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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0690/2006, του Σταύρου Ντιν, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με τη σύμβαση για το καθεστώς των 
προσφύγων (Σύμβαση της Γενεύης του 1951) και τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, δικηγόρος ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος ενός πακιστανού αιτούντος άσυλο 
στην Ελλάδα, διαμαρτύρεται για τη διαρκή άρνηση της ελληνικής αστυνομίας να επικυρώσει 
την υπογραφή του αιτούντος άσυλο, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι δεν δύναται να 
καταστήσει πληρεξούσιους τους δικηγόρους του. Η απάντηση που έλαβε ο αναφέρων από το 
ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών επί του θέματος αποκάλυψε την άγνοια του εν λόγω 
Υπουργείου για τις διατάξεις της Συνθήκης της Γενεύης του 1951 που αφορούν το καθεστώς 
των προσφύγων. Ο αναφέρων υπέβαλε καταγγελία στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και 
στον έλληνα Συνήγορο του Πολίτη, οι οποίοι αμφότεροι συμφώνησαν με την άποψη του 
αναφέροντος. Υποστηρίζει επίσης ότι παραβιάζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2003/9/EK του 
Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα 
κράτη μέλη και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης του Δουβλίνου και, για τον λόγο αυτόν, ζητεί την 
παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου οι ελληνικές αρχές να 
εναρμονιστούν με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Ιανουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Ιουλίου 2007.
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Τα πραγματικά περιστατικά

Ο αναφέρων, δικηγόρος που ενεργεί εξ ονόματος ενός πακιστανού αιτούντος άσυλο, 
καταγγέλλει ότι οι ελληνικές αρχές αρνούνται να επικυρώσουν την υπογραφή του πελάτη 
του, στερώντας του ως εκ τούτου το δικαίωμα της νομικής εκπροσώπησης, και υποστηρίζει 
ότι αυτό αντιβαίνει στη Συνθήκη της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 σχετικά με το καθεστώς 
των προσφύγων (Συνθήκη Γενεύης), όπως συμπληρώθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας 
Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967.

Ο αναφέρων απευθύνθηκε σε δύο διαφορετικά αστυνομικά τμήματα (αφού οι αστυνομικοί 
από το πρώτο τμήμα τον παρέπεμψαν στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του πελάτη 
του) προκειμένου να λάβει την απαραίτητη νόμιμη άδεια για να εκπροσωπήσει τον πελάτη 
του σε διαδικασίες ενώπιον του εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ). Οι 
αστυνομικοί και στα δύο τμήματα αρνήθηκαν να επικυρώσουν την υπογραφή του πελάτη 
του, επικαλούμενοι οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών να μην επικυρώνουν υπογραφές 
αιτούντων άσυλο αν το διαβατήριό τους δεν έχει θεώρηση και αν δεν διαθέτουν άλλο 
έγγραφο που να αποδεικνύει τη νόμιμη είσοδο και διαμονή τους στην Ελλάδα. Ο αναφέρων 
είχε υποβάλει σε αυτούς το έγκυρο διαβατήριο του πελάτη του και το πρωτότυπο της αίτησής 
του για άσυλο. Ωστόσο, η αίτηση ασύλου δεν θεωρήθηκε επαρκής απόδειξη της νόμιμης 
εισόδου και διαμονής του στην Ελλάδα.

Κατόπιν αυτής της άρνησης, ο αναφέρων απευθύνθηκε ο ίδιος στα Υπουργεία Εσωτερικών 
και Δημόσιας Τάξης. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε την καταγγελία 
του, επικαλούμενο στην απάντησή του τον σχετικό νόμο που απαιτεί την κατοχή έγκυρου 
διαβατηρίου, κάποιου άλλου εγγράφου που επιτρέπει την είσοδο στην Ελλάδα ή άλλου 
εγγράφου που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές (όπως άδεια διαμονής), ως 
προϋπόθεση για την επικύρωση της υπογραφής υπηκόων τρίτων χωρών.

Ο αναφέρων απευθύνθηκε επίσης στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και στον έλληνα 
Συνήγορο του Πολίτη, οι οποίοι δήλωσαν αμφότεροι στις απαντήσεις τους ότι το πρωτότυπο 
της αίτησης ασύλου συνιστά δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο αιτών άσυλο διαμένει 
νόμιμα στην Ελλάδα, ώσπου να ληφθεί απόφαση για την αίτησή του, και αποδεικνύει την 
ταυτότητά του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο έλληνας Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε ιδιαίτερα τα 
προηγούμενα πορίσματά του σχετικά με τις μακρές διοικητικές καθυστερήσεις στην παροχή 
επίσημων εγγράφων στους αιτούντες άσυλο, τα οποία πιστοποιούν το καθεστώς τους και 
επιβεβαιώνουν ότι επιτρέπεται να διαμένουν στην ελληνική επικράτεια ενώ εκκρεμούν οι 
αιτήσεις τους, καθώς και τη νομική αβεβαιότητα που προκαλείται από αυτές τις 
καθυστερήσεις.

Ανέφεραν εξάλλου ότι οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου σχετικά με τις απαιτήσεις για την 
επικύρωση υπογραφής των αιτούντων άσυλο θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τη
Συνθήκη της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων. Ως εκ τούτου, 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η άρνηση των αρχών να επικυρώσουν την υπογραφή του 
αιτούντα άσυλο στερεί από τους αιτούντες άσυλο τα θεμελιώδη δικαιώματα της ακρόασης 
από τις αρχές και της πρόσβασης στη νομική προστασία, τα οποία κατοχυρώνονται από το 
ελληνικό Σύνταγμα για όλα τα πρόσωπα που διαμένουν στη χώρα. Επιπλέον, ο Συνήγορος 
του Πολίτη δήλωσε ότι η προαναφερθείσα πρακτική της αστυνομίας δεν έχει καμία νομική 
βάση, καθώς ο νόμος προβλέπει σαφώς ότι το διαβατήριο είναι ένα από τα μέσα 
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πιστοποίησης της ταυτότητας ενός αλλοδαπού και δεν καθορίζει εξαιρέσεις για τους 
αιτούντες άσυλο.

Οι σχετικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου

Η οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (ΕΕ L 31, σ. 18) («οδηγία 
για τους όρους υποδοχής») θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για την υποδοχή αιτούντων άσυλο, τα 
οποία, υπό κανονικές συνθήκες, επαρκούν για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου και 
συγκρίσιμων συνθηκών διαβίωσης σε όλα τα κράτη μέλη. Ειδικότερα, θεσπίζει για τους 
αιτούντες άσυλο μια σειρά δικαιωμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διαμονή και την 
ελευθερία κυκλοφορίας (άρθρο 7), την εκπαίδευση (άρθρο 10), την απασχόληση (άρθρο 11), 
τις υλικές συνθήκες υποδοχής (άρθρο 14) και την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη (άρθρο 15).

Ειδικότερα, όσον αφορά τα επίσημα έγγραφα, προβλέπει στο άρθρο 6, παράγραφος 1, τα 
εξής:

«Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εντός τριών ημερών από την υποβολή αίτησης ασύλου 
στην αρμόδια αρχή, χορηγείται στον αιτούντα άσυλο έγγραφο το οποίο εκδίδεται στο όνομά 
του/της και το οποίο πιστοποιεί ότι πρόκειται για αιτούντα άσυλο ή ότι του/της επιτρέπεται 
να παραμείνει στο έδαφος του κράτους μέλους επί όσο διάστημα εκκρεμεί ή εξετάζεται η 
αίτησή του/της».

Η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας από τα κράτη μέλη έληξε στις 6 Φεβρουαρίου 2005.

Νομική εκτίμηση

Εφόσον δεν έλαβε καμία κοινοποίηση της μεταφοράς της οδηγίας για τους όρους υποδοχής 
από την Ελλάδα, η Επιτροπή παρέπεμψε το θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στην 
υπόθεση αριθ. C-72/06. Με απόφαση της 19ης Απριλίου 2007, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
δήλωσε ότι, μη εφαρμόζοντας τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διοικητικές διατάξεις 
που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με αυτήν την οδηγία, η Ελληνική Δημοκρατία δεν 
εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της δυνάμει αυτής της οδηγίας. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν 
έχει ακόμη λάβει καμία κοινοποίηση της μεταφοράς της οδηγίας από το εν λόγω κράτος 
μέλος.

Στην παρούσα υπόθεση, μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι οι ελληνικές αρχές δεν χορήγησαν 
στον πελάτη του αναφέροντος το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, της 
οδηγίας για τους όρους υποδοχής εντός 3 ημερών από την υποβολή της αίτησης ασύλου. Ως 
αποτέλεσμα, το μόνο έγγραφο που είχε στη διάθεσή του ο πελάτης του αναφέροντος και το 
οποίο μπορούσε να υποβάλει στις αστυνομικές αρχές ως απόδειξη της νόμιμης διαμονής του 
στην επικράτεια ήταν το πρωτότυπο της αίτησης ασύλου του. Εάν πράγματι οι ελληνικές 
αρχές δεν χορήγησαν στον πελάτη του αναφέροντος το εν λόγω έγγραφο εντός 3 ημερών από 
την υποβολή της αίτησής του, η καθυστέρηση από μέρους των ελληνικών αρχών συνιστά 
ενδεχομένως παραβίαση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, της 
οδηγίας για τους όρους υποδοχής.
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Φαίνεται επίσης ότι η άρνηση των ελληνικών αρχών να αποδεχθούν το πρωτότυπο της 
αίτησης ασύλου ως έγγραφο το οποίο πιστοποιεί ότι ο αιτών διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα 
έως ότου ληφθεί απόφαση για την αίτησή του και το οποίο αποδεικνύει την ταυτότητά του, 
υπό τις συνθήκες που περιγράφονται ανωτέρω, και η επακόλουθη άρνησή τους να 
επικυρώσουν την υπογραφή του, είχαν ως αποτέλεσμα να μην μπορεί ο αιτών άσυλο να 
διορίσει δικηγόρο για να τον εκπροσωπήσει σε διαδικασίες ενώπιον του εθνικού συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης. Αν, κατά συνέπεια, το εν λόγω άτομο δεν μπόρεσε να ασκήσει 
οποιοδήποτε συγκεκριμένο δικαίωμα των αιτούντων άσυλο που κατοχυρώνεται από την 
οδηγία για τους όρους υποδοχής, αυτή η συμπεριφορά από μέρους των ελληνικών αρχών 
συνιστά ενδεχομένως παραβίαση και άλλων διατάξεων αυτής της οδηγίας.

Όσον αφορά την πιθανή παραβίαση της Συνθήκης της Γενεύης, που επικαλείται ο αναφέρων, 
πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να ερμηνεύσει ή να ελέγξει την 
εφαρμογή αυτής της Συνθήκης από τα κράτη μέλη.

Συστάσεις

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνιστούν στην Επιτροπή 
Αναφορών να ζητήσει από τον αναφέροντα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
ακόλουθα δύο σημεία:

Πρώτον, ο αναφέρων θα πρέπει να κληθεί να επιβεβαιώσει ότι οι ελληνικές αρχές δεν 
χορήγησαν στον πελάτη του το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, της 
οδηγίας για τους όρους υποδοχής εντός 3 ημερών αφότου εκείνος υπέβαλε την αίτησή του, 
όπως ορίζεται σε αυτήν τη διάταξη.

Δεύτερον, ο αναφέρων θα πρέπει να κληθεί να διευκρινίσει εάν το γεγονός ότι δεν μπόρεσε 
να εκπροσωπήσει νομικά τον πελάτη του σε διαδικασίες ενώπιον του εθνικού ιδρύματος 
κοινωνικής ασφάλισης, ως αποτέλεσμα της άρνησης των ελληνικών αρχών να αποδεχθούν 
την πρωτότυπη αίτηση ασύλου ως έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο αιτών άσυλο διαμένει νόμιμα 
στην Ελλάδα, έως ότου ληφθεί απόφαση για την αίτησή του, και που αποδεικνύει την 
ταυτότητά του, υπό τις συνθήκες που περιγράφονται ανωτέρω, και της επακόλουθης άρνησής 
τους να επικυρώσουν την υπογραφή του, στέρησε από τον πελάτη του αναφέροντος τη 
δυνατότητα άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος που κατοχυρώνεται στους αιτούντες άσυλο 
από την οδηγία για τους όρους υποδοχής.

Η Επιτροπή Αναφορών θα μπορούσε επίσης να επιστήσει την προσοχή του αναφέροντα στο 
γεγονός ότι παρά τη μη μεταφορά της οδηγίας από την Ελλάδα, το εν λόγω κράτος μέλος 
δεσμεύεται πλήρως από αυτήν τη νομική πράξη από την 6η Φεβρουαρίου 2005. Επομένως, 
σε περίπτωση που πιστεύει ότι παραβιάστηκε κάποια διάταξη της οδηγίας από τις ελληνικές 
αρχές, μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο αμφισβήτησης αυτής της παραβίασης ενώπιον των 
αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων επικαλούμενος την πάγια αρχή της αποκαλούμενης άμεσης 
ισχύος των οδηγιών1.

                                               
1 Για σημαντικές πληροφορίες βλ. π.χ. απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 26ης 
Φεβρουαρίου 1986. M. H. Marshall κατά Southampton και South-West Hampshire Area Health Authority, 
υπόθεση 152/84, παράγραφος 46.
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4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Η Επιτροπή συνέστησε στην Επιτροπή Αναφορών, σε σχέση με την ανωτέρω αναφορά, η 
οποία αφορά ισχυρισμό ότι οι ελληνικές αρχές στέρησαν από αιτούντα άσυλο το δικαίωμα 
νομικής εκπροσώπησης, να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες από τον αναφέροντα σχετικά 
με όσα ισχυρίζεται.

Σε συνέχεια του αιτήματος αυτού, ο αναφέρων υπέβαλε τις ακόλουθες διευκρινίσεις.

Πρώτον, ο αναφέρων επιβεβαιώνει ότι οι ελληνικές αρχές δεν παρείχαν στον πελάτη του το 
έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/9/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή 
των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (στο εξής, η οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής) εντός 
τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης ασύλου, όπως προβλέπει η διάταξη αυτή. 
Δεύτερον, δηλώνει ότι το γεγονός πως δεν μπόρεσε να εκπροσωπήσει νομικά τον πελάτη του 
στις διαδικασίες ενώπιον του εθνικού ιδρύματος κοινωνικής ασφάλισης, ως αποτέλεσμα της 
άρνησης των ελληνικών αρχών να δεχθούν την αίτηση παροχής ασύλου ως έγγραφο που 
πιστοποιεί ότι ο αιτών άσυλο διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και αποδεικνύει την ταυτότητά 
του, που οδήγησε στην άρνησή τους να βεβαιώσουν το γνήσιο της υπογραφής του 
τελευταίου, στέρησε από τον πελάτη του τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά του που 
κατοχυρώνονται από την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής, και κυρίως το δικαίωμα 
πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής εγγυάται ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των 
αιτούντων άσυλο με στόχο την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου και συγκρίσιμων 
συνθηκών διαβίωσης σε όλα τα κράτη μέλη. Όσον αφορά τα έγγραφα, η οδηγία προβλέπει, 
στο άρθρο 6, παράγραφος 1, ότι «[τ]α κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εντός τριών ημερών από 
την υποβολή αίτησης ασύλου στην αρμόδια αρχή, χορηγείται στον αιτούντα άσυλο έγγραφο 
το οποίο εκδίδεται στο όνομά του/της και το οποίο πιστοποιεί ότι πρόκειται για αιτούντα 
άσυλο ή ότι του/της επιτρέπεται να παραμείνει στο έδαφος του κράτους μέλους επί όσο 
διάστημα εκκρεμεί ή εξετάζεται η αίτησή του/της». Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν 
από τον αναφέροντα, φαίνεται ότι οι ελληνικές αρχές δεν παρείχαν στον πελάτη του το 
απαραίτητο έγγραφο που ορίζει η οδηγία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, γεγονός που 
εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής από τις ελληνικές 
αρχές.

Όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η οδηγία ορίζει ότι 
τα κράτη μέλη «μεριμνούν ώστε να λαμβάνουν οι αιτούντες άσυλο την απαραίτητη 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η οποία περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις πρώτες βοήθειες και 
την αναγκαία θεραπεία ασθενείας». Επομένως, εάν, ως συνέπεια της άρνησης βεβαίωσης του 
γνησίου της υπογραφής του αιτούντος άσυλο, που του στέρησε το δικαίωμα σε νομική 
εκπροσώπηση, ο αιτών άσυλο στερήθηκε το δικαίωμα πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, η συμπεριφορά αυτή των ελληνικών αρχών συνιστά παραβίαση και άλλων 
διατάξεων της οδηγίας.

Βάσει των προαναφερθέντων, η Επιτροπή προτίθεται να καλέσει τις ελληνικές αρχές να 
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υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους προκειμένου να κριθεί εάν οι πρακτικές της Ελλάδας είναι 
σύμφωνες με το κοινοτικό δίκαιο. Η Επιτροπή θα τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο για τις 
εξελίξεις.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Βάσει των πληροφοριών που υπέβαλε ο αναφέρων στο πλαίσιο της προαναφερθείσας 
αναφοράς, καθώς και των πρόσθετων διευκρινίσεων που παρέσχε στην Επιτροπή Αναφορών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ισχυρισμό του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
απέστειλε επιστολή στις 14 Ιανουαρίου 2009, καλώντας τις ελληνικές αρχές να διατυπώσουν 
τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα ζητήματα που εγείρονται, προκειμένου να διαπιστωθεί 
εάν οι ελληνικές πρακτικές είναι σύμφωνες με το κοινοτικό δίκαιο. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις 
τους σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης, χωρίς να αναφέρει 
τα στοιχεία του αναφέροντα ή συγκεκριμένες ημερομηνίες, καθώς και πληροφορίες σε σχέση 
με δύο ερωτήματα:

i) Χορηγούν οι ελληνικές αρχές στους αιτούντες άσυλο, εντός τριών ημερών από την 
κατάθεση της αίτησής τους, το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, της 
οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής;

ii) Επιβάλλουν οι ελληνικές αρχές τυχόν διοικητικές απαιτήσεις ή όρους που στην πράξη 
ενδεχομένως περιορίζουν την πρόσβαση των αιτούντων σε υγειονομική περίθαλψη;

Στην απάντησή τους της 7ης Μαΐου 2009 προς την Επιτροπή, οι ελληνικές αρχές απαντούν 
καταφατικά στο πρώτο ερώτημα και δηλώνουν ότι στους αιτούντες παρέχεται «ειδικό δελτίο 
αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης στις αρμόδιες αρχές, 
όπως ορίζει η εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής 
[προεδρικό διάταγμα 220, της 13.11.2007].

Συγκεκριμένα, το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος ορίζει ότι η αρμόδια αρχή παραλαβής 
και εξέτασης μιας αίτησης ασύλου χορηγεί αμέσως στον αιτούντα «μετά το αποτέλεσμα της 
δακτυλοσκόπησης και σε κάθε περίπτωση εντός τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης 
ατελώς δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού». Το ειδικό αυτό «δελτίο» φέρει τη φωτογραφία 
του αιτούντος, αναγράφει ρητά ότι επιτρέπεται η παραμονή του κατόχου στην ελληνική 
επικράτεια για όσο διάστημα εξετάζεται η αίτησή του, και αναφέρει εάν ο κάτοχος δικαιούται 
να κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλη την ελληνική επικράτεια ή σε τμήμα της. 

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, οι ελληνικές αρχές ενημερώνουν την Επιτροπή ότι οι 
αιτούντες λαμβάνουν δωρεάν την απαραίτητη υγειονομική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή 
περίθαλψη με την επίδειξη του «ειδικού δελτίου» στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το 
προεδρικό διάταγμα 220 και την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [απόφαση 13949/16.11.2006] σχετικά 
με το ζήτημα αυτό, ενώ οι ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν δωρεάν πρόσβαση στο εθνικό 
σύστημα υγείας. 

Εν προκειμένω, από τις παρασχεθείσες πληροφορίες δεν είναι δυνατό να αντληθεί το 
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συμπέρασμα ότι οι ελληνικές πρακτικές ή/και η ελληνική νομοθεσία παραβιάζουν την οδηγία 
για τις συνθήκες υποδοχής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απάντησή τους, οι ελληνικές 
αρχές χορηγούν άμεσα στους αιτούντες άσυλο τα σχετικά έγγραφα που προβλέπονται στο 
άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής μετά την κατάθεση της 
αίτησής τους για τη χορήγηση ασύλου στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές 
δηλώνουν ότι το δικαίωμα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη δεν εξαρτάται από 
προϋποθέσεις που στην πράξη θα περιόριζαν την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο. 

Κατά συνέπεια, βάσει των πληροφοριών που έχει επί του παρόντος στη διάθεσή της, η 
Επιτροπή δεν διαπιστώνει λόγους για την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει κατά της 
Ελλάδας σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση, για μη συμμόρφωση με το κεκτημένο της ΕΕ 
στον τομέα του ασύλου. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι ο αναφέρων μπορεί, εάν το 
επιθυμεί, να υποβάλει επίσημη καταγγελία στην Επιτροπή σχετικά με οποιοδήποτε μέτρο ή 
πρακτική που αποδίδει στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος και που θεωρεί ότι 
δεν συνάδει με την κοινοτική νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα 
αυτό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_el.htm.


