
Date: Friday, 27th of January, 2023
To: The Minister of Migration and Asylum, Notis Mitarachi

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. 
In particular, we request that a task force be sent to Samos to support the police in working
through the backlog of appointments and to improve waiting times for refugees to receive their
documents.
In order to curb the unfolding homelessness crisis on Samos, allow refugees to stay longer than 30 days
post-recognition in CCACs when they do not yet have their Greek residency ID card.
Ensure that asylum seekers and refugees are accommodated in urban accommodation schemes, not in
CCACs and that they are accommodated until they have the necessary documents and support to
integrate into local society. 

Dear Mr Mitarachi, 

We are writing to you to update you on the unfolding situation of increased homelessness on Samos. As
outlined in our correspondence sent to you on 21st September 2022, individuals with refugee status are facing
homelessness due to being required to leave the Closed Controlled Access Centre (CCAC) while still waiting to
receive their residency card and travel document. When we wrote to you in September, the waiting time for a
first appointment with the police to provide fingerprints for the residency card was around one month from
receiving status. At present, it takes around six months for refugees to receive a first appointment. In addition
to the increase in waiting times, I Have Rights, a legal organisation based on Samos, has received reports from
refugees that the police are routinely refusing to give first appointments for residency cards. 

The increase in delays are immensely concerning, as the undersigned organisations have witnessed an
increase in homeless refugees on Samos, who have been required to leave the CCAC but are
waiting for their appointment with the police. 

In addition to our requests made in September 2022, the undersigned organisations urgently request that the
Ministry of Migration and Asylum: 
 

1.

2.

3.

4.

Update on large waiting times in Samos for recognised refugees to receive their residency card. 

We would be grateful to receive a response from you on this matter. 

 
Yours sincerely, 

 
I Have Rights

Samos Volunteers
Avocats Sans Frontières France

Yoga and Sport with Refugees
ECHO100PLUS

Lighthouse Relief

https://ihaverights.eu/wp-content/uploads/2022/09/Letter-to-the-Ministry-of-Migration-and-Asylum-1.pdf


Να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα
λαμβάνουν έγκαιρα και γρήγορα τα έγγραφα μετά τη λήψη της θετικής τους απόφασης, ιδίως την ΑΔΕΤ,
ώστε να μπορούν να εγκαταλείψουν την ΚΕΔ Σάμου και να ενσωματωθούν στην κοινωνία.
Ειδικότερα, ζητάμε να σταλεί μια ειδική ομάδα στη Σάμο για να υποστηρίξει την αστυνομία με τα
ραντεβού λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, ώστε να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής για τους πρόσφυγες
και να παραλαμβάνουν εγκαίρως τα έγγραφά τους.
Να επιτραπεί στους δικαιούχους να παραμείνουν περισσότερο από το χρονικό διάστημα των 30 ημερών
μετά την αναγνώριση στην ΚΕΔ Σάμου και ενώ εκκρεμεί η χορήγηση της ΑΔΕΤ τους, προκειμένου να
περιοριστεί η εξελισσόμενη κρίση αστέγων στη Σάμο
Να διασφαλιστεί ότι οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες φιλοξενούνται σε προγράμματα αστικής
στέγασης και όχι σε ΚΕΔ, να φιλοξενούνται έως ότου έχουν τα απαραίτητα έγγραφα και υποστήριξη για να
ενταχθούν στην τοπική κοινωνία.

Αξιότιμε κ. Μηταράκη,

Σας γράφουμε για να σας ενημερώσουμε για το διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των άστεγων προσφύγων στη
Σάμο. Όπως περιγράφεται στην από 21/09/2022 επιστολή μας προς εσάς, οι δικαιούχοι προσφυγικού
καθεστώτος αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγασης λόγω της υποχρέωσής τους να εγκαταλείψουν την Κλειστή
Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου (CCAC) μέσα σε 30 ημέρες από την επίδοση σε αυτούς της θετικής απόφασης στο
αίτημα ασύλου τους. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού, βρίσκονται σε αναμονή της κάρτα διαμονής
και του ταξιδιωτικού τους εγγράφου. Όταν σας αποστείλαμε την εν λόγω επιστολή το Σεπτέμβριο, ο χρόνος
αναμονής για το πρώτο ραντεβού με την αστυνομία για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων για την κάρτα
διαμονής ήταν περίπου ένας μήνας από την επίδοση της θετικής απόφασης, και ύστερα από αυτό απαιτούταν
εκ νέου αναμονή για τη χορήγηση των εγγράφων. Πλέον, χρειάζονται περίπου έξι μήνες για να λάβουν οι
δικαιούχοι διεθνούς προστασίας το πρώτο ραντεβού, με αποτέλεσμα εν εναμονεί των εγγράφων τους και
δεδομένης της αποχρέωσής τους από την ΚΕΔ, να καταλήγουν άστεγοι στην πόλη του Βαθέως Σάμου. Εκτός
από την αύξηση των χρόνων αναμονής, η I Have Rights, μια νομική οργάνωση με έδρα τη Σάμο, έχει λάβει
αναφορές από δικαιούχους ότι η αστυνομία αρνείται συστηματικά και αδικαιολόγητα να δώσει πρώτα
ραντεβού για δακτυλικά αποτυπώματα εξαιτίας του φόρτου εργασίας τους.

Η αύξηση των καθυστερήσεων είναι εξαιρετικά ανησυχητική, καθώς οι κάτωθι υπογεγραμμένοι φορείς έχουν
παρατηρήσει ραγδαία αύξηση των αστέγων προσφύγων στη Σάμο, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να
εγκαταλείψουν την ΚΕΔ μετά τις 30 ημέρες, αλλά περιμένουν το ραντεβού τους με την αστυνομία.

Εκτός από τα αιτήματά μας που υποβλήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2022, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι
οργανισμοί ζητούν επειγόντως από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:
 

1.

2.

3.

4.

Περιμένουμε απάντηση σας αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα.

Με εκτίμηση, 

I Have Rights
Samos Volunteers

Avocats Sans Frontières France
Yoga and Sport with Refugees

ECHO100PLUS
Lighthouse Relief

z

Ενημέρωση αναφορικά με τους μεγάλους χρόνους αναμονής στη Σάμο των αναγνωρισμένων
προσφύγων μέχρι να λάβουν το δελτίο διαμονής τους (ΑΔΕΤ).

https://ihaverights.eu/wp-content/uploads/2022/09/Letter-to-the-Ministry-of-Migration-and-Asylum-1.pdf

