρομή τόσο κατά το στάδιο 
της καταγραφής, όσο και πριν από τη συνέντευξή τους.  
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