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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι οι πρόσφυγες στο λιμάνι της Πάτρας δεν έχουν πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες και δικαιώματα, και ότι η συμπεριφορά που τους επιφυλάσσει η ελληνική 
αστυνομία είναι προσβλητική για την αξιοπρέπειά τους. Ως εκ τούτου ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει τη βελτίωση της κατάστασης των προσφύγων στην 
Πάτρα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Η Επιτροπή γνωρίζει την περιγραφόμενη κατάσταση και έχει προβεί σε ενέργειες για την 
επίλυση των προβλημάτων αυτών. Ειδικότερα, η Επιτροπή απηύθυνε στις ελληνικές αρχές 
προειδοποιητική επιστολή, που αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.
Στην επιστολή αυτή περιγράφονται οι ανησυχίες επί διαφόρων θεμάτων και συγκεκριμένα επί 
του θέματος της ουσιαστικής πρόσβασης στην διαδικασία χορήγησης ασύλου, της εξέτασης 
των αιτήσεων ασύλου, των συνθηκών διαβίωσης που παρέχονται στους αιτούντες άσυλο, 
καθώς και της διαχείρισης των αιτήσεων ασύλου από μη συνοδευόμενους ανηλίκους.
Ταυτοχρόνως, η Επιτροπή, με τα κράτη μέλη και τις διεθνείς οργανώσεις, παρέχει την 
υποστήριξή της στην Ελλάδα προκειμένου να τροποποιήσει εις βάθος την πολιτική της για το 
άσυλο και την μετανάστευση. Η υποστήριξη αυτή καλύπτει ταυτοχρόνως μία οικονομική 
ενίσχυση και επί τόπου πραγματογνωμοσύνη και βασίζεται σε εθνικό σχέδιο δράσης που 
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υπέβαλε η Ελλάδα στην Επιτροπή, το 2010, στο οποίο απαριθμούνται τα απαραίτητα μέτρα 
για την βελτίωση της κατάστασης. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή 
του σχεδίου δράσης και τις σχετικές εξελίξεις.

Η Επιτροπή δεν θα διστάσει να λάβει εν ανάγκη και άλλα μέτρα προκειμένου να βεβαιωθεί 
ότι γίνονται απολύτως σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των αιτούντων άσυλο.


