
Date: Wednesday, 21st of September 2022
To: The Minister of Migration and Asylum, Notis Mitarachi

Dear Mr Mitarachi, 

We understand that there is a Ministerial Decision currently being drafted by the Ministry of Migration and
Asylum that aims to define categories of people who, after being granted recognised refugee status or
subsidiary protection, would be allowed to stay in the Closed Controlled Access Centres (CCAC) for more than
30 days post official recognition.

We are increasingly concerned about people with recognised refugee status who are facing homelessness and
who are at real risk of destitution after being forced to leave CCACs whilst waiting for their Greek residency ID
card. Many of the affected individuals are often given the first appointment with the police to provide
fingerprints to begin the process of getting an ID one month after being granted status and will receive the
necessary document an additional month later.

The undersigned organisations urge the Asylum Service, the Reception and Identification Services and the
Hellenic Police to ensure that people receive their documents, in particular their residency ID card, in a timely
manner, namely within the 30-day period they are allowed to stay in the CCAC after receiving a positive
decision on their status. In case of a delay, people with recognised status should be permitted to remain in the
CCAC, if they so choose, until they receive their residency ID card. Being without post-recognition legal
documents outside the CCAC forces individuals into precarious situations and hinders their integration into
Greek society. They face challenges in secure work contracts or apartment leases, for example, leaving them
vulnerable to homelessness, exploitation, destitution and other risks. This exacerbates the many existing
obstacles recognized refugees face when trying to settle into Greek communities without adequate integration
support.

For asylum seekers and recognised refugees considered as vulnerable as per Articles 39(5)(d) and 58(1) Law
4636/2019, CCACs are not an adequate accommodation where they can find the support they need.
Rather than extending the stay of such people in CCACs, Greece must comply with its obligations to provide
specific guarantees with regard to the treatment of vulnerable individuals.

Subject:  Upcoming Ministerial Decision 



Pending the implementation of such accommodation programmes, we welcome the upcoming Ministerial
Decision that we hope will widen the scope for individuals to reside in the CCAC until they receive their
residency ID card. We request the inclusion of ‘people at risk of homelessness, precarious living
conditions and/or destitution because they do not yet have their residency ID card’ in the categories
of people permitted to stay longer than 30 days in CCACs post recognition in the upcoming Ministerial
Decision. This would ensure a temporary protection for people in vulnerable situations and relieve pressure on
the local communities by avoiding an unfolding homelessness crisis in Greece until a more sustainable
solution is found.

In this way, the undersigned organisations ask that the Ministry:

1. Ensure that vulnerable asylum seekers are accommodated in urban accommodation schemes, not in
CCACs.

2. Take measures to ensure people receive their post-recognition documents, especially their Greek residency
ID card, on time and in a quick manner so they can leave the CCACs and integrate into society.

3. As a matter of last resort, allow people to stay longer than 30 days post-recognition in CCACs when they do
not yet have their Greek residency ID card. This can be achieved by including, ‘people at risk of
homelessness, precarious living conditions and/or destitution because  they do not yet have their
residency ID card’ as a category of people in the upcoming Ministerial Decision.

Yours sincerely,

I HAVE RIGHTS.
Samos Volunteers

Human Rights Legal Project
Just Action

Choose Love
Project Armonia

Lighthouse Relief
Refugee Legal Support

Yoga and Sport With Refugees
Europe Must Act

Avocats Sans Frontières France
ECHO100PLUS



Αξιότιμε κύριε Μηταράκη,

Αντιλαμβανόμαστε ότι συντάσσεται αυτή τη στιγμή μια Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου που με σκοπό να θεσπιστούν κατηγορίες ανθρώπων που, αφότου λάβουν αναγνωρισμένο
καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρική προστασία θα μπορούν να διαμένουν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ)
για περισσότερες από 30 ημέρες μετά την επίσημη αναγνώρισή τους.

Αυξάνεται η ανησυχία μας σχετικά με τα άτομα με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα τα οποία καθίστανται
άστεγοι και βρίσκονται σε πραγματικό κίνδυνο εξαθλίωσης όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις ΚΕΔ, ενώ
βρίσκονται σε αναμονή της ελληνικής άδειας παραμονής τους. Πολλά από τα άτομα που επηρεάζονται από
αυτό, συχνά έχουν το πρώτο τους ραντεβού με την αστυνομία για να δώσουν δαχτυλικά αποτυπώματα και να
ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης της κάρτας τους ένα μήνα αφότου λάβουν το καθεστώς πρόσφυγα και πρέπει
να περιμένουν έναν επιπλέον μήνα για να λάβουν τα έγγραφά τους.

Οι κάτωθι οργανώσεις ζητούν από την Υπηρεσία Ασύλου, τις Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης και την
Ελληνική Αστυνομία να εξασφαλίσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν τα έγγραφά τους και κυρίως την
ελληνική κάρτα παραμονής τους, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, δηλαδή μέσα στις 30 μέρες που τους
επιτρέπεται να παραμείνουν στην ΚΕΔ μετά τη λήψη θετικής απόφασης σχετικά με την αίτησή τους. Σε
περίπτωση καθυστέρησης, τα άτομα υπό αναγνωρισμένο καθεστώς διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να
επιτρέπεται να παραμείνουν στην ΚΕΔ, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι να λάβουν την κάρτα παραμονής τους. Το
να βρίσκονται χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα εκτός της ΚΕΔ μετά την αναγνώριση τους σε καθεστώς
διεθνούς προστασίας, τους αναγκάζει να έρθουν αντιμέτωποι με μια κατάσταση επισφάλειας και εμποδίζει
την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία. Για παράδειγμα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να συνάψουν
νόμιμες συμβάσεις εργασίας και μίσθωσης κατοικίας και αφήνονται εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της αστεγίας,
της εκμετάλλευσης, της απορίας και άλλους κινδύνους. Αυτό επιδεινώνει τις ήδη δυσμενείς συνθήκες που οι
αναγνωρισμένοι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να ενσωματωθούν στην ελληνική
κοινωνία, ελλείψει κατάλληλης στήριξης.

Για τους αιτούντες άσυλου και τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες που θεωρούνται ευάλωτοι σύμφωνα με τα
άρθρα 39 παρ. 5. εδ. δ’ και 58 παρ. 1 του ν. 4636/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί με μεταγενέστερους
νόμους, οι ΚΕΔ δεν είναι κατάλληλες δομές φιλοξενίας όπου μπορούν αυτά τα άτομα να λάβουν
την υποστήριξη που χρειάζονται. Αντί να επεκτείνει τη διάρκεια παραμονής αυτών των ατόμων στις ΚΕΔ,
η Ελλάδα θα πρέπει να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της να παρέχει συγκεκριμένες εγγυήσεις όσον αφορά
τη μεταχείριση των ευάλωτων ατόμων.



Να εξασφαλίσει ότι οι  ευάλωτοι αιτούντες άσυλο φιλοξενούνται  σε αστικά καταλύματα και όχι στις ΚΕΔ.
Να λάβει μέτρα για να  εξασφαλίσει ότι τα νομιμοποιητικά  έγγραφα μετά την αναγνώρισή τους, ιδίως  η
ελληνική κάρτα παραμονής, εκδίδονται  έγκαιρα και γρήγορα, ούτως ώστε να  μπορούν να εγκαταλείψουν
τις ΚΕΔ και  να ενταχθούν στην κοινωνία.  
Σαν έσχατη λύση, να  επιτραπεί σε αυτά τα άτομα να διαμένουν  στις ΚΕΔ για περισσότερο από 30 ημέρες  
μετά την αναγνώρισή τους, σε περίπτωση  που δεν έχουν λάβει ακόμα την ελληνική  κάρτα παραμονής
τους. Αυτό  θα μπορούσε να εξασφαλιστεί με την  συμπερίληψη των ατόμων που  αντιμετωπίζουν τον
κίνδυνο να μείνουν  άστεγοι, επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης  ή/και εξαθλίωση επειδή δεν έχουν λάβει 
 ακόμα την κάρτα παραμονής τους στις  κατηγορίες ατόμων της επικείμενης  Υπουργικής Απόφασης.

Εν αναμονή την εφαρμογής κατάλληλων προγραμμάτων φιλοξενίας, καλωσορίζουμε την επικείμενη
Υπουργική Απόφαση που ελπίζουμε ότι θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους να παραμένουν στην ΚΕΔ μέχρι
να λάβουν την κάρτα παραμονής τους. Ζητούμε να επιτραπεί με την Υπουργική Απόφαση στα άτομα που
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μείνουν άστεγοι, επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης ή/και εξαθλίωση, να
συμπεριληφθούν στις κατηγορίες ατόμων που επιτρέπεται να διαμείνουν στις ΚΕΔ για περισσότερο από 30
ημέρες μετά τη λήψη θετικής απόφασης για την αίτηση τους. Αυτό θα εξασφάλιζε προσωρινή προστασία για
τα ευάλωτα άτομα και θα μείωνε την πίεση των τοπικών κοινωνιών, αποφεύγοντας μια κρίση αστεγίας στην
Ελλάδα, μέχρις ότου βρεθεί μια πιο βιώσιμη λύση.

Κατά αυτόν τον τρόπο, οι κάτωθι οργανώσεις ζητούν από το Υπουργείο:

1.
2.

3.

Με εκτίμηση,

I HAVE RIGHTS.
Samos Volunteers

Human Rights Legal Project
Just Action

Choose Love
Project Armonia

Lighthouse Relief
Refugee Legal Support

Yoga and Sport With Refugees
Europe Must Act

Avocats Sans Frontières France
ECHO100PLUS


