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ΑξιότιμεꢀκύριεꢀΥπουργέ,ꢀ
Μεꢀ τηνꢀ παρούσαꢀ επιστολήꢀ οιꢀ κάτωθιꢀ υπογράφουσεςꢀ ανθρωπιστικέςꢀ
οργανώσειςꢀκαιꢀοργανώσειςꢀανθρωπίνωνꢀδικαιωμάτωνꢀκαιꢀπροστασίαςꢀ
θαꢀθέλαμεꢀναꢀσαςꢀσυγχαρούμεꢀγιαꢀτηνꢀανάληψηꢀτωνꢀνέωνꢀκαθηκόντωνꢀ
σαςꢀ στηꢀ θέσηꢀ τουꢀ Υπουργούꢀ Μετανάστευσηςꢀ καιꢀ Ασύλουꢀ καιꢀ ναꢀ σαςꢀ
ευχηθούμεꢀ κάθεꢀ επιτυχίαꢀ στηꢀ θητείαꢀ σας.ꢀ Παράλληλα,ꢀ επιθυμούμεꢀ ναꢀ
εκφράσουμεꢀτηνꢀικανοποίησήꢀμαςꢀγιαꢀτηνꢀπρόθεσηꢀτηςꢀκυβέρνησηςꢀναꢀ
διεκδικήσειꢀαπόꢀτηνꢀΕυρωπαϊκήꢀΈνωσηꢀτηνꢀεδραίωσηꢀενόςꢀμηχανισμούꢀ
ίσηςꢀ κατανομήςꢀ τωνꢀ ευθυνώνꢀ στηνꢀ υποδοχήꢀ ανθρώπωνꢀ πουꢀ
μεταναστεύουν.ꢀꢀ
Ωστόσο,ꢀ δενꢀ μπορούμεꢀ παράꢀ ναꢀ εκφράσουμεꢀ έντονηꢀ ανησυχίαꢀ γιαꢀ τοꢀ
γεγονόςꢀ ότι,ꢀ τουςꢀ τελευταίουςꢀ μήνες,ꢀ χιλιάδεςꢀ αιτούντεςꢀ άσυλο,ꢀ
μετανάστεςꢀ καιꢀ ταꢀ παιδιάꢀ τουςꢀ παραμένουνꢀ χωρίςꢀ πρόσβασηꢀ στοꢀ
δημόσιοꢀσύστημαꢀυγείας,ꢀμεꢀμεγάλοꢀκίνδυνοꢀγιαꢀτηꢀζωήꢀτουςꢀκαιꢀγιαꢀτηꢀ
δημόσιαꢀ υγεία.ꢀΗꢀ ανάκλησηꢀ τηςꢀ δυνατότηταςꢀ απόδοσηςꢀ ΑΜΚΑꢀ στουςꢀ
νεοεισερχόμενουςꢀ καιꢀ άραꢀ οꢀ deꢀ factoꢀ αποκλεισμόςꢀ τουςꢀ απόꢀ τοꢀ
αναφαίρετοꢀ δικαίωμαꢀ πρόσβασηςꢀ στηνꢀ ιατροφαρμακευτικιήꢀ
περίθαλψη,ꢀ σεꢀ συνδυασμόꢀ μεꢀ τονꢀ υπερσυνωστισμόꢀ σταꢀ νησιάꢀ –ωςꢀ
απόρροιαꢀ τουꢀ γεωγραφικούꢀ περιορισμού–ꢀ καιꢀ τηνꢀ παρατεταμένηꢀ
παραμονήꢀ σεꢀ ακατάλληλεςꢀ συνθήκεςꢀ ζωήςꢀ στιςꢀ δομέςꢀ φιλοξενίαςꢀ στηνꢀ
ενδοχώρα,ꢀ έχουνꢀ οδηγήσειꢀ σεꢀ μιαꢀ άνευꢀ προηγουμένου,ꢀ απαράδεκτηꢀ
κατάστασηꢀ πουꢀ ντροπιάζειꢀ τηꢀ χώραꢀ μαςꢀ καιꢀꢀ παραβιάζειꢀ θεμελιώδειςꢀ
ανθρώπινεςꢀαξίεςꢀκαιꢀκάθεꢀέννοιαꢀεθνικούꢀήꢀδιεθνούςꢀδικαίου.ꢀꢀ
Eπίσης,ꢀ ηꢀ κυβέρνηση,ꢀ κατάꢀ τηνꢀ εξαγγελίαꢀ τωνꢀ προτεραιοτήτωνꢀ της,ꢀ
συνεχίζειꢀ ναꢀ παραλείπειꢀ ναꢀ συμπεριλάβειꢀ σ’ꢀ αυτέςꢀ τηνꢀ προστασίαꢀ τωνꢀ
ανθρώπων,ꢀ τοꢀ σεβασμόꢀ σταꢀ δικαιώματάꢀ τουςꢀ καιꢀ τηνꢀ προώθησηꢀ τηςꢀ
διαδικασίαςꢀ ένταξήςꢀ τους.ꢀΗꢀ απουσίαꢀ επαρκώνꢀ καιꢀ ανθρώπινωνꢀ
συνθηκώνꢀδιαβίωσηςꢀγιαꢀτουςꢀαιτούντεςꢀάσυλο,ꢀηꢀδυσκολίαꢀπρόσβασηςꢀ
τουςꢀσεꢀμιαꢀδίκαιηꢀδιαδικασίαꢀασύλουꢀαλλάꢀκαιꢀηꢀσυνεχιζόμενηꢀέλλειψηꢀ
ενόςꢀ μακροπρόθεσμουꢀ σχεδιασμούꢀ γιαꢀ τηνꢀ ουσιαστικήꢀ υποδοχήꢀ καιꢀ

ένταξήꢀ τουςꢀ στηꢀ χώρα,ꢀ έχουνꢀ οδηγήσειꢀ σεꢀ κατακερματισμένεςꢀ
καιꢀadꢀhocꢀπροσεγγίσεις,ꢀ οιꢀ οποίεςꢀ θαꢀ πρέπειꢀ ναꢀ δώσουνꢀ τηꢀ θέσηꢀ τουςꢀ
σεꢀꢀ συνεκτικέςꢀ καιꢀ ολοκληρωμένεςꢀ λύσεις,ꢀ μεꢀ γνώμοναꢀ ταꢀ ανθρώπιναꢀ
δικαιώματα,ꢀτηνꢀανθρώπινηꢀυπόστασηꢀκαιꢀαξιοπρέπεια.ꢀΕλπίζουμεꢀπωςꢀ
τοꢀΥπουργείοꢀσαςꢀθαꢀμπορέσειꢀναꢀτοꢀκαταφέρει.ꢀꢀꢀ
Οιꢀ υπογράφουσεςꢀ οργανώσειςꢀ βρίσκονταιꢀ απόꢀ τιςꢀ απαρχέςꢀ τηςꢀ
αποκαλούμενηςꢀ «προσφυγικήςꢀ κρίσης»ꢀ στοꢀ πλευρόꢀ τηςꢀ ελληνικήςꢀ
Πολιτείαςꢀ καιꢀ τωνꢀ προσφύγωνꢀ καιꢀ γνωρίζουνꢀ ότιꢀ ηꢀ βελτίωσηꢀ τουꢀ
συστήματοςꢀυποδοχής,ꢀένταξηςꢀκαιꢀασύλουꢀστηꢀχώραꢀμαςꢀείναιꢀεφικτή.ꢀ
Ηꢀ Ελλάδαꢀ μπορείꢀ ναꢀ ανταποκριθείꢀ στιςꢀ ανάγκεςꢀτωνꢀ ανθρώπωνꢀ πουꢀ
φτάνουνꢀ στηꢀ χώραꢀ μαςꢀ ζητώνταςꢀ προστασία,ꢀ σεβόμενηꢀτιςꢀ νομικέςꢀ τηςꢀ
υποχρεώσεις,ꢀ αλλάꢀ καιꢀ ναꢀ δώσειꢀ τέλοςꢀ στοꢀ φαύλοꢀ κύκλοꢀ στονꢀ οποίοꢀ
έχειꢀ περιέλθει,ꢀ μεꢀ μίαꢀ μακροπρόθεσμηꢀ στρατηγικήꢀ πουꢀ θαꢀ λαμβάνειꢀ
υπόψηꢀτηςꢀταꢀπλεονεκτήματαꢀτηςꢀένταξηςꢀτωνꢀπροσφύγωνꢀαλλάꢀκαιꢀτιςꢀ
ανάγκεςꢀ τωνꢀ τοπικώνꢀ κοινωνιώνꢀ υποδοχής.ꢀ Στηꢀ βάσηꢀ όλωνꢀ τωνꢀ
παραπάνω,ꢀσαςꢀζητάμε:ꢀꢀ
• Ναꢀ αποκαταστήσετεꢀ άμεσαꢀ τηνꢀ πρόσβασηꢀ στηνꢀ πρωτοβάθμιαꢀ
ιατροφαρμακευτικήꢀπερίθαλψηꢀγιαꢀόλουςꢀόσοιꢀέχουνꢀκαταφτάσειꢀ
στηꢀ χώραꢀ απόꢀ τονꢀ περασμένοꢀ Ιούλιοꢀ καιꢀ συνεχίζουνꢀ ναꢀ
καταφτάνουν,ꢀ είτεꢀ επαναφέρονταςꢀ τηꢀ δυνατότηταꢀ απόδοσηςꢀ
ΑΜΚΑꢀείτεꢀμεꢀτηνꢀάμεσηꢀενεργοποίησηꢀτουꢀΠροσωρινούꢀΑριθμούꢀ
Ασφάλισηςꢀ καιꢀ Υγειονομικήςꢀ Περίθαλψηςꢀ Αλλοδαπούꢀ ήꢀ
αντίστοιχουꢀάλλουꢀμέσου.ꢀꢀ
• Ναꢀεπανεξετάσετεꢀτοꢀυφιστάμενοꢀνομικόꢀπλαίσιοꢀ(Ν.ꢀ4636/2019)ꢀ
τηςꢀ διαδικασίαςꢀ ασύλου,ꢀ μεταξύꢀ άλλωνꢀ τροποποιώνταςꢀ τιςꢀ
ρυθμίσειςꢀ πουꢀ αναφέρονταιꢀ στηνꢀ υπαγωγήꢀ ευάλωτωνꢀ ομάδωνꢀ
στιςꢀ ταχύρυθμεςꢀ διαδικασίεςꢀ τωνꢀ συνόρωνꢀ καιꢀ τηꢀ διευρυμένηꢀ
δυνατότηταꢀ υποβολήςꢀ αυτώνꢀ σεꢀ κράτηση,ꢀ τιςꢀ λίστεςꢀ «ασφαλώνꢀ
τρίτωνꢀχωρών»,ꢀοιꢀοποίεςꢀεπ’ꢀουδενίꢀαίρουνꢀꢀτηνꢀυποχρέωσηꢀτηςꢀ
Πολιτείαςꢀ ναꢀ εξετάζειꢀ σεꢀ εξατομικευμένηꢀ βάσηꢀ τοꢀ κάθεꢀ αίτημαꢀ
ασύλου,ꢀ ανεξαρτήτωςꢀ τηςꢀ χώραςꢀ καταγωγήςꢀ ήꢀ προηγούμενηςꢀ
διαμονήςꢀ τωνꢀ αιτούντωνꢀ άσυλο.ꢀ Ιδιαίτεροꢀ βάροςꢀ θαꢀ πρέπειꢀ ναꢀ
δοθείꢀ στονꢀ ουσιαστικόꢀ καιꢀ έμπρακτοꢀ σεβασμόꢀ τουꢀ δικαιώματοςꢀ
όλωνꢀ τωνꢀ αιτούντωνꢀ άσυλοꢀ στηꢀ δίκαιηꢀ εξέτασηꢀ τωνꢀ αιτημάτωνꢀ
ασύλουꢀ τουςꢀ καιꢀ ιδίωςꢀ στοꢀ δικαίωμαꢀ πρόσβασήςꢀ τουςꢀ σεꢀ
αποτελεσματικήꢀ προσφυγήꢀ κατάꢀ τοꢀ πνεύμαꢀ καιꢀ τοꢀ γράμμαꢀ τουꢀ

•

•

•
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εθνικού,ꢀ ενωσιακούꢀ καιꢀ Διεθνούςꢀ Δικαίουꢀ καιꢀ τηςꢀ συναφούςꢀ
νομολογίας.ꢀ
Ναꢀ εξασφαλίσετεꢀ επαρκείςꢀ υποδομέςꢀ γιαꢀ τηꢀ στέγασηꢀ σεꢀ
κατάλληλεςꢀ συνθήκεςꢀ μέσαꢀ απόꢀ μιαꢀ ορθολογικήꢀ χρήσηꢀ τωνꢀ
υφισταμένωνꢀευρωπαϊκώνꢀκονδυλίων.ꢀꢀ
Ναꢀφροντίσετεꢀάμεσαꢀναꢀληφθούνꢀόλαꢀταꢀαπαραίτηταꢀμέτραꢀγιαꢀ
τηνꢀ προστασίαꢀ τωνꢀ ασυνόδευτωνꢀ ανηλίκων,ꢀ στοꢀ μέτροꢀ τηςꢀ
δικαιοδοσίαςꢀσας,ꢀσεꢀσυνεργασίαꢀμεꢀταꢀαρμόδιαꢀυπουργεία.ꢀꢀ
Ναꢀ προχωρήσετεꢀ στηνꢀ άμεσηꢀ καιꢀ αποτελεσματικήꢀ
αποσυμφόρησηꢀ τωνꢀ νησιών,ꢀ μεꢀ τηꢀ μεταφοράꢀ τωνꢀ ανθρώπωνꢀ σεꢀ
αξιοπρεπείςꢀ συνθήκεςꢀ στέγασης,ꢀ ανάλογαꢀ μεꢀ τιςꢀ ανάγκεςꢀ τηςꢀ
κάθεꢀπληθυσμιακήςꢀομάδας.ꢀꢀ
Ναꢀ προχωρήσετεꢀ στηνꢀ άρσηꢀ τωνꢀ εμποδίωνꢀ γιαꢀ τηνꢀ ένταξηꢀ στηνꢀ
εργασίαꢀ καιꢀ τηνꢀ εκπαίδευση,ꢀ ώστεꢀ ναꢀ μπορέσουνꢀ γρήγοραꢀ οιꢀ
πρόσφυγεςꢀναꢀσυμπεριληφθούνꢀκαιꢀναꢀπροσφέρουνꢀστιςꢀτοπικέςꢀ
κοινωνίες.ꢀꢀ

Κλείνοντας,ꢀ θαꢀ θέλαμεꢀ ναꢀ εκφράσουμεꢀ τηνꢀ προθυμίαꢀ μαςꢀ ναꢀ
συνεργαστούμεꢀ μεꢀ τιςꢀ Αρχέςꢀ γιαꢀ τηνꢀ εδραίωσηꢀ ενόςꢀ δίκαιουꢀ καιꢀ
ανθρώπινουꢀσυστήματοςꢀυποδοχής,ꢀπροστασίαςꢀκαιꢀένταξης.ꢀΕπίσης,ꢀναꢀ
εκφράσουμεꢀ τηνꢀ ελπίδαꢀ ηꢀ θητείαꢀ σαςꢀ ναꢀ αποτελέσειꢀ τηꢀ βάσηꢀ μιαςꢀ
αλλαγήςꢀ στάσης,ꢀ αντιστρέφονταςꢀ τοꢀ κλίμαꢀ διακρίσεωνꢀ καιꢀ ξενοφοβίαςꢀ
πουꢀ έχειꢀ αναπτυχθεί,ꢀꢀ βοηθώνταςꢀ ναꢀ γίνειꢀ ευρύτεραꢀ αντιληπτόꢀ τοꢀ
όφελοςꢀ πουꢀ θαꢀ αποτελέσειꢀ γιαꢀꢀ τηꢀ χώρα,ꢀ τηꢀ δημόσιαꢀ υγείαꢀ καιꢀ τηνꢀ
οικονομίαꢀηꢀεξασφάλισηꢀπρόσβασηςꢀτωνꢀπροσφύγωνꢀστηνꢀπερίθαλψη,ꢀ
τηνꢀεκπαίδευσηꢀκαιꢀτηνꢀεργασία.ꢀꢀ
Oιꢀυπογράφουσεςꢀοργανώσεις:ꢀꢀ
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