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 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  

 Συνήγορο του Πολίτη 

 

 Μυτιλήνη, 4 Δεκεμβρίου 2020 

Θέμα: Συνεντεύξεις ασύλου εξ αποστάσεως (remote interviews) στο ΠΓΑ Λέσβου και 

λοιπά ζητήματα. 

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες, 

Με την παρούσα επιστολή, οι νομικές οργανώσεις που παρέχουμε νομική 

συνδρομή σε αιτούντες άσυλο στη Λέσβο επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή 

σας σε σειρά σοβαρών ζητημάτων που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα και 

σχετίζονται με τις συνεντεύξεις ασύλου που διεξάγονται από το Περιφερειακό Γραφείο 

Ασύλου (ΠΓΑ) Λέσβου στις εγκαταστάσεις της Παγανής. 

Πιο συγκεκριμένα, στις 08.10.2020 έλαβε χώρα η επανέναρξη των συνεντεύξεων 

αιτούντων άσυλο από το ΠΓΑ Λέσβου, οι οποίες σύμφωνα με την ενημέρωση του 

Προϊσταμένου του ΠΓΑ Λέσβου θα διενεργούνται τόσο δια ζώσης, όσο και εξ 

αποστάσεως (remote interviews)1 και κατόπιν ενημέρωσης εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος.2 

Ωστόσο, σχεδόν δύο μήνες μετά την επανέναρξη διεξαγωγής των 

συνεντεύξεων, ως δικηγόροι οργανώσεων που παρέχουμε νομική συνδρομή σε 

αιτούντες διεθνή προστασία, εντοπίζουμε σημαντικά ζητήματα σχετικά με τις 

συνεντεύξεις που πραγματοποιούνται τόσο εξ αποστάσεως (remote interviews), όσο 

και δια ζώσης. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η κλήση των αιτούντων άσυλο σε 

                                                           
1 Σύμφωνα με σχετική έγγραφη ενημέρωση του Προϊσταμένου του ΠΓΑ Λέσβου προς το Legal 

Aid Working Group. 
2 Ανακοίνωση του ΠΓΑ Λέσβου στις 1.10.2020. 
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συνέντευξη, οι συνθήκες διεξαγωγής των συνεντεύξεων, οι συνθήκες παραμονής των 

αιτούντων και των δικηγόρων/συμβούλων τους στο χώρο των εγκαταστάσεων του 

ΠΓΑ Λέσβου, καθώς και η απουσία τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας 

κατά του covid-19 που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των αιτούντων, των 

δικηγόρων/συμβούλων αλλά και των εργαζομένων στην Υπηρεσία Ασύλου. 

I. Προγραμματισμός συνεντεύξεων - Επιδόσεις κλήσεων μετά την ολοσχερή 

καταστροφή του ΚΥΤ Μόριας και εν μέσω πανδημικής κρίσης. 

Παρά το γεγονός ότι έως και σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία επίσημη απόφαση 

από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και από το αρμόδιο ΠΓΑ 

Λέσβου, αναφορικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του 

τελευταίου μετά την ολοσχερή καταστροφή των εγκαταστάσεων του ΚΥΤ Μόριας και 

ενώ δεν έχει καν διασφαλιστεί η πρόσβαση στην διαδικασία ασύλου καθότι το ΠΓΑ 

Λέσβου απέχει από τις καταγραφές των αιτημάτων διεθνούς προστασίας, 

αποφασίστηκε με ταχείες διαδικασίες η επανέναρξη των συνεντεύξεων για τους 

διαμένοντες εντός του νέου ΚΥΤ τελικά στις 08.10.2020 χωρίς την τήρηση των 

προβλεπόμενων εγγυήσεων.3 Δέον όπως σημειωθεί η τεράστια σύγχυση που είχε ήδη 

προκληθεί στους αιτούντες διεθνή προστασία διαμένοντες στο προσωρινό ΚΥΤ όταν 

ελάμβαναν αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της διεξαγωγής των 

συνεντεύξεων τους. Πιο συγκεκριμένα, τόσο από το ΠΓΑ Λέσβου μέσω απλών και 

σίγουρα όχι επίσημων ανακοινώσεων, όσο και από μηνύματα που ελάμβαναν στην 

αγγλική γλώσσα από το ΜigrationGreeceInfo στην εφαρμογή του viber, οι αιτούντες 

αρχικώς ενημερώθηκαν ότι η έναρξη των συνεντεύξεων θα εκκινούσε από τις 

21.09.2020 και εν συνεχεία από τις 28.09.2020. Κατά το διάστημα δε αυτό η πρόσβαση 

των νομικών συμπαραστατών και δικηγόρων στο νέο ΚΥΤ είχε απαγορευθεί «λόγω της 

έλλειψης εγκαταστάσεων συμβατών με τα μέτρα προστασίας για τον Covid19».4 

Κατά την έναρξη της εφαρμογής του αμφιβόλου ποιότητας πιλοτικού 

προγράμματος των εξ αποστάσεως συνεντεύξεων πανελλαδικά από το ΠΓΑ Λέσβου 

παρατηρείται ταυτόχρονα η επίδοση κλήσεων για συνέντευξη είτε την αμέσως 

προηγούμενη μέρα, είτε και την ίδια μέρα, λίγες μόλις ώρες πριν την διεξαγωγή της 

συνέντευξης, με αποτέλεσμα την εν τοις πράγμασι αποστέρηση των αιτούντων από το 

εκ της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας δικαίωμα τους να προετοιμασθούν 

                                                           
3 Βλ. την από 14.09.2020 παρέμβαση της ομάδας εργασίας Legal Aid Working Group και το από 

17.09.2020 Κοινό Δελτίο Τύπου. 
4 Βλ. Το από 24.09.2020 μήνυμα προς τους διαμένοντες στο νέο ΚΥΤ από το Migration Greece 

Info: At present (due to the lack of facilities that comply with the regulations for protection 

against COVID19) the lawyers of asylum seekers are not allowed access to the temporary RIC 

of Lesvos. Asylum seekers can visit their lawyers at their private offices. 
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κατάλληλα και να συμβουλευθούν νομικό ή άλλο σύμβουλο προκειμένου να τους 

επικουρήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.5 Επιπρόσθετα, δέον λεχθεί ότι η 

μεταβολή της ημερομηνίας διεξαγωγής της συνέντευξης, καθώς και η μη έγκαιρη 

ενημέρωση των αιτούντων επ’ αυτής, εκτός από την αποστέρηση του ανωτέρου 

αναφερόμενου δικαιώματος των αιτούντων, έρχεται επιπλέον σε αντίθεση με την αρχή 

της χρηστής διοίκησης καθώς και με την αρχή της δεδικαιολογημένης εμπιστοσύνης 

στη διοίκηση. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχει παρατηρηθεί η άσκηση πιέσεων από 

υπαλλήλους του ΠΓΑ Λέσβου προς διεξαγωγή συνεντεύξεων σε εξαιρετικά σύντομο 

χρονικό διάστημα, σε γλώσσα διαφορετική από τη μητρική τους, η παράλειψη 

επίδοσης οιασδήποτε κλήσης σε συνέντευξη και η επίδοση κλήσεων για συνέντευξη με 

αναγραφόμενη προγενέστερη ημερομηνία επίδοσης από την πραγματική, όπως 

εμφαίνεται στα αντίγραφα των κλήσεων προς συνέντευξη, πρακτική δε που επισύρει 

και την επιβολή ποινικών κυρώσεων.  

Τέλος στις 1.12.2020 και παρά το γεγονός ότι το ΠΓΑ Λέσβου δεν είχε εκδώσει 

ουδεμία ανακοίνωση και μολονότι προηγήθηκαν σχετικές οχλήσεις των πληρεξούσιων 

δικηγόρων, εκκίνησε ο προγραμματισμός των συνεντεύξεων αιτούντων διαμένοντων 

εκτός του νέου προσωρινού ΚΥΤ, χωρίς να παρέχεται και στις περιπτώσεις αυτές ο 

εύλογος χρόνος προετοιμασίας.  

II. Ελλείψεις της διαδικασίας που επιδρούν στην ποιότητα των συνεντεύξεων και μη 

τήρηση της αρχής της εμπιστευτικότητας. 

 

Από τις 8.10.2020 οι συνεντεύξεις λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της 

Παγανής τόσο εξ’ αποστάσεως (remote interviews) όσο και δια ζώσης (σε πολύ 

μικρότερο βαθμό). Πρακτικά, στις εξ’ αποστάσεως συνεντεύξεις ο αιτών, καθώς και 

τυχόν δικηγόρος ή σύμβουλός του, βρίσκεται σε μία αίθουσα των εγκαταστάσεων της 

Υπηρεσίας Ασύλου, ο διερμηνέας σε διαφορετική αίθουσα των εγκαταστάσεων της 

Υπηρεσίας και ο χειριστής της συνέντευξης σε έτερο χώρο (κατά κανόνα εκτός 

Υπηρεσίας).  Όλοι οι ανωτέρω συνδέονται ηχητικά μέσω συστημάτων τηλεδιάσκεψης, 

ενώ μεταξύ του χειριστή και του αιτούντος υπάρχει και οπτική επαφή.  

 Κατά τις συνεντεύξεις αυτές παρατηρήθηκαν σημαντικές τεχνικές δυσκολίες 

στην διεξαγωγή της διαδικασίας που επέδρασαν στην ποιότητα των συνεντεύξεων που 

διεξήχθησαν εξ αποστάσεως, καθώς και στην αρχή της εμπιστευτικότητας που οφείλει 

να διέπει την διαδικασία. 

                                                           
5 Άρθρα 71 παρ. 1, 6 και 77 παρ. 4 Ν. 4636/2019 και Άρθρα 19 και 21-23 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ. 
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 Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων η ποιότητα του ήχου είναι 

αρκετά χαμηλή, ενώ η σύνδεση και η ποιότητα ήχου από τα μικρόφωνα του 

υπολογιστή είναι κακή. Προκειμένου να ακουστούν τα μέρη αναγκάζονται να μιλάνε 

πολύ δυνατά. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ανεπαρκή ηχομόνωση των 

εγκαταστάσεων και των αιθουσών, έχει ως αποτέλεσμα οι φωνές αιτούντων και 

διερμηνέων να ακούγονται από τρίτα άτομα που βρίσκονται πλησίον των χώρων 

διεξαγωγής των συνεντεύξεων κατά παράβαση του απορρήτου και της αρχής της 

εμπιστευτικότητας που πρέπει να τηρείται. Πλέον αυτού, λόγω των τεχνικών ζητημάτων 

δημιουργούνταν ηχώ και σοβαρά προβλήματα στη δυνατότητα των μερών να 

επικοινωνούν ανεμπόδιστα, καθώς και στην ακριβή και ποιοτική καταγραφή της 

συνέντευξης, όπως απαιτείται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.6 

 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση συνέντευξης που καθ΄ όλη σχεδόν τη 

διάρκειά της ακουγόταν η φωνή διερμηνέα από έτερη συνέντευξη που 

πραγματοποιούνταν μέσω τηλεφώνου IP σε διαφορετική αίθουσα στις εγκαταστάσεις 

της Υπηρεσίας καθιστώντας τη διεξαγωγή της συνέντευξης εξαιρετικά δύσκολη, 

χρονοβόρα και απαιτητική για την χειρίστρια, την αιτούσα αλλά και τον διερμηνέα. 

 Ενδεικτικό της προχειρότητας με την οποία το ΠΓΑ Λέσβου έχει επιλέξει να 

διενεργήσει τις συνεντεύξεις των αιτούντων είναι το γεγονός ότι πλέον, πέραν των 

τηλεσυνεντεύξεων, πραγματοποιούνται συνεντεύξεις μέσω τηλεφώνου, χωρίς να 

υπάρχει οπτική επαφή του χειριστή με τον αιτούντα. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τρόπος 

διεξαγωγής συνέντευξης έχει παρατηρηθεί ακόμα και σε περιπτώσεις αναφερόμενων 

ανηλίκων, οι οποίες, σημειωτέον, δεν διακόπηκαν μετά την προβολή του ισχυρισμού 

της ανηλικότητας, αλλά (μόνο) μετά από αίτημα και ιδιαίτερη επιμονή από την πλευρά 

του συνηγόρου, οι αιτούντες παραπέμφθηκαν για διαπίστωση ανηλικότητας, αφού 

όμως πρώτα είχε ολοκληρωθεί η τηλεφωνική συνέντευξη κατά σαφή παραβίαση των 

άρθρων 67 και 79 και λοιπών διατάξεων του νόμου 4636/2019. Προφανώς και σε αυτές 

τις περιπτώσεις, τα τεχνικά προβλήματα που ανακύπτουν είναι πλείστα, καθώς ο ήχος 

είναι ιδιαίτερα προβληματικός και δεν υπάρχει κατάλληλη ηχομόνωση στις αίθουσες.Οι 

συνθήκες αυτές είναι σαφές πως κουράζουν και εξουθενώνουν τους αιτούντες, οι 

οποίοι πασχίζουν να παραθέσουν ιδιαίτερα τραυματικές εμπειρίες και ευαίσθητες 

προσωπικές πληροφορίες προς στήριξη της αιτήσεώς τους. 

Περαιτέρω, οι βάρδιες των συνεντεύξεων είναι δύο, στις 07.00 και στις 13.00, ενώ 

η λήξη της απογευματινής βάρδιας είναι στις 22.00. Εξαιτίας των ανωτέρω 

αναφερόμενων προβλημάτων, διακοπών και καθυστερήσεων, η διάρκεια των 

                                                           
6 Άρθρο 77 παρ. 14 Ν. 4636/2019 και Άρθρο 17 παρ. 2 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ. 
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συνεντεύξεων, είτε στην πρωινή είτε στην απογευματινή βάρδια, και η αναμονή μέχρι να 

ξεκινήσει η συνέντευξη, παρατείνεται επί πολλές ώρες. Ενδεικτικά αναφέρουμε την 

περίπτωση αιτούντος, του οποίου η συνέντευξη διήρκησε πάνω από 7 ώρες και 

ολοκληρώθηκε αργά την νύχτα. Οι ανωτέρω αναφερόμενες καθυστερήσεις έχουν ως 

αποτέλεσμα, επίσης, τον επαναπρογραμματισμό συνεντεύξεων, οι οποίες, είτε δεν 

ξεκίνησαν καθόλου παρά το γεγονός ότι οι αιτούντες ήταν εν αναμονή και παρόντες 

στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, είτε 

καθυστέρησαν σημαντικά να ξεκινήσουν και ως εκ τούτου επαναπρογραμματίστηκαν 

λόγω ωραρίου. Σημειώνουμε δε την περίπτωση αιτούσας, η οποία κλήθηκε σε νέα 

συνέντευξη μετά από διακοπή λόγω ωραρίου. Η συνέντευξη της είχε προγραμματιστεί 

κατά την απογευματινή βάρδια με ώρα έναρξης στις 14:00 και εκκίνησε τελικά στις 

20:00, λόγω έλλειψης διαθέσιμου χειριστή. Σημειώνουμε δε, ότι μόλις αυτό κατέστη 

εφικτό, η συνέντευξη ολοκληρώθηκε μόλις σε 60 λεπτά. 

 Εκ των ανωτέρω παρατηρούμε αφενός την υπέρμετρη ταλαιπωρία των 

αιτούντων με άμεσες συνέπειες στην ευχέρεια τους να εκθέσουν αποτελεσματικά τους 

ισχυρισμούς τους και να διεξαχθεί μια δίκαιη διαδικασία εξέτασης. Αφετέρου 

προκύπτουν ιδιαιτέρως εύλογοι προβληματισμοί σχετικά με την τήρηση της αρχής της 

εμπιστευτικότητας, όπως απαιτείται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,7 καθότι 

όπως είναι φανερό οι ανωτέρω αναφερόμενες συνθήκες αποτυγχάνουν να 

διασφαλίσουν τις αναγκαίες ελάχιστες συνθήκες εμπιστευτικότητας.  

III. Συνθήκες και εγγυήσεις για τους αιτούντες άσυλο εν μέσω πανδημικής κρίσης –

Έλλειψη μέτρων προστασίας για τη διασφάλιση της υγείας αιτούντων, 

δικηγόρων/συμβούλων και εργαζομένων της Υπηρεσίας Ασύλου. 

 Όπως διαπίστωσαν δικηγόροι διαφορετικών νομικών οργανώσεων που 

συνόδευσαν τους εντολείς τους σε συνεντεύξεις, οι αιτούντες υποχρεούνται να 

παραμένουν για πολλές ώρες στον χώρο αναμονής των εγκαταστάσεων του ΠΓΑ 

Λέσβου στην Παγανή αναμένοντας τη συνέντευξή τους σε εξαιρετικά δυσμενείς 

συνθήκες και συνθήκες που σε καμία περίπτωση δεν τους επιτρέπουν να τηρούν τις 

προφυλάξεις ενάντια στη διασπορά του covid-19. 

 Πιο συγκεκριμένα, η τήρηση της κοινωνικής απόστασης του 1,5 μέτρου 

καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη λόγω της έλλειψης του απαραίτητου προς 

τούτο χώρου. Αντιθέτως, οι αιτούντες συνωστίζονται στο προαύλιο του χώρου 

αναμονής σε καρέκλες οι οποίες είναι τοποθετημένες κατά κανόνα άτακτα και σε πολύ 

κοντινότερη από το 1,5 μέτρο απόστασης μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, η παρουσία 

                                                           
7 Άρθρο 77 παρ. 11 Ν. 4636/2019 και Άρθρο 15 παρ. 2 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ. 
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αρκετών ανήλικων παιδιών που συνοδεύονται από τους γονείς τους, οι οποίοι έχουν 

προγραμματισμένη συνέντευξη, με την ταυτόχρονη απουσία οποιουδήποτε ειδικά 

διαμορφωμένου χώρου για παιδιά, οδηγεί σε καταστάσεις συγχρωτισμού στο χώρο 

αναμονής. Επιπρόσθετα, δεν χορηγείται από την Υπηρεσία Ασύλου ή την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) κανένα προϊόν απολύμανσης στους 

αιτούντες (π.χ. αντισηπτικό, σαπούνι κλπ) παρά την πολύωρη παραμονή τους στο 

χώρο. Υπάρχει διαθέσιμη μονάχα μια τουαλέτα για τους αιτούντες (ξεχωριστή για 

άνδρες και γυναίκες και μια ειδικά διαμορφωμένη για άτομα με ειδικές ανάγκες), η 

οποία δεν απολυμαίνεται και δεν καθαρίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρά το 

γεγονός ότι δεκάδες άνθρωποι καλούνται να κάνουν χρήση των συγκεκριμένων 

εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα η υγιεινή των συγκεκριμένων χώρων να είναι 

εξαιρετικά αμφίβολη. 

 Στις 26.10.2020 παρατηρήθηκε ότι περίπου 30 αιτούντες άσυλο που 

κατέφθασαν στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας περί τις 13:30 προκειμένου να 

πραγματοποιήσουν τις συνεντεύξεις τους στην απογευματινή βάρδια, τοποθετήθηκαν 

εντός κοντέινερ διαστάσεων 5 επί 2 μέτρων περίπου, χωρίς επαρκή αερισμό ή 

καρέκλες, χωρίς να τους επιτρέπεται να εξέλθουν και χωρίς κανένα διαχωρισμό 

ανάλογα με τις ατομικές τους ιδιαιτερότητες ή ανάγκες (π.χ. θύματα διάφορων 

μορφών βίας, άτομα με σοβαρά ψυχικά και σωματικά προβλήματα κτλ). Ομοίως και 

στις 19.11.2020 κατά την πρωινή βάρδια με ώρα έναρξης στις 07:00, λόγω των 

καιρικών συνθηκών (χαμηλή θερμοκρασία και ισχυροί άνεμοι, περίπου 3Ο αιτούντες, 

μεταξύ αυτών και βρέφη, χωρίς να τους δοθεί καμία εναλλακτική, οδηγήθηκαν στο ίδιο 

κοντέινερ όπου λειτουργούσε το σύστημα κλιματισμού και μάλιστα με κλειστή την 

πόρτα.     

 Σημειωτέον ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της πολύωρης παραμονής τους στις 

εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας εν αναμονή της διεξαγωγής της συνέντευξής τους οι 

αιτούντες δεν έλαβαν νερό από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα, δικηγόροι έγιναν 

αυτόπτες μάρτυρες άρνησης χορήγησης νερού σε σχετικό αίτημα διψασμένων 

αιτούντων αν και υπήρχαν διαθέσιμα μπουκάλια νερό, με την αιτιολογία ότι τα νερά θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (ήτοι σε περίπτωση 

λιποθυμίας ή σχετικού αιτήματος από εγκυμονούσες γυναίκες). Επιπρόσθετα, φαγητό 

παρέχεται στους αιτούντες σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες από εθελοντική 

ομάδα (και όχι με κρατική μέριμνα όπως μέχρι πρότινος) μια φορά την ημέρα και πιο 

συγκεκριμένα στις 19:00, με αποτέλεσμα οι αιτούντες της πρωινής βάρδιας συνήθως 

να παραμένουν νηστικοί καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην Υπηρεσία. Σε 
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αρκετές δε περιπτώσεις φαγητό και νερό εξασφαλίστηκε από τους ίδιους τους 

πληρεξούσιους δικηγόρους. 

 Οι συνθήκες για τους δικηγόρους/συμβούλους που παρίστανται μετά των 

εντολέων τους κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας 

δεν διαφέρουν από τις ανωτέρω περιγραφείσες συνθήκες εν μέσω πανδημίας και με 

άμεσο κίνδυνο της υγείας τους.  

 Πιο συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι ζητούν σταθερά έναν 

ειδικό χώρο, στον οποίο θα μπορούν να επικοινωνούν ιδιωτικά και με εμπιστευτικότητα 

με τους εντολείς τους εάν χρειαστεί, όχι μόνο δεν έχει προβλεφθεί μέχρι σήμερα ένας 

τέτοιος χώρος, αλλά πλέον στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, δεν υπάρχει κανένας 

ειδικός χώρος αναμονής των δικηγόρων, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται σε 

πολύωρη αναμονή όρθιοι λόγω των συχνών καθυστερήσεων των συνεντεύξεων. 

Τέλος, κατά την διεξαγωγή της συνέντευξης και για πολλές ώρες, δικηγόροι/σύμβουλοι 

βρέθηκαν σε πολύ μικρές και ανεπαρκώς αεριζόμενες αίθουσες με κλειστή, και άλλες 

φορές κλειδωμένη απ’ έξω, την πόρτα της αίθουσας όπου διεξαγόταν η συνέντευξη  

μετά των εντολέων τους. 

 Οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Ασύλου έχουν και αυτοί με την σειρά τους 

κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγονται οι 

συνεντεύξεις ασύλου χωρίς να διασφαλίζεται η τήρηση των μέτρων προστασίας από 

τον Covid 19.8 Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων 

στην Υπηρεσία Ασύλου γίνεται λόγος για απουσία κατάλληλων χώρων για τη 

διεξαγωγή συνεντεύξεων, για το γεγονός πως το κτίριο της Παγανής διαθέτει κεντρικό 

σύστημα κλιματισμού, με αποτέλεσμα ο αέρας να ανακυκλώνεται, και πως στην 

πλειοψηφία τους, τα γραφεία των συνεντεύξεων είναι εσωτερικά χωρίς παράθυρα. 

Δέον όπως σημειωθεί πως στις 8 και 9 Οκτωβρίου το Σωματείο Εργαζομένων 

προχώρησε σε επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας ζητώντας τη λήψη μέτρων ώστε 

να διασφαλιστεί η υγεία των  εργαζόμενων και των αιτούντων άσυλο.  

 Δεδομένων των παραπάνω, η μη εξασφάλιση στους αιτούντες συνθηκών 

που θα διασφαλίζουν την υγεία τους και την προστασία τους κατά της διασποράς του 

covid-19, καθώς και η πολύωρη πέραν του δέοντος αναμονή, ταυτόχρονα με την μη 

                                                           
8 Βλ. ενδεικτικά το 06.10.2020 δημοσίευμα στην Εφσυν «Λέσβος: ξαναρχίζουν οι συνεντεύξεις 

ασύλου χωρίς προστασία από τον Covid-19» διαθέσιμο σε 

https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/263023_lesbos-xanarhizoyn-oi-synenteyxeis-asyloy-

horis-prostasia-apo-ton-covid-19  και από 17.10.2020 δημοσίευμα Στο Νησί «Ελέγχους από 

υγειονομικό και ΙΚΑ ζητούν στην υπηρεσία Ασύλου», διαθέσιμο σε 

https://www.stonisi.gr/post/12197/elegxoys-apo-ygeionomiko-kai-ika-zhtoyn-sthn-yphresia-

asyloy?fbclid=IwAR14_U20oeVhWOGnHodXyavbD3iw7k9k5yczwHcNXpjvawZ7poaKbmdPpP4#

.X4qXkRAoBlk.facebook. 

https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/263023_lesbos-xanarhizoyn-oi-synenteyxeis-asyloy-horis-prostasia-apo-ton-covid-19
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/263023_lesbos-xanarhizoyn-oi-synenteyxeis-asyloy-horis-prostasia-apo-ton-covid-19
https://www.stonisi.gr/post/12197/elegxoys-apo-ygeionomiko-kai-ika-zhtoyn-sthn-yphresia-asyloy?fbclid=IwAR14_U20oeVhWOGnHodXyavbD3iw7k9k5yczwHcNXpjvawZ7poaKbmdPpP4#.X4qXkRAoBlk.facebook
https://www.stonisi.gr/post/12197/elegxoys-apo-ygeionomiko-kai-ika-zhtoyn-sthn-yphresia-asyloy?fbclid=IwAR14_U20oeVhWOGnHodXyavbD3iw7k9k5yczwHcNXpjvawZ7poaKbmdPpP4#.X4qXkRAoBlk.facebook
https://www.stonisi.gr/post/12197/elegxoys-apo-ygeionomiko-kai-ika-zhtoyn-sthn-yphresia-asyloy?fbclid=IwAR14_U20oeVhWOGnHodXyavbD3iw7k9k5yczwHcNXpjvawZ7poaKbmdPpP4#.X4qXkRAoBlk.facebook
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εξασφάλιση βασικών αναγκών, όπως νερό και τροφή, των αιτούντων χωρίς να 

υπάρχει η δυνατότητα να εξέλθουν του χώρου και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

αυτές, αγγίζει τα όρια της απάνθρωπης μεταχείρισης και έχει άμεση επίδραση στην 

διεξαγωγή της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων ασύλου για την οποία η Υπηρεσία 

σας οφείλει να διασφαλίσει ότι οι συνεντεύξεις θα λαμβάνουν χώρα υπό κατάλληλες 

συνθήκες και ότι οι ανάγκες υποδοχής και οι διαδικαστικές εγγυήσεις των αιτούντων θα 

διασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας όπως τόσο η εθνική όσο και η 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζουν.9 

IV. Άλλα ζητήματα που χρήζουν επισήμανσης. 

 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι, ενώ οι αιτούντες συνεχίζουν να 

έχουν υποχρέωση παράστασης ενώπιον των αρχών προς διενέργεια της συνέντευξής 

τους υπό τις ανωτέρω περιγραφείσες ιδιαίτερα προβληματικές περιστάσεις και υπό 

συνθήκες πανδημίας, το ΠΓΑ Λέσβου σε πολλές περιπτώσεις εντελώς καταχρηστικά, 

έχει εμποδίσει την πρόσβαση αυτών στο πρακτικό της συνέντευξής τους κατά 

παράβαση του νόμου10. Συγκεκριμένα για τους αιτούντες, οι οποίοι δεν 

εκπροσωπούνται από δικηγόρο, οι οργανώσεις έχουμε γίνει αποδέκτες παραπόνων 

τους σχετικά με την μη χορήγηση αντιγράφου του πρακτικού της συνέντευξης τους. 

Την ίδια στιγμή υπάλληλοι του ΠΓΑ έχουν ενημερώσει τις οργανώσεις, ότι εφόσον το 

ΠΓΑ Λέσβου έχει αναστείλει τις υπηρεσίες τους προς το κοινό, δεν υπάρχει τρόπος 

παράδοσης και παραλαβής του πρακτικού συνέντευξης σε έγχαρτη μορφή (εκτός και 

εάν δεχτεί ο χειριστής να το δώσει μετά τη συνέντευξη). Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν 

υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής του πρακτικού ούτε σε έγχαρτη μορφή ούτε ως 

ηλεκτρονικό αρχείο δεδομένου ότι για να υποβάλλουν οι αιτούντες την σχετική 

ηλεκτρονική αίτηση χρειάζονται στοιχεία δικηγόρου και σχετική εξουσιοδότηση11. Η 

πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία των αιτούντων να λάβουν εγκαίρως 

γνώση του περιεχομένου της συνέντευξης και την επακόλουθη πλήρη αδυναμία από 

πλευράς τους να ελέγξουν έγκαιρα τι έχει καταγραφεί στα πλαίσια της συνέντευξης. 

 Τέλος, παρατηρήθηκε το φαινόμενο υποτιμητικής και προσβλητικής προς το 

πρόσωπό των δικηγόρων συμπεριφοράς εκ μέρους του προσωπικού του ΠΓΑ Λέσβου 

και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO). Σε κάποιες 

περιπτώσεις παρατηρήθηκε η παρεμπόδιση της αποτελεσματικής και απρόσκοπτης 

                                                           
9 Άρθρα 55, 58, 67 και 72 Ν. 4636/2019, Άρθρα 17, 19, 21 και 22 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ και Άρθρο 

24 παρ. 2 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ. 
10 Άρθρο 77 παρ. 15 Ν. 4636/2019. 
11 Όπως έχει σημειωθεί και στην από 12.11.2020 Επιστολή των Νομικών Οργανώσεων 

αναφορικά με τα προβλήματα του συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας των αιτούντων 

άσυλο και των προσφύγων μέσω των εφαρμογών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 
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εκπροσώπησης των εντολέων τους, με ενδεικτικό παράδειγμα την παρέμβαση 

προσωπικού της EASO στις 23.10.2020 κατά τη διάρκεια διεξαγωγής συνέντευξης στην 

αίθουσα όπου βρισκόταν δικηγόρος, ζητώντας του να μην παρακωλύει τη διαδικασία 

της συνέντευξης, μέσω της διατύπωσης ερωτήσεων προς τον εντολέα του και αιτούντα 

άσυλο στο τέλος της συνέντευξης σύμφωνα με το νόμο.12 Επιπρόσθετα, έχει 

παρατηρηθεί η παρεμπόδιση δικηγόρων και νομικών συμβούλων κατά την ενάσκηση 

των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, καθώς και η άρνηση λήψης 

εγγράφων προς υποστήριξης της αιτήσεως των εντολέων τους εκ μέρους των 

χειριστών που διεξαγάγουν τη συνέντευξη, κατά παράβαση του δικαιώματος σε νομική 

εκπροσώπηση.13 

 Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι διεξαχθείσες  κατά το πρόσφατο 

διάστημα συνεντεύξεις  δεν έλαβαν χώρα υπό συνθήκες κατάλληλες προκειμένου να 

δοθεί η δυνατότητα στους αιτούντες να παρουσιάσουν ανεμπόδιστα την υπόθεση 

τους  και να καταγραφούν με σαφήνεια και ακρίβεια οι ισχυρισμοί τους ως ο νόμος 

ορίζει. 

 Οι ανωτέρω περιγραφείσες συνθήκες έχουν προφανές αντίκτυπο στη 

νομιμότητα και το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας της συνέντευξης και της εκτίμησης 

των αναγκών διεθνούς προστασίας των αιτούντων, ιδίως εκείνων που χρήζουν  

ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, στους οποίους οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να 

παράσχουν επαρκή υποστήριξη ώστε να μπορούν να απολαύουν των δικαιωμάτων 

τους, να συμμορφωθούν προς στις υποχρεώσεις τους και να υποστηρίξουν με τον 

βέλτιστο τρόπο το αίτημα διεθνούς προστασίας τους.14 

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για:  

1. Τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Υπηρεσία σας για την εξασφάλιση της 

ποιότητας των συνεντεύξεων που διενεργούνται εξ αποστάσεως (remote interviews) 

από 08-10-2020, της αρχής της εμπιστευτικότητας και των διαδικαστικών εγγυήσεων 

καθ’ όλη τη διάρκειά τους δεδομένων των ανωτέρω αναφερόμενων προβλημάτων 

που έχουν παρατηρηθεί από δικηγόρους και αναφέρονται στην παρούσα.  

2. Τον αριθμό των συνεντεύξεων που έχουν διενεργηθεί από τις 08.10.2020 έως και 

σήμερα και τον αριθμό του προσωπικού που κλήθηκε να τις περαιώσει,  καθώς 

μολονότι σας έχουμε απευθύνει σχετικό ερώτημα δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση 

ως προς αυτό.  

                                                           
12 Άρθρο 14 παρ. 10 του Κανονισμού λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου Αριθμ. οικ. 3385/2018. 
13 Άρθρα 71 παρ. 1, 6 και 77 παρ. 4 Ν. 4636/2019 και Άρθρα 19 και 21-23 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ. 
14 Άρθρο 67 Ν. 4636/2019 και Άρθρο 24 παρ. 2 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ. 
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3. Τα μέτρα που έχει λάβει η Υπηρεσία σας για την προάσπιση και τη διασφάλιση 

της υγείας τόσο των αιτούντων άσυλο όσο και των δικηγόρων και των εργαζομένων 

που παρευρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εν μέσω της πανδημίας του covid-19. 

 

4. Αν η Υπηρεσία σας προτίθεται να διασφαλίσει κάποιον κατάλληλο χώρο για 

την  αναμονή των αιτούντων, καθώς και ξεχωριστό χώρο για την ανεμπόδιστη 

επικοινωνία των δικηγόρων με τους εντολείς τους στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας 

στην Παγανή, με δυνατότητα τήρησης των μέτρων ασφαλείας covid 19 στους χώρους 

αυτούς για όλους, αιτούντες και δικηγόρους. 

 

5. Σε ποιο συγκεκριμένο τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου και της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) δύνανται οι δικηγόροι να προβαίνουν 

στην κατάθεση παραπόνων σε περιπτώσεις απρεπούς/αντιεπαγγελματικής 

συμπεριφοράς υπαλλήλων των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών. 

 

6. Ποια μέτρα έχει λάβει η Υπηρεσία σας για την επανέναρξη των καταγραφών και 

την διασφάλιση της πρόσβασης στην διαδικασία ασύλου. 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη 

διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.  

 

Με εκτίμηση, 

Οι υπογράφουσες οργανώσεις: 

Διοτίμα - Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών 

European Lawyers in Lesvos 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 

FENIX Humanitarian Legal Aid 

HIAS Greece 

Legal Centre Lesvos 

PRAKSIS 

Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) 

 

 

 


