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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται
από το 1989 στο χώρο του ασύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα.
Ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο και προσφύγων στη χώρα μας,
καθώς και την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία. 25 χρόνια αργότερα, το ΕΣΠ συνεχίζει να συνδράμει
ουσιαστικά τους ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω διωγμού και
καταλήγουν στη χώρα μας με την ελπίδα να απολάβουν της διεθνούς προστασίας την οποία δικαιούνται.
Στην Οργάνωση απασχολούνται δικηγόροι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, πολιτικοί
επιστήμονες, διερμηνείς και διοικητικό προσωπικό, που έχουν ως στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των
προσφύγων και των δικαιούμενων διεθνούς προστασίας, των υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες
ομάδες (ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα trafficking κ.α.), τη προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, προωθώντας την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
και των αρμόδιων φορέων διαμόρφωσης πολιτικής στο εσωτερικό και εξωτερικό για την επίτευξη του παραπάνω
στόχου.
Το ΕΣΠ καθημερινά:
Υποδέχεται και παρέχει δωρεάν νομικές και κοινωνικές συμβουλές και υπηρεσίες σε αιτούντες άσυλο,
πρόσφυγες και σε ανθρώπους που προέρχονται από τρίτες χώρες και έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, με
απώτερο στόχο την προστασία αλλά και την ομαλή ένταξή τους.
Προωθεί τα δικαιώματα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και δραστηριοποιείται με σκοπό τη βελτίωση
του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και την εφαρμογή του, τη τήρηση των ευρύτερων αρχών του ημεδαπού και
διεθνούς δικαίου και την διάχυση και εφαρμογή καλών πρακτικών, για την ουσιαστική εξασφάλιση της εν λόγω
προστασίας
Αναπτύσσει δράσεις με σκοπό τη σωστή ενημέρωση της κοινής γνώμης και την ευαισθητοποίησή της, αλλά και
την ευαισθητοποίηση των Αρχών σε ό,τι αφορά τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες.
Κάθε χρόνο, η ανάγκη για προστασία των ανθρώπων, που βρίσκονται στη χώρα μας από φόβο ή επειδή ήδη
έχουν υποστεί στη χώρα τους δίωξη λόγω της φυλής, θρησκείας, ιθαγενείας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική
ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των δράσεων του ΕΣΠ.
Ο αριθμός αυτών που ζητούν πολιτικό άσυλο και διεθνή προστασία στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα
σημαντικός, δεδομένης της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Την 25/4/2013 εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου:
Η κα Αγγελική Χρυσοχοίδου – Αργυροπούλου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπρόεδρος της Εθνικής
Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΕΔΑ), Νομικός.
Η κα Κωνσταντίνα Σκλάβου, Αντιπρόεδρος, Κοινωνική Λειτουργός.
Η κα Κωνσταντίνα Χριστοπούλου, Γενική Γραμματέας, Ανθρωπολόγος.
Ο κος Ιωάννης Παπαγεωργίου, Ταμίας, Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
ΜΕΛΗ
Η κα Ελένη Αργαλία, συνταξιούχος Υπάλληλος Ηνωμένων Εθνών (από τον Μάρτιο 2014 έως σήμερα).
Η κα Αργυρώ Καρακώστα, Κοινωνική Λειτουργός (από τον Απρίλιο 2013 έως τον Φεβρουάριο 2014).
Ο κος Νικόλαος Κουσίδης, συνταξιούχος Υπάλληλος Ηνωμένων Εθνών.
Η κα Ιωάννα Νάτση, Δικηγόρος.
Από τον Απρίλιο 2013 στη θέση της διευθύντριας του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες έχει διορισθεί
η κα Χρυσάνθη Πρωτογέρου.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Κα ΑΓΓ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.
Στα μέσα του 2013, η έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου σηματοδότησε μια νέα εποχή για την
προστασία των προσφύγων και γενικότερα των δικαιούμενων διεθνούς προστασίας προσώπων στην Ελλάδα. Η
αναμενόμενη από το 2011 νέα πολιτική δομή και διαδικασία (Υπηρεσία Ασύλου και Αρχή Προσφυγών), η οποία
για πρώτη φορά αποσπά την παροχή διεθνούς προστασίας από την αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας
αλλά και η εφαρμογή, μέσα από κατάλληλες δομές, διαδικασιών υποδοχής όσων εισέρχονται χωρίς
νομιμοποιητικά έγγραφα στην Ελλάδα «σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους», έχει πολλές φορές
εκτός ελληνικών συνόρων αναφερθεί ως - επιτέλους - η ουσιαστική συμμόρφωση του ελληνικού κράτους και
της εσωτερικής έννομης τάξης στις ελάχιστες απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της Ε.Ε. και ως ένα θετικό
βήμα προς τον σεβασμό και τήρηση των διεθνών συμβάσεων.
Σε ποιο βαθμό, όμως, ισχύουν πράγματι τα παραπάνω; Έγινε η «δουλειά», δηλαδή η παροχή των υπηρεσιών
του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες πιο εύκολη; Έχει πράγματι περιορισθεί η ανάγκη για νομική και
κοινωνική συνδρομή στους αιτούντες άσυλο και στους πρόσφυγες;
To Eλληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες υποστηρίζει τη λειτουργία των νέων δομών. Τα στατιστικά
απόδοσης καθεστώτος έχουν όντως βελτιωθεί. Στη παρούσα Έκθεση πεπραγμένων της Οργάνωσης θα
διαπιστώσετε ωστόσο, ότι καταγράφονται τέτοια προβλήματα - πρόσβασης, ανεπάρκειας δομών, ελλείψεων που δεν μας επιτρέπουν να εφησυχάσουμε. Κάθε άλλο, η πραγματικότητα παραμένει ιδιαίτερα σκληρή. Δεν θα
πρέπει να ξεχνάμε όλους αυτούς που βρίσκονται χρόνια στην Ελλάδα, ενδεχομένως χωρίς να τους έχει δοθεί η
δυνατότητα δίκαιης εξέτασης αιτήματος ασύλου, και παραμένουν «παγιδευμένοι» στη χώρα, προσπαθώντας για
την υποβολή νέου αιτήματος ή σε αναμονή ακόμα της εξέτασης από τη παλιά διαδικασία, που εφαρμόζεται
ακόμα στα «παλιά» αιτήματα. Η κατασκευή του φράκτη στον Έβρο προκάλεσε πράγματι αυτό που όλοι
φοβόμασταν, περισσότερους ανθρώπους και ιδιαίτερα πρόσφυγες από τη Συρία να προσπαθούν να έρθουν
στην Ευρώπη από τη θάλασσα, με θανάτους παιδιών, γυναικών και ανδρών στο Αιγαίο. Η παρατεταμένη
διοικητική κράτηση –ακόμα και για τα πρόσωπα για τα οποία η απομάκρυνση και επιστροφή τους στη χώρα
καταγωγής είναι αντικειμενικά αδύνατη- συνεχίζεται και οι συνθήκες, οι πρακτικές και οι σχετικές ρυθμίσεις
γίνονται όλο και πιο σκληρές. Η ξενοφοβία και ο ρατσισμός κάθε άλλο παρά έχουν υποχωρήσει. Δημιουργείται,
δε, μια νέα «ομάδα» προσφύγων και δικαιούχων επικουρικής προστασίας, αυτή όσων κατάφεραν να υποβάλουν
αίτημα σε σύντομο χρόνο μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, το οποίο εξετάσθηκε από τη νέα Υπηρεσία με
αποτέλεσμα να τους χορηγηθεί καθεστώς. Πρόσωπα χωρίς κανένα εξειδικευμένο υποστηρικτικό πλαίσιο
ένταξης και δυνατότητα επιβίωσης στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Για το λόγο αυτό,
εξάλλου, ένας ελάχιστος αριθμός, σε σχέση με όσους διέρχονται από την Ελλάδα, προσφύγων από τη Συρία
επιδιώκει και επιλέγει να ζητήσει προστασία από το ελληνικό κράτος αντί να συνεχίσει τη προσπάθεια εισόδου
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αντιμετωπίζοντας νέους κινδύνους για τη ζωή τους.
Εντωμεταξύ, η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία, πέρα από τα προβλήματα
που δημιουργεί στους εξυπηρετούμενους του ΕΣΠ –και αυτό είναι το κυριότερο- έχει δημιουργήσει επιπρόσθετα
διαχειριστικά προβλήματα στη λειτουργία της Οργάνωσης. Στα δεδομένα, δυστυχώς πλέον, προβλήματα
καθυστερήσεων στη καταβολή των κονδυλίων από προγράμματα που έχει ήδη υλοποιήσει, με δικές του
δαπάνες, το ΕΣΠ, προστίθενται η καθυστερημένη ενημέρωση για μείωση ποσών που πρόκειται να διατεθούν,
ενώ η Οργάνωση ήδη υλοποιεί δράσεις, η θέσπιση ακόμα και πολύπλοκων διαδικασιών εκταμίευσης ποσών και
ανάθεσης έργων, η επαύξηση των διαχειριστικών απαιτήσεων των προγραμμάτων του ΕΣΠ, η μεταβολή του
πλαισίου χρηματοδότησης.
Το ΕΣΠ συνεχίζει, παρόλα αυτά, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των περιστάσεων για παροχή υπηρεσιών, να
επιβεβαιώνει τη φήμη του ως τη πλέον αξιόπιστη ΜΚΟ στο χώρο του Ασύλου, να σημειώνει επιτυχίες και να
προσπαθεί συνεχώς να βελτιωθεί ως Οργάνωση προκειμένου να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες, στηριζόμενο
όπως πάντα στο προσωπικό και τους εθελοντές του.
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ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟ 2013
Υπηρεσία Ασύλου και Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής: Παλαιό και Νέο σύστημα ασύλου σε παράλληλη τροχιά
Την 7η Ιουνίου 2013 ξεκίνησε η λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου, η ίδρυση της οποίας είχε ήδη προ διετίας
προβλεφθεί στο Ν. 3907/2011 και η παραλαβή, καταγραφή και εξέταση αιτημάτων ασύλου πέρασε από τα χέρια
της αστυνομίας σε πολιτικούς υπαλλήλους. Λίγο νωρίτερα είχε τεθεί σε λειτουργία η δεύτερη νέα υπηρεσία που
προέβλεπε ο Ν. 3907/2011, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, καθώς το Μάρτιο του 2013 άνοιξε τις πόρτες του το
Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) στη περιοχή του Φυλακίου στο νομό Έβρου.
Έτσι, στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν παράλληλα δύο συστήματα παροχής διεθνούς προστασίας:
Για όσα αιτήματα ασύλου/διεθνούς προστασίας είχαν κατατεθεί πριν τις 7.6.2013 αρμόδια για την αρχική
εξέτασή τους αλλά και όλη την διεκπεραίωση της διαδικασίας παραμένει η αστυνομία (διαδικασία του π.δ.
114/2010). Για τα αιτήματα, που κατατίθενται από τις 7.6.2013 και εξής αρμόδια για την κατάθεση, την εξέταση
όσο και την διεκπεραίωση της διαδικασίας, είναι η Υπηρεσία Ασύλου, αποτελούμενη από επιμέρους
Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (διαδικασία του π.δ. 113/2013).
Και τα δύο συστήματα απονομής ασύλου στηρίζονται στην προσωπική συνέντευξη του αιτούντος στην οποία
κεντρική θέση έχει η εκτίμηση της αξιοπιστίας του, δεδομένου ότι σπανίως αυτός θα έχει τη δυνατότητα να
προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για την επίρρωση των ισχυρισμών του. Στο πλαίσιο του παλαιού συστήματος
η συνέντευξη σε α’ βαθμό διεξάγεται από βαθμοφόρο της αστυνομίας, ενώ με το νέο σύστημα από υπάλληλο
της Υπηρεσίας Ασύλου.
Αν η απόφαση επί του ασύλου είναι αρνητική σε πρώτο βαθμό ο αιτών δικαιούται να ασκήσει εγγράφως μέσα
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προσφυγή προκειμένου η υπόθεσή του να κριθεί από δευτεροβάθμιο
όργανο, το οποίο συνίσταται σε μια τριμελή επιτροπή. Στο πλαίσιο του παλαιού συστήματος, μία εκ των
Επιτροπών Προσφυγών, οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (π.δ.
114/2010), καλεί τον αιτούντα να εμφανιστεί αυτοπροσώπως προκειμένου να υποβληθεί σε εκ νέου
συνέντευξη. Στο νέο σύστημα ασύλου η επανεξέταση γίνεται κατά κανόνα με βάση τα στοιχεία του φακέλου και
κατ’ εξαίρεση μόνο διεξάγεται συνέντευξη με αυτοπρόσωπη εμφάνιση του αιτούντος. Για τη διαδικασία
εξέτασης –έγγραφη και προφορική- των προσφυγών στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας, αρμόδιες είναι οι
Επιτροπές Προσφυγών, οι οποίες συγκροτήθηκαν και λειτουργούν στο πλαίσιο μιας άλλης νεοσύστατης
υπηρεσίας, της Αρχής Προσφυγών (άρθρο 3 Ν. 3907/2011).
Κατά της απόφασης του δευτεροβαθμίου οργάνου, τόσο στη προηγούμενη όσο και στη νέα διαδικασία εξέτασης
αιτημάτων ασύλου, ο αιτών έχει δικαίωμα να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
και κατά της τελευταίας έφεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Το αίτημα ασύλου σύμφωνα με το ισχύουσα νομοθεσία δύναται να υποβληθεί μόνον αυτοπροσώπως. Εφόσον
υποβληθεί ενώπιον αναρμόδιας αρχής, αυτή υποχρεούται να παραπέμψει την αίτηση στο αρμόδιο
Περιφερειακό Γραφείο της Υπηρεσίας Ασύλου .
Στην πράξη, η πρόσβαση στην νέα διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου, αν και σαφώς βελτιωμένη σε σχέση
με το παρελθόν, παραμένει ιδιαίτερα προβληματική δεδομένης και της εξαιρετικά περιορισμένης γεωγραφικά
λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου στην Ελληνική Επικράτεια.
Επίσης περιορισμένη είναι η παροχή υπηρεσιών πρώτης υποδοχής σε υπηκόους τρίτων χωρών, η οποία
προβλέπεται στα άρθρα 6 επ. (Κεφάλαιο Β’) του Νόμου 3907/2011. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο όριζε τη
διαδικασία αποτελεσματικής διαχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς
νομιμοποιητικά έγγραφα και την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής. Κατά τη διάρκεια του έτους
2013 λειτούργησε στο πλαίσιο των νέων αυτών διαδικασιών πρώτης υποδοχής μόνο το Κέντρο Πρώτης
Υποδοχής (ΚΕΠΥ) Φυλακίου ενώ, σταδιακά ξεκίνησαν τη δραστηριοποίησή τους ολιγομελείς Κινητές Μονάδες
Πρώτης Υποδοχής σε περιοχές της χώρας, όπου παρατηρήθηκαν φαινόμενα αυξημένων ροών εισόδου στην
Ελλάδα (Σάμος, Λέσβος και Χίος). Προβληματικό παραμένει έως σήμερα το σύστημα παραπομπής σε δομές
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φιλοξενίας, η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και το σύστημα εντοπισμού, πλαισίωσης και
προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων μεταξύ των νέο-εισερχομένων.
Σήμερα λειτουργούν οι εξής περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ασύλου: το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου
Αττικής στην Αθήνα, καθώς και αυτοτελές κλιμάκιο στο κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα, τα Περιφερεικά
Γραφεία Βορείου και Νοτίου Έβρου (εκ των οποίων το πρώτο παραλαμβάνει μόνο αιτήματα κρατουμένων στο
ΕΚΠΑ Φυλακίου ή διαμενόντων στο ΚΕΠΥ, ενώ δεν λειτουργεί γραφείο για παραλαβή αιτημάτων ελεύθερων), τα
Περιφερειακά Γραφεία Λέσβου και Ρόδου, καθώς και αυτοτελές κλιμάκιο ασύλου στη Θεσσαλονίκη (το οποίο
επίσης παραλαμβάνει μόνο αιτήματα κρατουμένων στη γύρω περιοχή, ενώ δεν λειτουργεί γραφείο για
παραλαβή αιτημάτων από ελεύθερους). Επίσης, όσον αφορά την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, λειτουργεί μόνο
το ΚΕΠΥ στο Φυλάκιο και οι Κινητές Μονάδες στη Λέσβο και τη Σάμο (βλ. αποστολές του ΕΣΠ στα νησιά της
Λέσβου και της Σάμου εντός του 2013). Είναι προφανές ότι οι πραγματικές ανάγκες δεν καλύπτονται από τις
υπάρχουσες δομές ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι διαμένοντες σε χώρους πρώτης υποδοχής
ουσιαστικά τελούν υπό καθεστώς κράτησης.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατά τη διάρκεια του πρώτου
εξαμήνου λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2013, υποβλήθηκαν
4.817νέες αιτήσεις ασύλου (3.654 γυναίκες και 1.163 άνδρες). Οι κύριες χώρες καταγωγής των αιτούντων είναι
το Αφγανιστάν με διαφορά (16,7%), το Πακιστάν (12,6%), η Αλβανία (8,7%) και η Γεωργία (7,1%). Ακολουθούν η
Συρία και η Αίγυπτος (5,3%), το Μπαγκλαντές (4,8%), η Νιγηρία (4,4%) ενώ η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το
Ιράν, η Ερυθραία, το Ιράκ, η Κίνα, το Μαρόκο και η Αλγερία.
Από τους 2.662 εξετασθέντες σε Α' Βαθμό (δηλαδή κατόπιν πρώτης συνέντευξης ενώπιον των Ελληνικών
αρχών), 232 άτομα αναγνωρίστηκαν και έλαβαν προσφυγικό καθεστώς, 94 άτομα έλαβαν επικουρική
προστασία, 1.771 αιτήσεις απερρίφθησαν και 565 διεκόπησαν (παραιτήσεις – διακοπές – απαράδεκτες).
Την αναγνώριση του προσφυγικού τους καθεστώτος σε Β’ βαθμό (δηλαδή μετά από προσφυγή κατά της
πρώτης απορριπτικής απόφασης εις βάρος τους και δεύτερη συνέντευξη) έλαβαν 39 άτομα, 18 άτομα έλαβαν
επικουρική προστασία, ενώ 606 προσφυγές στον Β΄ βαθμό απορρίφθηκαν.
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Το θέμα της κράτησης
Κατά τη διάρκεια του έτους συνεχίσθηκαν οι πρακτικές επιχειρήσεων «σκούπα» στο εσωτερικό της Ελλάδας, με
αποτέλεσμα την παρατεταμένη διοικητική κράτηση (έως 18 μήνες, ενώ με πρόσφατες εξελίξεις εντός του έτους
2014 διαφαίνεται ο κίνδυνος παράτασης ακόμα και του εκ του νόμου απώτατου αυτού χρονικού ορίου
διοικητικής κράτησης) αλλοδαπών σε ακατάλληλες και συχνά απάνθρωπες συνθήκες.
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες συνέχισε τη παροχή νομικής συνδρομής σε χώρους κράτησης,
συμπεριλαμβανομένων των προαναχωρησιακών κέντρων κράτησης στην Ελλάδα, καταγράφοντας πλήθος
περιπτώσεων προσώπων που δικαιούνταν διεθνούς προστασίας, ανηλίκων καταγεγραμμένων και κρατούμενων
διοικητικά ως ενήλικες, ευάλωτων περιπτώσεων όπως προσώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας, θυμάτων
βασανιστηρίων και trafficking, τα οποία παρέμεναν κρατούμενα και στερούνταν κάθε δυνατότητας πρόσβασης
σε κατάλληλες δομές περίθαλψης και προστασίας.
Παρεμβάσεις του ΕΣΠ στο θέμα της κράτησης:
Μεταξύ άλλων παρεμβάσεων ενώπιον των αρμόδιων αρχών ασκήθηκαν και έγιναν δεκτές αντιρρήσεις κατά
κράτησης σε ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση πολίτη Γκάνας που είχε κάνει
απόπειρα αυτοκτονίας εντός του κρατητηρίου, σε περίπτωση Σύριων γυναικών που κρατούνταν μαζί με τα
ανήλικα παιδιά τους, σε περίπτωση Σομαλού πάσχοντος από φυματίωση που συνελήφθη εντός του νοσοκομείου
όπου νοσηλευόταν επειδή αδυνατούσε να πληρώσει τα νοσήλια.
Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί η πραγματοποίηση παρέμβασης του ΕΣΠ για την άρση της κράτησης και την
αποστολή αιτήματος ανάληψης ευθύνης εξέτασης αιτήματος ασύλου ανήλικου κρατουμένου σε
προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης υπό τα στοιχεία της μητέρας του, ήτοι καταγεγραμμένου ως 39 ετών. Παρά
την ύπαρξη πρωτότυπων και αντιγράφων εγγράφων αποδεικτικών της ηλικίας, ο ανήλικος υπεβλήθη σε
ακτινολογικές εξετάσεις και αξιολογήθηκε ως ενήλικος. Κατόπιν τούτου παρέμεινε κρατούμενος και
καταγεγραμμένος ως 39 ετών, ενώ το αίτημά του για ανάληψη ευθύνης εξέτασης του αιτήματος ασύλου του
από τις Βελγικές αρχές, όπου βρισκόταν η μητέρα κι ο ανήλικος αδελφός του, δεν έγινε δεκτό να σταλεί καν από
την ελληνική εθνική μονάδα Δουβλίνου. Κατόπιν της παρέμβασης ήρθη η κράτηση και εστάλη και έγινε δεκτό το
αίτημα μεταφοράς του στο Βέλγιο.
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
«Νέα» Πύλη Εισόδου στην Ευρώπη: νέοι κίνδυνοι
Η έγερση του «φράχτη» μήκους 10,5 χιλιομέτρων στα χερσαία σύνορα των δυο χωρών στη περιοχή του Έβρου
εντός του έτους 2012 (επιχείρηση «Ασπίδα»), μετέτρεψαν την επικίνδυνη θαλάσσια διαδρομή από τα τουρκικά
στα ελληνικά παράλια στην κύρια πύλη εισόδου στην Ευρώπη για χιλιάδες πρόσφυγες και πρόσωπα που
χρήζουν διεθνούς προστασίας.
Στις 10 Δεκεμβρίου 2013, νωρίς το απόγευμα, 13 Σύριοι έφτασαν σε βραχονησίδα κοντά στο νησί της Σύμης, απ’
όπου κάλεσαν στα γραφεία του ΕΣΠ στην Αθήνα ζητώντας βοήθεια. Αμέσως, η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ προέβη
στις απαραίτητες ενέργειες για να συνδράμει τους 13 Σύρους επικοινωνώντας με τις αρμόδιες αρχές και το
Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. Η διάσωση πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία και δρομολογήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες όπως εφαρμόζονται στην περίπτωση των Σύρων από τις
ελληνικές αρχές.
Το παραπάνω περιστατικό και η διασφάλιση πρόσβασης, με παρέμβαση του ΕΣΠ, σε διεθνή προστασία 13
ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους και 5 παιδιά, οι οποίοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον πόλεμο που
μαστίζει τη χώρα τους εδώ και 3 χρόνια, είναι δυστυχώς η εξαίρεση.
Υπενθυμίζουμε ότι στις 16 Νοεμβρίου 2013, 12 άνθρωποι - μεταξύ αυτών και 4 παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών έχασαν τη ζωή τους στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Λευκάδα και τις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας ενώ, από
περισσότερα από 160 άτομα αναφέρεται ότι έχουν πνιγεί στο Αιγαίο εντός του 2013, προσπαθώντας να σώσουν
τη ζωή τους και να αιτηθούν διεθνούς προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια του έτους,
τουλάχιστον δυο εκθέσεις ΜΚΟ (ProAsyl και Διεθνούς Αμνηστίας) κατέγραψαν και κατήγγειλαν την έκταση
φαινομένων επαναπροωθήσεων (push backs) στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, που έχουν σαν αποτέλεσμα τη
ματαίωση κάθε δυνατότητας πρόσβασης σε πλαίσιο προστασίας..
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες συγκέντρωσε και συνεχίζει να συγκεντρώνει πληροφορίες για
συλλογικές απελάσεις, «ανεπίσημες επιστροφές» προσώπων ή ομάδων καθώς και για επιχειρήσεις απώθησης
που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και παρεμβαίνει με παροχή κοινωνικών και νομικών υπηρεσιών σε
ανάλογα περιστατικά.

Σημαντικές παρεμβάσεις του ΕΣΠ – Γεγονότα που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας
ΜΑΝΩΛΑΔΑ: Το ΕΣΠ παρίσταται ως πολιτική αγωγή στην υπόθεση εργασιακού trafficking και των
πυροβολισμών κατά των μεταναστών εργατών γης της Μανωλάδας.
Η επίθεση που δέχθηκαν στη Μανωλάδα συνολικά 155 εργάτες γης από το Μπαγκλαντές αφού προσπάθησαν να
διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα και τα δικαιώματά τους τον Απρίλιο του 2013 συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Τα
περισσότερα από τα άτομα αυτά παρέμεναν και εργάζονταν στην Ελλάδα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, στο
έλεος κυκλωμάτων εκμετάλλευσής τους και υπό συνθήκες που οδήγησαν και στο χαρακτηρισμό τους ως θύματα
εμπορίας ανθρώπων (trafficking).
Η απάντηση της Πολιτείας στο σάλο που δημιουργήθηκε ήταν η προστασία από τον κίνδυνο απέλασης
αποκλειστικά των προσώπων που τραυματίστηκαν από τα πυρά της επίθεσης, ήτοι 35 άτομα, των οποίων τα
στοιχεία εξακριβώθηκαν λόγω της εισαγωγής τους σε νοσοκομείο. Με άλλα λόγια, μόνο οι τραυματίες της
επίθεσης χαρακτηρίστηκαν ως θύματα εργασιακού trafficking και χορηγήθηκε άδεια διαμονής για τις ανάγκες
της ποινικής διαδικασίας.
Για τους υπόλοιπους 120 δεν έγινε καμία ενέργεια καταγραφής και διερεύνησης της υπόθεσής τους, παρά το
γεγονός ότι πέρα από μάρτυρες αποτελούν και θύματα της επίθεσης.
Ωστόσο για το ΕΣΠ ο τραυματισμός των 35 αυτών προσώπων είναι συμπτωματικός, ενώ η επίθεση δηλωτική
ενός ευρύτερου φαινομένου. Προστασία απαιτείται για όλους όσους ζουν και εργάζονται στη χώρα υπό τις ίδιες
συνθήκες εκμετάλλευσης.
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Για το λόγο αυτό, το ΕΣΠ κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά και για τους υπόλοιπους 120 εργάτες, εφόσον θεωρεί ότι
θύματα εργασιακού trafficking είναι, στον ίδιο βαθμό με τους τραυματίες, άπαντες οι διαμαρτυρόμενοι εργάτες
που είχαν συγκεντρωθεί για το ίδιο ζήτημα στο σημείο του περιστατικού. Το τυχαίο περιστατικό του
τραυματισμού κάποιων εξ αυτών κατά την επίθεση που έλαβε χώρα αδιακρίτως έναντι όλων των
συγκεντρωμένων δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο διαφοροποίησης της νομικής τους κατάστασης.
Η εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον της ποινικής δικαιοσύνης εκκρεμεί και αναμένεται να αρχίσει εντός του
καλοκαιριού 2014. (σχετικά και στη σελίδα 22 της έκθεσης).
Καταργήθηκε η «Απόφαση Λοβέρδου» σχετικά με τον περιορισμό διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων!
Η Απόφαση της Υφυπουργού Υγείας κυρίας Σκοπούλη, που καταργεί την Υπουργική Απόφαση ΓΥ39α
ΦΕΚ1002/Β/2-4-2012, η οποία ρύθμιζε θέματα περιορισμού Λοιμωδών Νοσημάτων, δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Μάρτιο του 2013 (ΦΕΚ 1085/Β/30.4.2013).
Γνωστή και ως «Απόφαση Λοβέρδου», η εν λόγω ρύθμιση, η οποία καταργήθηκε με την παραπάνω νέα
Υπουργική Απόφαση, εξανάγκαζε μεταξύ άλλων αλλοδαπούς σε ιατρική εξέταση και νοσηλεία σε ειδικούς
χώρους, επεμβαίνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην ιδιωτική ζωή του προσώπου. Κατ’ εφαρμογή της Απόφασης
αυτής είχαν γίνει υποχρεωτικές εξετάσεις, συλλήψεις και κρατήσεις , με πιο γνωστές αυτές των οροθετικών
γυναικών πέρσι.
Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, μαζί με την ACT-UP, κατέθεσαν τον Ιούνιο του
2012 στο Συμβούλιο της Επικρατείας την υπ’ αρ. κατάθεση 3833/2012 Αίτηση για την ακύρωση της ΓΥ39α
Απόφασης του Υπουργού Υγείας, ως αντίθετης με το διεθνές δίκαιο, όπως η Σύμβαση του Οβιέδο 1997, το
Σύνταγμα και τους νόμους. Η απόφαση αυτή είχε δεχθεί κριτική από πολλούς φορείς τόσο του ιατρικού κόσμου
όσο και από φορείς υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρ’ όλα αυτά εφαρμόζονταν κανονικά.
Η Διοίκηση με την κατάργηση της Υπουργικής αυτής απόφασης συμμορφώνεται με τα όσα ζητήθηκαν στο
σχετικό δικόγραφό μας , πριν την εκδίκασή του. Ας σημειωθεί ότι η επιχειρηματολογία της Υφυπουργού για την
κατάργηση της εν λόγω απόφασης Λοβέρδου, που υπάρχει σε σχετικό δημοσίευμα του Τύπου, συμπίπτει με
τους λόγους ακύρωσης του δικογράφου που κατατέθηκε.
Υποστήριξη σε θύματα βασανιστηρίων
Τα θύματα βασανιστηρίων έπαψαν να λαμβάνουν υποστηρικτές υπηρεσίες στην Ελλάδα από την ημέρα που
έκλεισε το Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων, το 2008.
Το ΕΣΠ σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ και το Ινστιτούτο κατά των Βασανιστηρίων «DIGNITY» από τη
Δανία, έλαβαν την πρωτοβουλία να επαναφέρουν στην Ελλάδα την προσφορά υπηρεσιών αποκατάστασης σε
θύματα βασανιστηρίων. Στο πλαίσιο αυτό, συστάθηκε τον περασμένο Μάιο μια Μονάδα Αποκατάστασης η
οποία αποτελείται από δύο γιατρούς , δύο ψυχολόγους, έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν δικηγόρο.
(Το Πρόγραμμα φέρει τον τίτλο «Προμηθέας : Ταυτοποίηση και Αποκατάσταση θυμάτων βασανιστηρίων στην
Ελλάδα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά αποτελέσματα και στις σελ. 22 & 34 της
έκθεσης).
Εκτός της επαναφοράς των υπηρεσιών αποκατάστασης στην Ελλάδα, στόχος του Προμηθέα αποτελεί και η
ανάπτυξη τεχνογνωσίας με την κατάρτιση νέων επιστημόνων που μπορούν να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο
του πολιτικού ασύλου. Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο έλαβαν χώρα τέσσερα
εκπαιδευτικά σεμινάρια με τη συμμετοχή 100 περίπου επαγγελματιών από τους τομείς του Δικαίου, της
κοινωνικής εργασίας , της ιατρικής και της ψυχολογίας. Οι εκπαιδευόμενοι προέρχονταν από ένα ευρύ φάσμα
κρατικών και μη φορέων παροχής υπηρεσιών και οι εκπαιδευτές ήταν ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες από το
Ινστιτούτο κατά των βασανιστηρίων της Δανίας DIGNITY, καθώς και Έλληνες ειδικοί με πολυετή επαγγελματική
εμπειρία στον τομέα. Επιπλέον, παράχθηκε ενημερωτικό υλικό σε πέντε διαφορετικές γλώσσες (ελληνικά,
αγγλικά, γαλλικά, φαρσί και αραβικά) με σκοπό την άμεση επικοινωνία με τα θύματα βασανιστηρίων και την
ενημέρωσή τους σχετικά με τη βοήθεια που μπορεί να τους παρέχει το ΕΣΠ σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας
Βαβέλ.
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Το ΕΣΠ στο πλευρό των θυμάτων ρατσιστικής βίας.
Σε μια περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που οδηγεί σε έξαρση των φαινομένων της
ξενοφοβίας και του ρατσισμού, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και οι Γιατροί του Κόσμου ενώνουν
τις δυνάμεις τους για την ευαισθητοποίηση του κοινού κατά του ρατσισμού, την καταπολέμηση των ρατσιστικών
εγκλημάτων και της ατιμωρησίας των δραστών, την προστασία των θυμάτων καθώς και την προώθηση των
απαραίτητων ενεργειών για τη χάραξη μιας επίσημης εθνικής στρατηγικής με στόχο την καταπολέμηση του
φαινομένου μέσω και της εκπόνησης Εθνικής Έκθεσης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, το ΕΣΠ εξασφαλίζει τη
νομική υποστήριξη των θυμάτων και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ουσιαστική
υποστήριξη των θυμάτων των περιστατικών ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.
(Περισσότερα στοιχεία για τη δράση -πρόγραμμα Enough-αναφέρονται στις σελίδες 22 & 34 της έκθεσης)
Συνδρομή στο πρόβλημα στέγασης αιτούντων άσυλο
Η Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ συμμετείχε ως συντονιστής εταίρος στην υλοποίηση δράσης, με εταίρους τον
Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τη «PRAKSIS» και τους «Γιατρούς του Κόσμου».
(«Επείγοντα Μέτρα», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σχεδίου Δράσης με τίτλο: «Στεγαστική Συνδρομή»,
Μέτρο 4.2.2. «Υποβοηθούμενη ενοικίαση & ρυθμίσεις για την κάλυψη των βασικών αναγκών για άτομα που
ενδέχεται να χρήζουν διεθνούς προστασίας»).
Η δράση είχε σκοπό να συνδράμει στην διευθέτηση του προβλήματος ανεπαρκών υλικών συνθηκών υποδοχής
σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας και δεν μπορούν να παραπεμφθούν σε κέντρα υποδοχής και την
ενδυνάμωση των ωφελουμένων μέσω της ευρύτερης και πληρέστερης αντιμετώπισης των κοινωνικών και
νομικών αναγκών τους από τις κοινωνικές υπηρεσίες των συνεργαζόμενων φορέων. Προτεραιότητα συμμετοχής
στο πρόγραμμα δόθηκε στις πλέον ευάλωτες περιπτώσεις όπως π.χ. Πολυμελείς οικογένειες, Μονογονεϊκές
οικογένειες, Άτομα με χρόνια νοσήματα και αναπηρία, θύματα βασανιστηρίων, κακοποίησης και βίας.
Οι συνολικές περιπτώσεις επωφελούμενων ανέρχονται σε 1.522 και αντιστοιχούν σε σύνολο 2.349 ατόμων.
Συγκεκριμένα, Στεγαστική συνδρομή με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης για κάλυψη ενοικίου, έλαβαν συνολικά
2.162 άτομα που αντιστοιχούν σε 1.443 περιπτώσεις, ενώ σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία στεγάστηκαν
προσωρινά συνολικά 187 άτομα που αριθμούν 79 περιπτώσεις. Παράλληλα, στο πλαίσιο της υπο-δράσης
συνδρομή για σίτιση διατέθηκαν σε 564 ευάλωτες περιπτώσεις ή σε 1.247 άτομα από όλους τους
συνεργαζόμενους φορείς, συνολικά 450 διατακτικές και 145 Επισιτιστικά πακέτα.
Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων - Άδεια γάμου αλλοδαπού αιτούντος άσυλο.
Αφγανός αιτών άσυλο υποστηρίχθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ στην προσπάθειά του να προμηθευθεί
την αναγκαία άδεια γάμου ώστε να παντρευτεί την Ελληνίδα σύντροφό του, μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών
τους τα οποία και έχει αναγνωρίσει επίσημα. Παρά την αδυναμία του αιτούντος να προσκομίσει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά από την χώρα καταγωγής του (λόγω διάρρηξης των σχέσεών του με το κράτος ιθαγένειας), η
απόφαση του Πρωτοδικείου που εκδίκασε την υπόθεση όρισε, κατ’ εφαρμογή των αρ. 8, 12 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα αρ. 7, 9 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. ότι τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποκατασταθούν από απλές υπεύθυνες δηλώσεις.
Πρόκειται για την πρώτη υπόθεση που αναγνωρίζει θετική υποχρέωση του Κράτους όχι μόνο να επιτρέπει το
γάμο στους αιτούντες άσυλο αλλά και να ερμηνεύει με ευρύτητα πνεύματος την απαίτηση προσκόμισης
δικαιολογητικών σε πρόσφυγες, οι οποίοι για λόγους ανωτέρας βίας αδυνατούν. Παρά το νομοθετικό κενό, το
Δικαστήριο, εφαρμόζοντας ευθέως κανόνες υπέρτερης τυπικής ισχύος και τη συνταγματική αρχή της
αναλογικότητας έκανε ένα μεγάλο βήμα για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των προσφύγων
καθώς και των εμμέσων υποκειμένων που πλήττονται (σύζυγος-ανήλικα τέκνα).
Δύο ασυνόδευτα κοριτσάκια 14 μηνών από το Αφγανιστάν, ξαναβρήκαν τη μητέρα τους στην Ολλανδία χάρη
στις ενέργειες της νομικής υπηρεσίας του ΕΣΠ
Τον περασμένο Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε η πρώτη υπόθεση οικογενειακής επανένωσης στο πλαίσιο του
Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ από τη νέα Υπηρεσία Ασύλου, η οποία αφορούσε σε δύο ασυνόδευτα κοριτσάκια
ενάμιση περίπου έτους, τα οποία έπρεπε να μεταφερθούν συνοδευόμενα στην Ολλανδία, ώστε να
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επανενωθούν με τη μητέρα τους. Τα δύο βρέφη βρισκόντουσαν στην Ελλάδα χωρίς κανένα άλλο μέλος της
οικογένειάς τους φιλοξενούμενα στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα».
Η δικηγόρος του ΕΣΠ που χειρίστηκε την υπόθεση προέβη σε σειρά ενεργειών ώστε αφενός να διευκρινιστούν οι
λεπτομέρειες της διαδικασίας επανένωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ και αφετέρου να λυθούν
πρακτικά ζητήματα σχετικά με το αεροπορικό ταξίδι. Παρά τις διαδικαστικές δυσκολίες, τα κενά του
υποστηρικτικού πλαισίου και την έλλειψη κατάλληλων εξειδικευμένων δομών και συνοδευτικών υπηρεσιών, η
υπόθεση έληξε αισίως και τα δύο κοριτσάκια επανενώθηκαν με τη μητέρα τους στο Άμστερνταμ!
Το ΕΣΠ συμμετέχει στη δημιουργία Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Πληροφοριών Σχετικά με το Άσυλο.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για Πρόσφυγες και Εξόριστους (European Council on Refugees and Exiles -ECRE), σε
συνεργασία με το Hungarian Helsinki Committee, την οργάνωση Forum Réfugiés-Cosi και το Irish Refugee
Council δημιούργησαν μία ιστοσελίδα η οποία λειτουργεί ως βάση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με το
άσυλο, με τίτλο «Asylum Information Database (AIDA)», στο πλαίσιο προγράμματος που χρηματοδοτεί το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για Ένταξη και Μετανάστευση (European Programme on Integration and Migration EPIM).
Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε νομικούς, φορείς χάραξης πολιτικής, μέσα ενημέρωσης, ερευνητές αλλά και στο
ευρύτερο κοινό και έχει ως στόχο την ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου και τις συνθήκες υποδοχής
και κράτησης των αιτούντων άσυλο σε 14 κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία,
Ελλάδα (ΕΣΠ), Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο), μέσω
εκθέσεων των κρατών, συγκριτικών δεικτών, τοπικών ειδήσεων, κ.ά.
Οι εκθέσεις των κρατών παρέχουν μια επισκόπηση των βασικών πτυχών του νομικού πλαισίου και της πρακτικής
σε σχέση με τους τρεις τομείς της έρευνας που διεξήχθη από εμπειρογνώμονες Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
που δραστηριοποιούνται στα εν λόγω κράτη μέλη της ΕΕ. Οι εκθέσεις αυτές θα επικαιροποιούνται κάθε έξι
μήνες, ενώ το πεδίο τοπικών ειδήσεων στη νέα ιστοσελίδα θα προβάλλει τις σημαντικές εξελίξεις που θα
λαμβάνουν χώρα στο μεσοδιάστημα στις χώρες αυτές. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει επίσης ένα συγκριτικό
μηχανισμό για το άσυλο, παρέχοντας μια αρχική συνοπτική εικόνα για τις 14 χώρες πάνω σε προ-επιλεγμένα
θέματα, με βάση μια σειρά δεικτών. Επιπροσθέτως, η ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους προς τις επίσημες
θέσεις του ECRE και των μελών του, πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ΕΕ στον τομέα του
ασύλου και άλλα στοιχεία σχετικών συγκριτικών μελετών σχετικά με το άσυλο.
Συντονισμός της καμπάνιας υπέρ των Σύρων στην Ελλάδα που διοργανώνει το European Council on Refugees
and Exiles (ECRE).
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία του European Council
on Refugees and Exiles (ECRE) που ξεκίνησε το Νοέμβριο 2013, συντονίζοντας τις δράσεις της εκστρατείας σε
εθνικό επίπεδο, οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσα στο 2014.
Περισσότερες από εκατό Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ευρώπη συνυπογράφουν το κάλεσμα του ECRE
προς τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε., αλλά και προς τα ευρωπαϊκά όργανα, να προβούν σε μία
συντονισμένη προσπάθεια για την παροχή προστασίας σε όσους διαφεύγουν της σύγκρουσης στη Συρία, σε ένα
πνεύμα αλληλεγγύης με τις γειτονικές της Συρίας χώρες. 7 Οργανώσεις με μακρόχρονη και σημαντική δράση στο
χώρο του ασύλου και την προστασία των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συντονίζουν την προσπάθεια αυτή σε
συνεργασία με το ECRE σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο η εκστρατεία αυτή να ωθήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες
να δράσουν τώρα προκειμένου οι άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά που διαφεύγουν της σύγκρουσης στη
Συρία να βρουν προστασία.
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμμετοχή στην εκστρατεία μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα:
http://www.helpsyriasrefugees.eu/
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ΤΟ ΕΣΠ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ:
ΝΕΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2013
Παρά τις αντίξοες συνθήκες εργασίας οι οποίες έγιναν ακόμη δυσκολότερες από τις μεγάλες καθυστερήσεις στις
καταβολές των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων υπέρ του ΕΣΠ, η Οργάνωση κλήθηκε να προασπίσει τα
δικαιώματα των προσφύγων και όσων άλλων περιπτώσεων υποστηρίζει.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2013 εξυπηρετήθηκαν από το ΕΣΠ 3.041 νέες υποθέσεις για τη παροχή βασικής
ενημέρωσης, νομικής και κοινωνικής στήριξης ενώ παράλληλα συνεχίσθηκε η υποστήριξη των προσώπων, τα
οποία ήδη εξυπηρετούσε ο φορέας,
Ειδικότερα:
2.336 νέες περιπτώσεις ανδρών εκ των οποίων 119 ασυνόδευτοι ανήλικοι, 10 πρόσωπα με αναπηρία
8 μόνος γονέας με παιδί/παιδιά (μονογονεικές οικογένειες).
705 νέες υποθέσεις γυναικών, εκ των οποίων 13 ασυνόδευτες ανήλικες, 139 μόνες ενήλικες γυναίκες
21 μόνος γονέας με παιδί/παιδιά (μονογονεικές οικογένειες).

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
Το ΕΣΠ οργανώνει καθημερινά την υποδοχή δεκάδων ανθρώπων, που απευθύνονται στις υπηρεσίες του για τη
παροχή άμεσης και δωρεάν νομικής και κοινωνικής στήριξης όσον αφορά τα θέματα διαδικασίας ασύλου, τη
πλαισίωση και ενδυνάμωσή τους κατά το πρώτο στάδιο ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία.
Το Τμήμα Αρχικής Υποδοχής και Διερμηνέων του ΕΣΠ υποστηρίζει δυναμικά την ομαλή ροή των
εξυπηρετούμενων του φορέα, εξασφαλίζοντας ότι τα αιτήματά τους ακούγονται και ικανοποιούνται με τον
καλύτερο δυνατόν τρόπο. Η Αρχική Υποδοχή είναι οργανωμένη στη βάση μιας «one stop shop» μορφής
υπηρεσίας, έχει την πρώτη επαφή με τους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες και, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες
υπηρεσίες που παρέχει το ΕΣΠ (Νομική, Κοινωνική), εξυπηρετεί κατά το δυνατόν άμεσα τα αιτήματα των
προσώπων που ζητούν τη συνδρομή του φορέα και καταγράφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε
περίπτωσης για τη παροχή βασικών κατευθυντήριων οδηγιών εξατομικευμένης υποστήριξης.
Σκοπός:
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Εντοπισμός του προφίλ του πρόσφυγα (screening) και κάλυψη των άμεσων αναγκών των αιτούντων
άσυλο, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της Οργάνωσης, για την αποτελεσματική παροχή διεθνούς
προστασίας
Εντοπισμός ευάλωτων περιπτώσεων όπως, ασυνόδευτοι ανήλικοι, ανάπηροι, πάσχοντες από σοβαρές
ασθένειες, θύματα διακίνησης ανθρώπων, βασανιστηρίων και ρατσιστικής βίας, ηλικιωμένοι κλπ.
Ενημέρωση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Διερεύνηση διαφόρων θεμάτων .
Παραπομπή σε υπηρεσίες και άλλους φορείς ανάλογα με τους ανάγκες τους
Εξασφάλιση δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ των αιτούντων άσυλο, προσφύγων και των επιμέρους
Τμημάτων της Οργάνωσης, προκειμένου να παρασχεθεί στους πρώτους η ζητούμενη και αναγκαία
νομική και κοινωνική βοήθεια.







Επίσης, μέσω της καθημερινής εξυπηρέτησης της ομάδας στόχου, συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό:
 Στην άμεση παρέμβαση σε νομικά και κοινωνικά προβλήματα των αιτούντων ασύλου και
αναγνωρισμένων προσφύγων και την επίλυση τους.
 Στην ουσιαστική πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και αγαθά
 Στην ενίσχυση του τρόπου αυτό-οργάνωσής τους (self-reception) –λόγω έλλειψης επίσημων δομών-,
προκειμένου να ενταχθούν ομαλά και εύκολα στη κοινωνία της χώρας υποδοχής
Μορφολογικά στοιχεία για τους εξυπηρετούμενους
Το 2013 συνολικά 3800 άτομα απευθύνθηκαν στο Τμήμα Αρχικής Υποδοχής ενώ καταγράφηκαν 2118 νέες
περιπτώσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε 2648 άτομα, από τους οποίους 20 % είναι παιδιά που συνοδεύονται από
τους γονείς ή κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο.
Νέες επαφές
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Γράφημα 1 απεικονίζει τις νέες επαφές κατά φύλο.
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Γράφημα 2 απεικονίζει τις βασικές χώρες των αιτούντων ασύλου και προσφύγων που απευθυνθήκαν στο Τμήμα
Αρχικής Υποδοχής και Διερμηνέων.
Στόχος
Το Τμήμα Αρχικής Υποδοχής και Διερμηνέων, προβαίνει άμεσα τον εντοπισμό ατόμων που χρήζουν διεθνούς
προστασίας και συμβάλλει στην υποδοχή και ένταξή τους, διευκολύνοντας έτσι τη πληροφόρηση στην
πρόσβαση και στην διαδικασία ασύλου, εντοπίζοντας τα καθημερινά τους προβλήματα.
Βασικός στόχος

Εντοπισμός του
προφίλ του
πρόσφυγα
22%

Διερεύνηση σε
διάφορα
5%

Εντοπισμός
ευάλωτων
περιπτώσεων
9%
Ενημέρωση για
δικαιώματα και
υποχρεώσεις
64%

Γράφημα 3 απεικονίζει την πραγματοποίηση του βασικού στόχου.
Ενέργειες:
3074 άτομα απευθύνθηκαν στο Τμήμα Αρχικής Υποδοχής για νομικά θέματα, ενώ 726 άτομα για κοινωνικά
θέματα και εξυπηρετήθηκαν άμεσα και γρήγορα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ενημερώθηκαν τόσο για διαδικασία
ασύλου όσο και για δικαιώματα και υποχρεώσεις τους στην χώρα υποδοχής.
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Θέματα νομικής φύσης

Διευκόλυνση πρόσβασης
Ανανεώσεις δελτίων,
εγγράφων
Διακοπή διαδικασία ασύλου

56
68
218

43

Παροχή πληροφοριών σε
διάφορα

773

Θέματα βασανηστηρίων

318

Α' και Β' απορρηπτικές
αποφάσεις
255

683

26

Προετοιμασία σε επιτροπές
ασύλου
Οικογενειακή Συνένωση

589

155

333
Αναφορά κράτησης
Θέματα διακίνησης
Θέματα ένταξης
Άλλα

Γράφημα 4 : Θέματα νομικής φύσης
Το βασικότερο ζήτημα που απασχόλησε το Τμήμα αφορούσε στη πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. 683
πρόσωπα αναζήτησαν βοήθεια για πού και πως να υποβάλουν την αίτηση ασύλου. Το Τμήμα προχώρησε σε
άμεσες ενέργειες για να διευκολύνει την πρόσβαση σε 437 ευάλωτες περιπτώσεις.
Το δεύτερο κατά σειρά αίτημα αφορούσε σε ανανεώσεις του Δελτίου Αιτούντων Ασύλου καθώς και του
καθεστώτος επικουρικής και ανθρωπιστικής προστασίας. Συγκεκριμένα, η ανανέωση του Δελτίου Αιτούντων
Ασύλου απετέλεσε το μεγαλύτερο πρόβλημα: τα περισσότερα άτομα που απευθύνθηκαν στο ΕΣΠ δήλωσαν
ότι οι αρμόδιες Αρχές αρνήθηκαν την ανανέωση του δελτίου αιτούντος άσυλο ενώ από τη σχετική διερεύνηση
δεν διαφαινόταν ότι είχε εκδοθεί εις βάρος τους απόφαση διακοπής της διαδικασίας ασύλου.
Για την ικανοποίηση αιτημάτων νομικής κατεύθυνσης, πραγματοποιήθηκαν 4254 ενέργειες για την άμεση
εξυπηρέτηση των αιτούντων και αναγνωρισμένων προσφύγων, οι οποίες απεικονίζονται αναλυτικά στο
ανωτέρω γράφημα 4.
Όπως διαφαίνεται και στα γραφήματα τρία, τέσσερα και πέντε, η παροχή ενημέρωσης, σε διάφορα πρακτικά
θέματα, αποτελεί καίριο σημείο: αν και πραγματοποιείται. Σε μεγάλο βαθμό παρέχεται γενική ενημέρωση για
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων άσυλο κατά τη πρώτη επαφή. Διαπιστώνεται, όμως, η ανάγκη
συνεχούς ενημέρωσης και παροχής εξειδικευμένων πληροφοριών και κατευθύνσεων προς το σκοπό της
κατανόησης των διαδικασιών τόσο σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος ασύλου όσο και σε σχέση με
παρεμφερή και συμπληρωματικά ζητήματα σε σχέση με την ένταξη τους στην κοινωνία της χώρας υποδοχής και
την αναφορά τους σε υποστηρικτικές δομές και υπηρεσίες, έτσι ώστε ο εξυπηρετούμενος του ΕΣΠ να αποκτήσει
νέες λειτουργικές ικανότητες στην χώρα υποδοχής.
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Ενέργειες

Παραπομπές

1168

Σύνταξη αίτησης αναβολής εξέτασης
ασύλου

87

Σύνταξη προσφυγής κατά Α' απόφασης

58

1210

Πληροφορίες για διάφορα θέματα

Παρέμβαση για πρόσβαση με φαξ

479

Σύνταξη αίτηση ασύλου
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Γράφημα 5: Ενέργειες που έγιναν για θέματα νομικής φύσης.

Κατά τη διαδικασία του «screening» των περιπτώσεων εντοπίζονται, εκτός των θεμάτων νομικής φύσης, και
θέματα κοινωνικής φύσης. Σε πολλές περιπτώσεις ήταν δυνατή η άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών.
Τα κυριότερα ζητήματα κοινωνικής πλαισίωσης που εντοπίσθηκαν και εξυπηρετήθηκαν ήταν κατά σειρά
θέματα υγείας, στεγαστικές ανάγκες και παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης σε σχέση με διάφορα
άλλα κοινωνικά ζητήματα.
Θέματα κοινωνικής φύσης
1%
0%
2%
0%

Θέματα υγείας

1%

Θέματα στέγασης
Θέματα εργασίας

13%

6%

Θέματα εκπαίδευσης

13%
19%

Θέματα ανηλίκων
Ανεργία
Θέματα ένταξης
Ψυχολογικά/Ψυχιατρικά
Θύμα βασανιστηρίων

15%
6%

5%

Θύμα Ρατσιστική βίας

19%

Ενδοοικογενειακή βία
Χρήση ουσίων
Άλλο

Γράφημα 6 : Θέματα κοινωνικής φύσης
Όπως φαίνεται παρακάτω, στο γράφημα επτά, η κυριότερη κατηγορία ενεργειών για την αντιμετώπιση
κοινωνικών ζητημάτων ήταν η παροχή πληροφοριών σε διάφορα πρακτικά θέματα και η προσπάθεια να
κινητοποιούνται και να απευθύνονται μόνοι τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, μόνο με ένα βοηθητικό σημείωμα
μερικές φορές, ενώ το η δεύτερη κατά σειρά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας ήταν η παραπομπή τους από
τον φορέα σε άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες, κυρίως εντός αλλά και εκτός ΕΣΠ, ανάλογα με τις ανάγκες των
εξυπηρετούμενων.
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ενημέρωση σε πρακτικά
θέματα

ενέργειες σε κοινωνικά θέματα
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οργανώσεις/υπηρεσίες
3%

7%

παραπομπές σε
νοσοκομεία

9%
16%

29%

παραπομπές για
εργασιακά
παραμπομπές για
εκπαιδευτικά

13%
4%

πληροφορίες σε διάφορα

9%

10%

συμβουλευτική σε
διάφορα

καταγραφή ρατσιτικής
βίας
άλλα

Γράφημα 7 : Ενέργειες που έγιναν για κοινωνικά θέματα
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80%

Γράφημα 8 : παραπομπές προς άλλες υπηρεσίες του ΕΣΠ κατά κύριο λόγο καθώς και σε άλλες κρατικές ή μη
δομές.

Ιδιαίτερα απασχόλησε το Τμήμα Αρχικής Υποδοχής το ζήτημα της μακροχρόνιας κράτησης εξυπηρετούμενων του
φορέα.
Στην Υποδοχή προσήλθαν 68 αιτούντες άσυλο, που είχαν κρατηθεί 12 ή 18 μήνες σε Κέντρα Κράτησης σε
διάφορες περιοχές της Ελλάδας, λόγω της στέρησης νομιμοποιητικών εγγράφων. 32 ήταν οι περιπτώσεις που
κρατήθηκαν για δώδεκα μήνες, μετά τη σύλληψή τους σε επιχειρήσεις «σκούπα» των αστυνομικών δυνάμεων
κατά τη διάρκεια του 2012 και αφέθησαν ελεύθεροι επειδή δεν ήταν εφικτή η απομάκρυνση τους.
Διαπιστώθηκε ότι είχαν ζητήσει όλοι άσυλο κατά τη διάρκεια της κράτησής τους και στη συνέχεια παραιτήθηκαν
από τη διαδικασία εξέτασης του αιτήματός τους, λαμβάνοντας από τις Αρχές κράτησης τη παραπλανητική
πληροφορία ότι θα αφεθούν ελεύθεροι μετά την υποβολή παραίτησης.
Η επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και εξυπηρετούμενων εξασφαλίσθηκε σε μόνιμη βάση για τις γλώσσες Νταρί,
Φαρσί, Γαλλικά, Αραβικά, Παστού, Ρώσικα, Τουρκικά, ενώ για τη κάλυψη των έκτακτων αναγκών κλήθηκαν
διερμηνείς για τις γλώσσες Γαλλικά, Αμχαρίκ, Τιγρίνια, Ουρντού, Πουλάρ, Ουλόφ, Μπάγκλα, Μαλίνκε, Μαλί,
Γεωργιανά, Σιγχάλες, Σουαχίλι, Τουρκικά και Κούρδικα. Οι έκτακτοι διερμηνείς πραγματοποίησαν συνοδείες σε
ιατρούς και ψυχολόγους και συμμετείχαν σε επισκέψεις δικηγόρων σε κρατητήρια.
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ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΙΑ Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ;
Η παροχή διεθνούς προστασίας σε όσους αδυνατούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους εξαιτίας
βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, εθνικής
καταγωγής ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, είτε εξαιτίας του κινδύνου να υποστούν εκεί σοβαρή
βλάβη για άλλους λόγους, ακόμα και για λόγους ανθρωπιστικούς, αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της
Ελληνικής Πολιτείας, διεπόμενη από τους κανόνες του διεθνούς, του ευρωπαϊκού και του εθνικού δικαίου. Σ’
αυτό το πλαίσιο, οι κρατικές δομές οφείλουν να παρέχουν στους πρόσφυγες ευρεία εννοία ουσιαστική και
αποτελεσματική προστασία, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στη διαδικασία ασύλου, τη δίκαιη εξέταση των
αιτημάτων τους για παροχή διεθνούς προστασίας, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, την ένταξή
τους στο κοινωνικό σύνολο.
Ωστόσο, στην πράξη οι εγγυήσεις που προβλέπονται στο θετικό δίκαιο υπέρ των προσφύγων, δεν γίνονται
πάντοτε σεβαστές από τις αρχές, ενώ κάποτε και αυτές ακόμα οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις χρήζουν
επανεξέτασης. Η παρέμβαση της Νομικής Υπηρεσίας (ΝΥ) του ΕΣΠ, με την παροχή νομικής συνδρομής σε
ατομικό επίπεδο σε όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας αλλά και την ανάπτυξη δράσεων – παρεμβάσεων σε
θεσμικό επίπεδο προς το σκοπό μιας εκ θεμελίων βελτίωσης της θέσης του πρόσφυγα στην ελληνική
πραγματικότητα, κρίνεται ως εκ τούτου αναγκαία.
Η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ παρέχει νομική συνδρομή σε όσους απευθύνονται στο φορέα και χρήζουν διεθνούς
προστασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο κύριος κορμός των δράσεων της ΝΥ (παρακάτω υπό Ι) αφορά στην υποστήριξη των αιτούντων άσυλο
(συμπεριλαμβανομένων και των εν δυνάμει αιτούντων άσυλο) ενώπιον των αρμόδιων αρχών σε όλα τα στάδια
της διοικητικής διαδικασίας αναγνώρισής τους ως δικαιούχων προστασίας, από την πρόσβασή τους στις
αρμόδιες αρχές παραλαβής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί του αιτήματός τους, καθώς και ενώπιον
των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η παροχή πληροφόρησης και
προσανατολισμού σχετικά με τη διαδικασία ασύλου, την κατάσταση στην Ελλάδα, τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των αιτούντων άσυλο κατά το νόμο, η συνδρομή στην εξασφάλιση πρόσβασης στη διαδικασία
ασύλου, η συνδρομή στην υποβολή αιτημάτων με σκοπό την οικογενειακή επανένωση με ευρισκόμενα σε άλλη
χώρα της Ε.Ε. συγγενικά τους πρόσωπα, η διενέργεια ατομικών συνεντεύξεων για τη διερεύνηση των
προϋποθέσεων αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας, η εκπροσώπηση των αιτούντων ενώπιον των
αρμόδιων υπηρεσιών με πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών προς το σκοπό της αναγνώρισης σε
αυτούς κάποιου εκ των καθεστώτων διεθνούς προστασίας, καθώς και οι αναγκαίες παρεμβάσεις στις αρχές με
σκοπό τη διατήρηση του χορηγηθέντος καθεστώτος προστασίας ή ακόμα και της ιδιότητας του αιτούντος άσυλο
όταν κινδυνεύουν να τεθούν εκτός διαδικασίας, συνιστούν μέρος της καθημερινής δραστηριότητας των
δικηγόρων της ΝΥ. Ταυτόχρονα, η υποστήριξη προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και τελούν υπό
διοικητική κράτηση, αφενός προκειμένου να αφήνονται ελεύθεροι όταν η κράτησή τους κρίνεται παράνομη και
αφετέρου προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβασή τους στη διαδικασία ασύλου, συνιστά μία ακόμα κεντρική
δράση της ΝΥ.
Οι παραπάνω δράσεις πραγματοποιούνται στα γραφεία του ΕΣΠ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε
κέντρα κράτησης στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την περιοχή του Έβρου (Φυλάκιο) και σε σημεία εισόδου ανά την
Επικράτεια, ανάλογα με τις ανάγκες.
Πέραν των κεντρικών αυτών δράσεων της ΝΥ, παρεχόμενων επί σειρά ετών στο φορέα με διαφοροποιήσεις ανά
διαστήματα σε σχέση με τη γεωγραφική ανάπτυξη του φορέα, κατά τη διάρκεια του 2013 η ΝΥ του ΕΣΠ
πραγματοποίησε εξειδικευμένες δράσεις για την παροχή νομικής συνδρομής σε μέλη ιδιαίτερα ευάλωτων
ομάδων, ήτοι σε θύματα βασανιστηρίων, θύματα ρατσιστικής βίας και θύματα trafficking (παρακάτω υπό ΙΙ).
Ειδικότερα:
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Ι. Οι κύριες δράσεις της ΝΥ του ΕΣΠ:
1. Το Γραφείο της Αθήνας:
Στο πλαίσιο της ως άνω κύριας δράσης της ΝΥ στο πεδίο της παροχής νομικής συνδρομής σε πρόσφυγες ευρεία
εννοία, η κεντρική ΝΥ του ΕΣΠ στην Αθήνα, στελεχωμένη από 10 δικηγόρους και 1 πολιτικό επιστήμονα, κατά το
έτος 2013 παρείχε εξατομικευμένη νομική συνδρομή στο γραφείο της Αθήνας, σε χώρους κράτησης σε διάφορες
περιοχές ανά την επικράτεια και σε επιλεγμένα σημεία εισόδου και συγκεκριμένα:
Α)
Στο γραφείο του ΕΣΠ στην Αθήνα και σε χώρους κράτησης στην Αττική η Νομική Υπηρεσία παρείχε
ενημέρωση και νομική συμβουλευτική σε συνολικά 3.421 άτομα.
Β)
Πραγματοποιήθηκαν 27 αποστολές για τη υποστήριξη προσώπων χρηζόντων διεθνούς προστασίας και
αιτούντων άσυλο τελούντων υπό κράτηση, με παροχή νομικής ενημέρωσης και συνδρομής στα 5 «προαναχωρησιακά» κέντρα στην Αμυγδαλέζα, την Κόρινθο, την Κομοτηνή, το Παρανέστι (Δράμα) και την Ξάνθη.
Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΣΠ παρείχε νομική συνδρομή σε 529 άτομα (ενηλίκους και ανηλίκους), με σκοπό την
άρση της κράτησης, την εξασφάλιση της πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, το σεβασμό των διαδικαστικών
εγγυήσεων της διαδικασίας ασύλου, την επί της ουσίας υποστήριξη του αιτήματος ασύλου και την ορθή
εφαρμογή της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ.
Γ)
Πραγματοποιήθηκαν 2 αποστολές σε σημεία εισόδου (στη Λέσβο και τη Σάμο) για την παροχή νομικής
συνδρομής σε νεοεισερχόμενους και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη διαδικασία ασύλου, κατά την
οποία ενημερώθηκαν για τα δικαιώματά τους και τις σχετικές διαδικασίες 99 και 252 άτομα αντίστοιχα.
Δ)
Πραγματοποιήθηκαν κατά περίπτωση εξατομικευμένες ενέργειες νομικής υποστήριξης σε διάφορα
στάδια της διαδικασίας ασύλου και συγκεκριμένα:
παρεμβάσεις για την εξασφάλιση πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου για 521 περιπτώσεις.
παρεμβάσεις για τη διερεύνηση της πορείας εξέτασης του αιτήματος ασύλου και την ανανέωση του
δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού σε 402 περιπτώσεις.
32 παρεμβάσεις για επίσπευση της διαδικασίας ασύλου.
σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων θεραπείας (αιτήσεις για συνέχιση εξέτασης του διακοπέντος αιτήματος
ασύλου) και διενέργεια άλλων παρεμβάσεων ενώπιον των διοικητικών αρχών σε 245 περιπτώσεις.
προετοιμασία για συνέντευξη αναγνώρισης καθεστώτος προστασίας στο πλαίσιο εξέτασης του
αιτήματος ασύλου ενώπιον των αρμόδιων αρχών σε α’ και β’ βαθμό σε 238 περιπτώσεις.
παράσταση στην εξέταση των αιτημάτων ασύλου σε α’ βαθμό (δηλ. αυτοπρόσωπη παρουσία του
δικηγόρου και υποστήριξη του αιτούντος με σύνταξη σχετικού υπομνήματος) σε περιπτώσεις 51ατόμων.
σύνταξη προσφυγών κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης απόρριψης του αιτήματος διεθνούς
προστασίας ή μεταγενέστερων αιτημάτων ασύλου κατόπιν εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης απόρριψης του
αρχικού αιτήματος ασύλου σε 93 περιπτώσεις.
κατάθεση αιτημάτων για ανανέωση καθεστώτος επικουρικής προστασίας και ανθρωπιστικού
καθεστώτος ή προσφυγές κατά της απόρριψης ανανέωσης χορηγηθέντος καθεστώτος σε 53 περιπτώσεις
ενέργειες για την έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας της οικογενειακής επανένωσης αιτούντων
άσυλο με μέλος/η της οικογένειάς τους σε άλλη χώρα της Ε.Ε. βάσει Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ (αιτήματα
υπαγωγής στη διαδικασία, ενέργειες για τη πραγματοποίηση των απαιτούμενων εξετάσεων DNA για την
απόδειξη του συγγενικού δεσμού, παράσταση στον εισαγγελέα ανηλίκων – προσωρινό εκ του νόμου επίτροπο
των ασυνόδευτων ανηλίκων για παροχή σχετικής εξουσιοδότησης για νομικές ενέργειες προς το σκοπό της
επανένωσης, υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων, επίσπευση της διαδικασίας σε ιδιαίτερα ευάλωτες
περιπτώσεις, παρέμβαση για υποβολή αιτήματος επανεξέτασης σε περίπτωση απόρριψης του αρχικού) σε 385
περιπτώσεις.
άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως κατά απορριπτικών αποφάσεων των αρμόδιων αρχών εξέτασης
αιτημάτων ασύλου ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Εφετείων ή παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας για την υποστήριξη παλαιότερων αιτήσεων ακύρωσης σε 14 περιπτώσεις.
2 προσφυγές και 1 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΕΔΔΑ.
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Σημειωτέον ότι οι έγγραφες θεσμικές παρεμβάσεις της ΝΥ του ΕΣΠ προς τους αρμόδιους φορείς έφτασαν τις
659, συμπεριλαμβανομένων: 75 προς το Συνήγορο του Πολίτη, 178 προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και 401 προς τη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής.

Επιτυχής παρέμβαση του ΕΣΠ:
Έκδοση απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου με την οποία αναγνωρίστηκε η προσφυγική ιδιότητα σε
πολίτη Συρίας ο οποίος υποστηρίχθηκε από το ΕΣΠ
Πρόκειται για μία από τις πρώτες θετικές αποφάσεις (από Οκτωβρίου 2013) της νέας Υπηρεσίας Ασύλου της
Ελλάδας. Δικηγόρος της ΝΥ του ΕΣΠ παρέστη στη συνέντευξη και συνέδραμε τον αιτούντα με κατάθεση
σχετικού υπομνήματος για την ενίσχυση των ισχυρισμών του.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι στην απόφαση έγινε δεκτό ότι το να ζητήσει ένας Σύριος
άσυλο στο εξωτερικό μπορεί να θεωρηθεί από τις Συριακές αρχές ως εκδήλωση αντιπολίτευσης εναντίον της
κυβέρνησης.
Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η απόφαση δέχθηκε, σε σχέση με τη κατάσταση ασφαλείας στη
Συρία, ότι η συνεχής επιδείνωση της κατάστασης και η γενίκευση της βίας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
οποιοδήποτε πρόσωπο κινδυνεύει, σε περίπτωση επιστροφής του σε οποιαδήποτε περιοχή της συγκεκριμένης
χώρας καταγωγής, να υποστεί σοβαρή βλάβη. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δε χορηγηθεί
καθεστώς πρόσφυγα, δύναται να θεμελιωθεί δικαίωμα χορήγησης καθεστώτος επικουρικής προστασίας «λόγω
αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης» (περίπτωση γ’ της
Οδηγίας Αναγνώρισης).
Επιτυχής δικαστική έκβαση σε περιπτώσεις ενταλμάτων έκδοσης προσφύγων στη χώρα καταγωγής.
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, κατά τη διάρκεια του 2013, εκπροσώπησε επιτυχώς ενώπιον των
ελληνικών Δικαστηρίων 7 Τούρκους αιτούντες άσυλο και 3 αναγνωρισμένους πρόσφυγες, κατά των οποίων
εκκρεμούσαν αιτήματα έκδοσής τους στην Τουρκία από τις τουρκικές αρχές. Η ελληνική δικαιοσύνη,
παραμένοντας πιστή στην αρχή της προστασίας αιτούντων άσυλο και προσφύγων, γνωμοδότησε κατά των
αιτημάτων έκδοσης στην Τουρκία, κρίνοντας ότι η έκδοση των αιτούντων άσυλο και προσφύγων απαγορεύεται,
μεταξύ άλλων, λόγω της εκκρεμούς διαδικασίας ασύλου, λόγω της προσφυγικής ιδιότητας καθώς και λόγω του
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κινδύνου επιδείνωσης της θέσης τους σε περίπτωση επιστροφής τους στην Τουρκία, κρίνοντας επίσης ότι η
δίωξή τους από τις τουρκικές αρχές είναι πολιτική δίωξη.
Όλοι οι εκπροσωπηθέντες εξυπηρετούμενοι αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες είχαν υπάρξει θύματα
βασανιστηρίων στη χώρα καταγωγή τους. Με τη συμμετοχή της στην εκπροσώπηση των ανωτέρω περιπτώσεων,
η ΝΥ του ΕΣΠ συνέβαλε στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα σημαντικής νομολογίας σε σχέση με το δίκαιο της
έκδοσης όπως αυτό εφαρμόζεται στο πλαίσιο του δικαίου των προσφύγων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Γραπτή παρέμβαση της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΣΠ προς το Συνήγορο του Πολίτη και τις αρμόδιες αρχές
σχετικά με το πρόβλημα της πρόσβασης στα κρατητήρια.
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) πραγματοποιεί επισκέψεις σε κέντρα κράτησης ανά την
Ελλάδα προκειμένου να παράσχει νομική συνδρομή σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι χρήζουν διεθνούς
προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Νομική Υπηρεσία (ΝΥ) του ΕΣΠ πραγματοποίησε σειρά εκτάκτων αποστολών
κατά τη διάρκεια του 2013, με σκοπό την ενημέρωση και την παροχή νομικής συνδρομής σε κέντρα κράτησης σε
διάφορα σημεία της χώρας (Σάμος, Λέσβος, Παρανέστι, Κομοτηνή, Ξάνθη κλπ).
Ωστόσο, η απρόσκοπτη πρόσβαση, επικοινωνία και συνεργασία των μελών της Νομικής Υπηρεσίας με τους υπό
διοικητική κράτηση υπηκόους τρίτων χωρών εμποδίστηκε επανειλημμένα με αποτέλεσμα να καθίσταται
εξαιρετικά δυσχερής έως αδύνατη μεταξύ άλλων η ενημέρωση των κρατουμένων σχετικά με τη διαδικασία
ασύλου, η παροχή νομικής συνδρομής, ο εντοπισμός ευάλωτων περιπτώσεων (πχ. ενήλικοι εσφαλμένως
καταγεγραμμένοι ως ενήλικοι).
Καθώς ο περιορισμός στην πρόσβαση και στην παροχή νομικής συνδρομής, δεν βρίσκεται σε συμφωνία με την
κείμενη νομοθεσία και τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη ήδη από το 2002, η Νομική Υπηρεσία του
ΕΣΠ απηύθυνε σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες αρχές και τον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας τον σεβασμό
του κατοχυρωμένου δικαιώματος πρόσβασης σε χώρους κράτησης αλλοδαπών των ΜΚΟ και συγκεκριμένα του
ΕΣΠ.
Υπογραμμίζεται τέλος ότι ο περιορισμός στην πρόσβαση του ΕΣΠ σε χώρους κράτησης, βρίσκεται σε προφανή
αναντιστοιχία με τις σχετικές επίσημες ανακοινώσεις των Ελληνικών Αρχών, σύμφωνα με τις οποίες το ΕΣΠ, στο
πλαίσιο της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων, έχει πλήρη πρόσβαση (full access) στους χώρους κράτησης
παράτυπων μεταναστών για την παροχή νομικής συμβουλευτικής και συνδρομής.
Συμμετοχή του ΕΣΠ στην Καμπάνια για το Άσυλο (Asylum Campaing)
Υπενθυμίζουμε ότι το ΕΣΠ συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία για την πρόσβαση στο άσυλο Asylum Campaign
στο πλευρό πολλών ακόμη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και συλλογικοτήτων, με σκοπό την απρόσκοπτη
πρόσβαση στο άσυλο και την εξασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των ανθρώπων που δικαιούνται
διεθνούς προστασίας.
Στο πλαίσιο της Καμπάνιας, στο τέλος του 2013 πραγματοποιήθηκαν 2 ακόμα αυτοψίες στην Υπηρεσία Ασύλου
προκειμένου να αποτυπωθούν οι αντίστοιχες συνθήκες πρόσβασης στη νέα διαδικασία ασύλου, οι οποίες
κατέληξαν σε κοινό δελτίο τύπου των συμμετεχόντων οργανώσεων.
Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν αυτοψίες σε Αστυνομικά Τμήματα και άλλα κέντρα κράτησης της Αττικής, προκειμένου
να αναδειχθούν οι κατάπτυστες συνθήκες κράτησης των αιτούντων άσυλο και να συνταχθεί μετά το πέρας μιας
ολοκληρωμένης σειράς επισκέψεων επιστολή - καταγγελία προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές αλλά και τα
ελεγκτικά ευρωπαϊκά όργανα.
2. Η δράση δικηγόρων του ΕΣΠ με σταθερή παρουσία στην περιοχή του Έβρου, της Ροδόπης και της Ξάνθης:
Οι δικηγόροι του ΕΣΠ πραγματοποίησαν τακτικές επισκέψεις σε χώρους κράτησης σε όλη την περιφέρεια των
νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης από τους 3 μόνιμα εγκατεστημένους στις περιοχές αυτές δικηγόρους του ΕΣΠ
μέχρι τον Απρίλιο του 2013, ενώ στη συνέχεια και μέχρι τη σύνταξη της παρούσας η δράση συνεχίστηκε με
παρουσία 1 δικηγόρου. Σε αυτό το πλαίσιο 687 υπήκοοι τρίτων χωρών κρατούμενοι σε χώρους που εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ροδόπης και Έβρου (ιδίως στο κέντρο κράτησης του Φυλακίου
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αλλά και σε χώρους κράτησης στο Σουφλί, στις Φέρες και στην Αλεξανδρούπολη) και 722 υπήκοοι τρίτων χωρών
κρατούμενοι σε χώρους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης ενημερώθηκαν
για τους λόγους κράτησης και τα σχετικά δικαιώματά τους ή /και έλαβαν περαιτέρω εξατομικευμένη νομική
συνδρομή, με ενημέρωση για τη δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου ή/και την εξέλιξη των
υποθέσεών τους.
ΙΙ.

Εξειδικευμένες δράσεις της ΝΥ του ΕΣΠ:

1.
Προστασία θυμάτων ρατσιστικής βίας.
Το ΕΣΠ αποτελεί μέλος του Δικτύου Καταγραφής Θυμάτων Ρατσιστικής Βίας. Κατά τη διάρκεια του 2013, μετά
από παραπομπή περιστατικών από τους Γιατρούς του Κόσμου, πραγματοποίησε καταγραφή 75 περιπτώσεων
ρατσιστικής βίας, σε 20 εκ των οποίων δικηγόρος του ΕΣΠ προχώρησε στις ενδεικνυόμενες νομικές ενέργειες για
την καταγγελία του περιστατικού και την περαιτέρω υποστήριξη της υπόθεσης ενώπιον των ποινικών
δικαστηρίων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες συναντήσεις με την αρμόδια υπηρεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας (Τμήμα Ρατσιστικής Βίας) με σκοπό την επίλυση διαδικαστικών ζητημάτων και ιδίως της
άμεσης διερεύνησης των καταγγελιών, της δυνατότητας εμφάνισης θυμάτων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα
ενώπιον των αρμόδιων αστυνομικών και δικαστικών αρχών, της ανάδειξης του ρατσιστικού κινήτρου.
Μέχρι σήμερα, 5 υποθέσεις του Προγράμματος που εκκρεμούν σε διάφορα στάδια της ποινικής διαδικασίας
γνωστοποιήθηκαν στον Άρειο Πάγο στο πλαίσιο της έρευνας για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, αφού
τα ρατσιστικά αυτά εγκλήματα είχαν αυτουργούς μέλη της Χρυσής Αυγής και 2 από τα προαναφερόμενα 5
περιστατικά, που αφορούν στη στρατολόγηση ανηλίκων για ληστείες και άλλα εγκλήματα, συσχετιστήκαν με
τη δικογραφία ενάντια της Χρυσής Αυγής.
Στον ανωτέρω αναφερόμενο αριθμό περιπτώσεων συμπεριλαμβάνεται το περιστατικό της Μανωλάδας, το οποίο
αφορά συνολικά 155 θύματα ρατσιστικής βίας και εργασιακού trafficking, για τα οποία έγιναν οι απαραίτητες
νομικές ενέργειες (υποβολή δήλωσης παράστασης ως πολιτικής αγωγής για 35 περιπτώσεις θυμάτων
εργασιακού trafficking, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως τέτοια από την αρμόδια εισαγγελική αρχή και υποβολή
μηνυτήριας αναφοράς για το χαρακτηρισμό των λοιπών 120 περιπτώσεων ως θυμάτων εργασιακού trafficking)
και επίκειται παράσταση ενώπιον του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου. Για 1 εκ των ως άνω θυμάτων το οποίο
κρατήθηκε ελλείψει νομιμοποιητικών εγγράφων ασκήθηκαν αντιρρήσεις κατά κράτησης και αφέθηκε.
Το ΕΣΠ παρίσταται ως πολιτική αγωγή στην υπόθεση του εργασιακού trafficking και των πυροβολισμών κατά των
μεταναστών εργατών της Μανωλάδας και θεωρεί ως διπλή θυματοποίηση τη σύλληψη και κράτηση, μετά το
περιστατικό, ενόψει απέλασης
2.
Προστασία θυμάτων βασανιστηρίων.
Υπό την καθοδήγηση του Κέντρου Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων της Δανίας «Dignity» και σε
συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, το Μάιο του 2013 το ΕΣΠ δημιούργησε μια εξειδικευμένη μονάδα
προστασίας και αποκατάστασης θυμάτων βασανιστηρίων, αποτελούμενη από 2 γιατρούς, 2 ψυχολόγους, 1
κοινωνικό λειτουργό και 1 δικηγόρο, με σκοπό τόσο τη νομική τους υποστήριξη όσο και τη ψυχο-κοινωνική τους
συνδρομή. Μέχρι το τέλος του έτους, ο δικηγόρος του ΕΣΠ παρείχε εξειδικευμένες υπηρεσίες νομικής
συνδρομής σε 42 περιπτώσεις θυμάτων βασανιστηρίων.
3.
Trafficking.
Πέρα από τις περιπτώσεις εργασιακού trafficking που εντοπίσθηκαν στη Μανωλάδα και υποστηρίχθηκαν στο
πλαίσιο διερεύνησης της ποινικής ευθύνης για το αδίκημα του εγκλήματος μίσους/βίας με ρατσιστικά κίνητρα, η
Ν.Υ. παρείχε νομική συνδρομή στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου σε 12 συνολικά ατομικές περιπτώσεις, εκ
των οποίων μέρος αφορά θύματα εμπορίας για εκμετάλλευση αποκλειστικά στη χώρα καταγωγής τους (7
περιπτώσεις γυναικών - θυμάτων εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση, 4 περιπτώσεις θυμάτων
εμπορίας για εργασιακή εκμετάλλευση και 1 περίπτωση θύματος εμπορίας παιδιών). Ειδικότερα:
•
πραγματοποιήθηκαν 4 παραστάσεις ενώπιον των αρμόδιων αρχών εξέτασης αιτημάτων ασύλου
•
συντάχθηκαν 2 μεταγενέστερες αιτήσεις ασύλου.
•
συντάχθηκαν και κατατέθηκαν 2 αιτήσεις ακυρώσεως κατά δευτεροβάθμιων αποφάσεων επί αιτημάτων
ασύλου.
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•
συντάχθηκαν και κατατέθηκαν 2 αιτήσεις θεραπείας/ αιτήσεων για συνέχιση εξέτασης αιτημάτων
ασύλου για τα οποία είχαν εκδοθεί πράξεις διακοπής .
•
υποστηρίχθηκε 1 περίπτωση (επανειλημμένως) στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος
ασύλου σε πρώτο βαθμό προκειμένου να αναβληθεί η εξέταση ελλείψει γυναίκας βαθμοφόρου εξεταστή και
διερμηνέα στη γλώσσα της εξυπηρετούμενης.
•
πραγματοποιήθηκε παρέμβαση σε 1 περίπτωση για να καταστεί εφικτή η δήλωση κλοπής του δελτίου
αιτούντος άσυλο στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής.
•
πραγματοποιήθηκε παρέμβαση σε 1 περίπτωση για να παραλάβει δελτίο πρόσφυγα.
•
πραγματοποιήθηκε 1 παράσταση σε ποινικό δικαστήριο (με κατηγορούμενη θύμα εμπορίας ανθρώπων)
και ασκήθηκε μήνυση για λογαριασμό του θύματος με παράσταση πολιτικής αγωγής για ψευδή καταμήνυση και
αστυνομική βία.
•
συντάχθηκε και κατατέθηκε 1 αίτηση θεραπείας κατά απόρριψης αίτησης άδειας διαμονής για
εξαιρετικούς λόγους.
Περαιτέρω, το Γραφείο του ΕΣΠ Θεσσαλονίκης παρείχε ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες χαρακτηρισμού ως
θύματος εμπορίας και τις σχετικές δυνατότητες προστασίας σε 18 περιπτώσεις, ενώ σε 1 περίπτωση κατέθεσε
προσφυγή κατά πρωτοβάθμιας απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος ασύλου και πραγματοποίησε παρέμβαση
για ανανέωση του σχετικού δελτίου αιτούντος άσυλο.
4. Συμβολή του ΕΣΠ στον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων EDAL (European Database of Asylum Law).
H βάση δεδομένων EDAL (http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/about-edal-european-databaseasylum-law) συνιστά μια online βάση δεδομένων η οποία εμπεριέχει νομολογία σχετικά με το άσυλο από 17
Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. και δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση του ERF υπό το συντονισμό του Irish Regugee
Council και του ECRE.
H NY του ΕΣΠ, κατά τη διάρκεια του 2013 συνέβαλε στον εμπλουτισμό της νομολογίας που περιέχει η εν λόγω
βάση δεδομένων, με κατάρτιση περιλήψεων σημαντικών αποφάσεων των Ελληνικών Δικαστηρίων αλλά και των
Επιτροπών Προσφυγών και αποστολή τους στην εν λόγω ευρωπαϊκή ηλεκτρονική βάση.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Τον Ιούλιο του 2013, η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ, εκπροσωπώντας κρατούμενο, ο οποίος μολονότι είχε
εκδηλώσει επανειλημμένως προς τις αρχές την επιθυμία του να υποβάλει αίτημα ασύλου πλην όμως δεν είχε
καταγραφεί το αίτημά του, κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), κατά της απόφασης επιστροφής του στη χώρα καταγωγής του και αφού
είχαν ασκηθεί χωρίς επιτυχία όλα τα σχετικά εσωτερικά ένδικα μέσα σχετικά με την αναστολή εκτέλεσης της
απόφασης αυτής. Το ΕΔΔΑ, σε εφαρμογή του άρθρου 39 του Κανονισμού του Δικαστηρίου, διέταξε τις αρμόδιες
ελληνικές αρχές να μην προχωρήσουν στην εκτέλεση της απόφασης επιστροφής του στη χώρα καταγωγής του,
μέχρι να ενημερώσει η Ελληνική Κυβέρνηση το Δικαστήριο σχετικά με το εάν κατεγράφη το αίτημα ασύλου του
και, σε περίπτωση που αυτό δεν είχε υλοποιηθεί, ποιος ήταν ο προγραμματισμός των ελληνικών αρχών ώστε να
μπορέσει ο κρατούμενος να υποβάλει το αίτημα ασύλου του, τάσσοντας δε προθεσμία 14 ημερών στην Ελληνική
Κυβέρνηση για να ενημερώσει σχετικά το Δικαστήριο. (αριθμός προσφυγής 48425/2013)
Περαιτέρω, πολίτης Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό υποστηρίχθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ τόσο κατά
την εξέταση του αιτήματός ασύλου του όσο και για την υποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ για παραβίαση των
άρθρων 2, 5 και 4 της ΕΣΔΑ. Ο εν λόγω κατέφυγε στην Ελλάδα εξαιτίας κινδύνου δίωξης που αντιμετώπιζε στη
χώρα του λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και δραστηριοτήτων. Επανειλημμένα προσπάθησε να καταθέσει αίτημα
ασύλου στην Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής αλλά δεν τα κατάφερε και τον Αύγουστο του 2012 συνελήφθη
κατά τη διάρκεια της πρώτης επιχείρησης - σκούπα «Ξένιος Δίας» και μεταφέρθηκε στο ΚΚΦΑ Κομοτηνής.
Πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου είχε τελικά μόλις τον Ιανουάριο του 2013 και ενώ κρατούνταν υπό
απαράδεκτες συνθήκες για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε μηνών. Συνεπεία των απαράδεκτων συνθηκών
υγιεινής υπό τις οποίες κρατήθηκε, ο προσφεύγων διαγνώστηκε με βαριά λοίμωξη λόγω λεπτοσπείρας
(λεπτοσπείρωση). Από τον Μάρτιο μέχρι τις αρχές Αυγούστου 2013 νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Ειδικών
Λοιμώξεων του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, ενώ η άρση της κράτησής του διατάχθηκε μόλις τον Απρίλιο και ενώ
νοσηλεύονταν ήδη σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Τον Αύγουστο εισήχθη στην Α’ Χειρουργική Κλινική του
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Πανεπιστημίου Αθηνών για γάγγραινα κάτω άκρων και υπεβλήθη σε χειρουργικό καθαρισμό και ακρωτηριασμό
των δακτύλων με μερική διατήρηση των μεταταρσίων.
Τέλος, κατατέθηκε από τη ΝΥ του ΕΣΠ προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ για παραβίαση των άρθρων 3, 5 και 8 της
ΕΣΔΑ, σε περίπτωση αιτούντα άσυλο Αφγανικής καταγωγής, επικεφαλής οικογένειας αιτούντων άσυλο στην
Ελλάδα (σύζυγος + 2 ανήλικα τέκνα), ο οποίος συνελήφθη από μέλη της ομάδας "Ξένιος Δίας" παράνομα, καθώς
υπήρχε ακόμη τότε προθεσμία για κατάθεση αίτηση θεραπείας κατά της πράξης που διέκοπτε την εξέταση του
αιτήματός του. Η ιδιότητά του ως αιτούντα άσυλο ουδόλως ελήφθη υπόψη με αποτέλεσμα να εκδοθεί εις βάρος
του απόφαση επιστροφής. Παρέμεινε υπό κράτηση εν όψει επιστροφής για διάστημα 7 μηνών καθώς
απορρίφθηκαν όλα τα εσωτερικά ένδικα μέσα.
Νέο αίτημα ακύρωσης του ΕΣΠ: κατά του Π.Δ. 113/2013
Kατατέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με αρ. κατάθεσης 4486/2013 αίτηση ακύρωσης του
προεδρικού διατάγματος 113/2013 εστιαζόμενη κυρίως στην κράτηση των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα (ο
χρόνος της οποίας έχει παραταθεί στους 18 μήνες) καθώς και στον ορισμό των μελών της οικογένειας, όπως
ορίζεται στο προεδρικό αυτό διάταγμα. Ζητήθηκε η συνεκδίκασή της στις 14.1.2013 στο Δ’ Τμήμα του
Συμβουλίου της Επικρατείας με την αίτηση ακύρωσής μας με αρ. κατάθεσης 6692/2012 του προεδρικού
διατάγματος 116/2012 με το οποίο ζητήθηκε ακύρωση ανάλογης ρύθμισης (για παράταση της κράτησης στους
18 μήνες).
Νομική Συνδρομή αλλοδαπών αιτούντων άσυλο στο κέντρο Υποδοχής Λαυρίου
Στο διάστημα Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2013, παρασχέθηκε νομική αρωγή και συμβουλευτική σε 108 αιτούντες
άσυλο αλλοδαπούς, πρόσφυγες και κατόχους αδειών παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή δικαιούχους
επικουρικής προστασίας στο Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών του Λαυρίου.
Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 42 συνεδρίες για θέματα αφορώντα στη διαδικασία ασύλου και
γενικότερα στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους ως αιτούντων άσυλο αλλοδαπών και προσφύγων.
Πιο συγκεκριμένα η νομική συμβουλευτική αφορούσε στην ενημέρωση και εν γένει νομική συνδρομή σε άτομα
τα οποία είτε φιλοξενούνται τη χρονική στιγμή της συμβουλευτικής στο Κέντρο, είτε είχαν φιλοξενηθεί σε
προγενέστερο χρονικό διάστημα. Επίσης, σημειώνουμε ότι στις προαναφερόμενες συνεδρίες τα άτομα πολλές
φορές επαναλαμβάνονται, με αποτέλεσμα να τους έχουμε παράσχει νομική συνδρομή/ενημέρωση δύο ή και
περισσότερες φορές, είτε διότι η υπόθεσή τους εξελίσσεται, είτε διότι έχουν ανάγκη συμβουλευτικής για
περισσότερα από ένα νομικά ζητήματα.

Υποβολή ενημερωτικού σημειώματος του ΕΣΠ στην Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης
σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης MSS κατά Βελγίου και Ελλάδας (21.1.2011) του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Το Μάρτιο 2013 το ΕΣΠ υπέβαλε σε συνεργασία ΝΥ & ΚΥ εκτενές submission στο Τμήμα Εκτελέσεως Αποφάσεων
του Δικαστηρίου της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με την κατάσταση του ασύλου
καθώς και των συνθηκών υποδοχής και κράτησης στην Ελλάδα, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την καταδίκη
της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στην υπόθεση MSS κατά
Βελγίου και Ελλάδας, στο πλαίσιο ελέγχου της εκτέλεσης της σχετικής απόφασης.
Στις 21 Ιανουαρίου 2011, το ΕΔΔΑ είχε αποφανθεί κατά πλειοψηφία ότι το Βέλγιο και η Ελλάδα είχαν
παραβιάσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ). Μεταξύ άλλων το Δικαστήριο είχε κρίνει ότι η Ελλάδα δεν διέθετε αποτελεσματικό σύστημα
ασύλου σε λειτουργία και ότι υποβάλλοντας τον M.S.S., Αφγανό αιτούντα άσυλο, σε εξευτελιστικές συνθήκες
κράτησης αλλά και επίσης εξευτελιστικές συνθήκες διαβίωσης μετά την απελευθέρωσή του, η Ελλάδα είχε
παραβιάσει την ΕΣΔΑ (άρθρο 3). Το Δικαστήριο είχε κρίνει επίσης ότι, ως αποτέλεσμα των μεγάλων δομικών
ελλείψεων στην ελληνική διαδικασία ασύλου, η Ελλάδα είχε στερήσει από τον M.S.S. την ευκαιρία για
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αποτελεσματική εξέταση του αιτήματός του για άσυλο, και τέλος ότι η Ελλάδα είχε περαιτέρω παραβιάσει το
δικαίωμα του M.S.S. σε ένα αποτελεσματικό μέσο προσφυγής.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τι σημαίνει ένταξη;
Ένταξη συνιστά η ισότιμη και ενεργής συμμετοχή στη κοινωνία της χώρας υποδοχής και σε όλες τις εκφάνσεις
της κοινωνικής ζωής: : σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό επίπεδο, η αυτοδύναμη με ελευθερία
και αξιοπρέπεια διαβίωση προσώπων, που εισήλθαν στην Ελλάδα ζητώντας προστασία, σηματοδοτεί την
επιτυχή ένταξη και κοινωνικοποίησή τους.
Στην Ελλάδα, τα παραπάνω πρόσωπα βρίσκονται αντιμέτωπα με εμπόδια που δυσχεραίνουν τη διαδικασία
ένταξή τους: Έλλειψη γνώσης της ελληνικής γλώσσας, άγνοια κατανόησης της κοινωνίας υποδοχής, διακρίσεις
και περιορισμένη/προβληματική πρόσβαση σε ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα κλπ
Η κοινωνική υπηρεσία του ΕΣΠ συνδράμει τους πρόσφυγες στην αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών και
διευκολύνει την ομαλή τους ένταξη.

Βασικός σκοπός της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι να διευκολύνει την ανεξαρτητοποίηση και ένταξη του αιτούντος
άσυλο / πρόσφυγα και όσων βρίσκονται υπό Ανθρωπιστικό Καθεστώς στη χώρα μας. Για την επίτευξη αυτού του
σκοπού το τμήμα έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει βασικές παραμέτρους της
ενταξιακής διαδικασίας στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης.
Ο αριθμός των ατόμων που εξυπηρέτησαν οι κοινωνικοί λειτουργοί της υπηρεσίας το 2013 ξεπερνά τα 5.000
άτομα. Συγκεκριμένα από το τμήμα Υποδοχής νεοαφιχθέντων, την κεντρική κοινωνική υπηρεσία και το
γραφείο προώθησης στην απασχόληση, εξυπηρετήθηκαν 2.085 άτομα, ενώ από τις δράσεις του
Διαπολιτισμικού Κέντρου «Πυξίδα» επωφελήθηκαν με κοινωνική υποστήριξη 3.073 άτομα.
1.Υποδοχή Νεοαφιχθέντων:
Σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης) και με το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντονίζει τις παραπομπές νεο-αφιχθέντων αιτούντων άσυλο στα κέντρα υποδοχής
που βρίσκονται στη χώρα μας ή προσώπων που δεν έχουν ακόμα αιτηθεί πολιτικού ασύλου στη χώρα μας αλλά
έχουν εκφράσει την επιθυμία να το πράξουν.
Στο πλαίσιο της παραπομπής παρέχονται συμβουλευτική σχετικά με τις διαδικασίες και τις διαθέσιμες πηγές
βοήθειας, πολιτισμικός προσανατολισμός, πραγματοποιούνται παραπομπές και συνοδείες σε νοσοκομεία για
διευθέτηση θεμάτων υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην στέγαση ευάλωτων περιπτώσεων, όπως
μονογονεϊκές οικογένειες, ασυνόδευτοι ανήλικοι, σοβαρά ασθενείς, κλπ. Υλοποιείται παράλληλα πρόγραμμα
προσωρινής στέγασης σε ξενοδοχεία σε συνεργασία με το Υπουργείο.
Οι κοινωνικοί λειτουργοί του τμήματος ακολουθούν μια ολιστική προσέγγιση λόγω των ποικίλων και
διαφορετικών αιτημάτων που δέχονται σε καθημερινή βάση από τους εξυπηρετούμενους αξιοποιώντας ωστόσο
στα πλαίσια δικτύωσης τη συνεργασία με λοιπούς φορείς που ασχολούνται είτε γενικά είτε ειδικά με τον
πληθυσμό αυτό είτε με παρόμοιες ιδιαίτερες ανάγκες τους (πχ ιατρικοί, φαρμακευτικοί φορείς, προγράμματα
σίτισης, φιλανθρωπικοί φορείς κλπ) για την επίλυση βασικών ζητημάτων, έως την τελική μετάβαση των
νεοαφιχθέντων αιτούντων άσυλο σε στεγαστικά πλαίσια.
Επίσης, παρέχουν συμβουλευτική στήριξη σε άτομα που προσέρχονται στην υπηρεσία και βρίσκονται σε
κατάσταση κρίσης (πολιτισμικό σοκ, κράτηση, απέλαση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θύματα οικογενειακής
βίας, θύματα βασανιστηρίων, ανήλικοι, κλπ).

25

Πολλές φορές οι νεοαφιχθέντες παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας (ηπατίτιδα, φυματίωση κ.α.), τα
οποία δεν έχουν διερευνηθεί ή λάβει έστω και στοιχειώδη ιατρική αντιμετώπιση. Αναπόφευκτα λοιπόν το
Τμήμα αναλαμβάνει να προβεί σε όσες ενέργειες απαιτούνται προκειμένου να διευθετηθεί το επείγον ή χρόνιο
πρόβλημα υγείας της εκάστοτε περίπτωσης. Για περιστατικά υψίστης «ευαλωτότητας», οι κοινωνικοί λειτουργοί
συνεργάζονται με τη Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ η οποία και αναλαμβάνει άμεσο ρόλο αποσκοπώντας στην
επίσπευση της κατάθεσης αιτήματος ασύλου.
Το 2013 οι κοινωνικοί λειτουργοί της συγκεκριμένης δομής εξυπηρέτησαν συνολικά 469 περιπτώσεις (761
άτομα) και οργάνωσαν την στέγαση 286 ατόμων (155 περιπτώσεις). Αναλυτικά, 4 άτομα (4 περιπτώσεις)
εισήχθησαν σε Κέντρα Υποδοχής, 182 άτομα (80 περιπτώσεις) σε ξενοδοχεία, και 99 άτομα (73 περιπτώσεις) σε
άλλα πλαίσια φιλοξενίας και σε ξενώνες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 499 παρεμβάσεις για διευθέτηση
θεμάτων υγείας (ιατρικές εξετάσεις, θεραπείες, νοσηλείες, εξασφάλιση φαρμάκων, τεχνητών μελών και
παραϊατρικού υλικού),781 συνεδρίες συμβουλευτικής στήριξης και παρενέβησαν ενημερωτικά 1.115 φορές για
θέματα ένταξης (εκπαιδευτικά, ιατρικά, εργασιακά) και πραγματοποιήθηκαν 99 παραπομπές σε άλλες
οργανώσεις για σίτιση.
Το Τμήμα κατά την επαφή του με τον πληθυσμό των νεοαφιχθέντων αιτούντων άσυλο, κλήθηκε να καλύψει τις
ανάγκες και ιδιαίτερα ευάλωτων περιπτώσεων, όπως 93 ασυνόδευτων ανηλίκων, 9 ατόμων με διαφόρων ειδών
αναπηρίες, 51 γυναικών χωρίς υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον, 40 ατόμων με πολύ σοβαρά προβλήματα
υγείας,101 μονογονεϊκών οικογενειών,24 πολυμελών οικογενειών,11 γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης, 7
θυμάτων βασανιστηρίων,30 οικογενειών με νεογέννητο τέκνο,20 ατόμων με ψυχικά προβλήματα κ.α. Συνολικά,
οι ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις κατά το 2013 ανέρχονται σε 71,4% των εξυπηρετούμενων. Από τα 93
Ασυνόδευτα Ανήλικα (Α/Α) τα οποία υποστηρίχτηκαν από το πρόγραμμα, αιτήθηκαν στέγασης τα 62 και τελικώς
στεγάστηκαν τα 50. Στο πλαίσιο υποστήριξης των παραπάνω ευάλωτων περιπτώσεων, πραγματοποιήθηκε
επικοινωνία με τον αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων και τον Συνήγορο του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του
Παιδιού).
Ενδεικτικά, αναφέρεται επίσης η παροχής ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, τη διαμεσολάβηση για
εξεύρεση στέγης, τη διαμεσολάβηση για την αντιμετώπιση ιατρικών ζητημάτων, την εγγραφή σε εκπαιδευτικά
ιδρύματα, την εγγραφή στα τμήματα εκμάθησης Ελληνικών τα οποία λειτουργούν στο Διαπολιτισμικό κέντρο
«ΠΥΞΙΔΑ», του ΕΣΠ κ.α. .
2. Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία: Έμφαση στην ανεξαρτητοποίηση και ένταξη του πρόσφυγα.
Στο πλαίσιο της παραπάνω δομής παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: συμβουλευτική σε πρόσφυγες με στόχο την
αποκατάσταση (κινητοποίηση προσαρμοστικών μηχανισμών, διερεύνηση δυνάμεων, σταδιακή επίλυση
προβλημάτων)
 Παροχή πληροφόρησης για διαδικασίες στην Ελλάδα και πολιτισμικός προσανατολισμός για μείωση του
πολιτιστικού σοκ
 Παρέμβαση στην κοινότητα σε φορείς και υπηρεσίες προς όφελος του πρόσφυγα (π.χ. θέματα υγείας,
συνοδείες σε νοσοκομεία, συνοδεία στην Πρόνοια για διαδικασία έκδοσης επιδόματος, βοήθεια με τη
διαδικασία εγγραφής παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολεία, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)
 Ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης
 Υλική αρωγή (επιδόματα, τροφή σχολικά είδη από δωρεές) ανάλογα με τις ανάγκες και την εκτίμηση
αναγκών της περίπτωσης
 Ενημέρωση της κοινότητας για θέματα προσφύγων
 Παραπομπές (π.χ. για εκμάθηση Ελληνικών, για εκπαίδευση, για θέματα υγείας, για επαγγελματική
κατάρτιση, κ.ά.) ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης
 Επίσκεψη στο σπίτι
 Αναζήτηση βοήθειας από πηγές της κοινότητας για ευάλωτες περιπτώσεις και διερεύνηση των πηγών της
κοινότητας, παραπομπές για σίτιση κ.λ.π.
Κατά τη διάρκεια του 2013 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες ανά κατηγορία παρεχόμενων
υπηρεσιών:
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Α) Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη προσφύγων με σκοπό την ένταξή τους στη χώρα μας.
(Ατομική συμβουλευτική και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους ίδιους και την οικογένεια με στόχο την
αποκατάσταση δυσλειτουργικών καταστάσεων, προσπάθεια κινητοποίησης των δυνάμεων του ατόμου και
ανάπτυξης προσαρμοστικών μηχανισμών για τη σταδιακή επίλυση των προβλημάτων)
Σύνολο συνεδριών: 1041
Σύνολο Εξυπηρετούμενων 878
Β) Παροχή αρχικής/ βασικής ενημέρωσης: (πολιτισμικός προσανατολισμός, ενημέρωση για κρατικές και μη
Κυβερνητικές υπηρεσίες και τον τόπο και τρόπο λειτουργίας τους) Σύνολο περιπτώσεων : 226
Γ) Κοινωνικά ζητήματα Σύνολο παρεμβάσεων: 1031
1) Στεγαστική υποστήριξη (ενημέρωση, διαμεσολάβηση για ενοικίαση ή αγορά, διευκόλυνση παροχής
προνοιακού επιδόματος στέγης. Εξεύρεση και παραπομπή κατάλληλου πλαισίου φιλοξενίας
προσφύγων/ξενοδοχεία)
Σύνολο παρεμβάσεων: 448
2) Πληροφόρηση σχετικά με την Επιδοματική Πολιτική (Επιδόματα Πρόνοιας)
Σύνολο παρεμβάσεων: 109
3) Συνεργασία και παραπομπή σε άλλες ΜΚΟ (Φίλοι του Παιδιού, Caritas, κέντρο Στήριξης Οικογένειας κ.α),
Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του Δ. Αθηναίων) προς
όφελος του πρόσφυγα, Έκδοση βεβαιώσεων αντί πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, αγαμίας,
γέννησης κ.α.
Σύνολο παρεμβάσεων: 344
4)Παροχή έκτακτης ενίσχυσης
Σύνολο παρεμβάσεων: 116
- Δωρεές για οικονομική ενίσχυση Σύνολο: 109
- Δωρεές σε είδος Σύνολο: 7
5)Συνοδείες σε Δημόσιους φορείς και Υπηρεσίες Σύνολο: 14
Δ) Απασχόληση - Αρχικές πληροφορίες και παραπομπή σε εξειδικευμένο σύμβουλο απασχόλησης για παροχή
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
Σύνολο παραπομπών: 41 Σύνολο παρεμβάσεων: 64
Ε)Διευθέτηση θεμάτων υγείας Σύνολο παρεμβάσεων: 840
1)Συμβουλευτική για θέματα υγείας (ενημέρωση για θέματα υγείας, καταγραφή ιατρικού ιστορικού,
μεταπαρακολούθηση για ιατρικά θέματα, κ.α.)
Σύνολο παρεμβάσεων: 326
2)Προγραμματισμός ιατρικών ραντεβού σε συνεργασία με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Δημοσίων
Νοσοκομείων και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων.
Σύνολο παρεμβάσεων: 249
3)Ενέργειες για έκδοση πιστοποιητικών υγείας και παρεμβάσεις σε Φορείς Υγείας (παραπεμπτικά σε
Νοσοκομεία, ενημέρωση για το δικαίωμα του πρόσφυγα στη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη)
Σύνολο παρεμβάσεων: 218
4)Συνοδείες προσφύγων στις Μονάδες Υγείας Σύνολο: 7
5)Εξεύρεση , εξασφάλιση φαρμάκων, παραϊατρικού υλικού
Σύνολο παρεμβάσεων: 37
6)Διασφάλιση σύνταξης στο πλαίσιο μακροχρόνιας φροντίδας σε συνεργασία με νομικό.
Σύνολο παρεμβάσεων: 3
ΣΤ) Αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων (Ατομική συμβουλευτική- ψυχολογική υποστήριξη και
παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης, παραπομπή προσφύγων σε Εξειδικευμένες Δομές Ψυχικής Υγείας όπως
ΙΟΛΑΟΣ και άλλες ΑμΚΕ) Σύνολο παρεμβάσεων: 166
Ζ)ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Σύνολο παρεμβάσεων: 105
1)Συμβουλευτική για εκπαιδευτικά ζητήματα (επαγγελματικός προσανατολισμός και συμπλήρωση
Μηχανογραφικών Δελτίων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και Α-ΤΕΙ, μαθήματα ελληνικών): 56
2)Παραπομπές για μαθήματα ελληνικών: 33
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3)Εγγραφές στη Γ΄θμια: 1
4)Εγγραφές σε βρεφονηπιακούς σταθμούς: 14
5)Εγγραφές σε Φοιτητικές Εστίες σε Αθήνα και επαρχία:1
Η)Νομική συμβουλευτική – στήριξη και παραπομπές στη Νομική Υπηρεσία
Σύνολο παρεμβάσεων: 268
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία

3. Γραφείο Προώθησης στην απασχόληση
Στο πλαίσιο της Κεντρικής Κοινωνικής Υπηρεσίας λειτουργεί γραφείο εύρεσης εργασίας προσφύγων. Το γραφείο
αυτό συνδέει αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες με ευκαιρίες εργασίας μέσω: Επαφών με εργοδότες,
συμβουλευτική για σύνταξη βιογραφικού και στάση στον εργασιακό χώρο, συμβουλευτική και βοήθεια για
τεχνικές αναζήτησης εργασίας, συνεργασία με προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ., έκδοση ΑΦΜ, άδειας εργασίας,
βιβλιαρίου υγείας κλπ. Το γραφείο συμβάλλει ουσιαστικά, στην κάλυψη του κενού πληροφόρησης σχετικά με
τις διαδικασίες αναζήτησης εργασίας και δικτύωσης με εργοδότες. Δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση της
προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας και των προσόντων τους., στην συμβουλευτική υποστήριξη καθ’ όλη
τη διάρκεια της διαδικασίας αλλά και μετά την επαγγελματική τους αποκατάσταση και στην καλλιέργεια και
ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των εξυπηρετούμενων.
Ο συνολικός αριθμός περιπτώσεων που εξυπηρετήθηκαν κατά το 2013 ήταν 432 (649 άτομα εκ των οποίων 424
άνδρες και 225 γυναίκες).
Συγκεκριμένα, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι του ΕΣΠ πραγματοποίησαν 974 συνεδρίες στο σύνολο των
432 περιπτώσεων για την αρχική διερεύνηση και αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων και τη σύνταξη
βιογραφικού σημειώματος, την παροχή επαναπροσανατολισμού, την πληροφόρηση σχετικά με θέματα
εκπαίδευσης και απασχόλησης, τη συμβουλευτική για τη συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο, τις τεχνικές
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αναζήτησης εργασίας και την ενημέρωσή τους σχετικά με θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας και τις
εργασιακές σχέσεις (μισθός, ημερομίσθιο, χρόνος εργασίας, άδειες, ασφάλιση, φορολογική δήλωση).
Ομοίως, προσφέρθηκε βοήθεια σε πρακτικά ζητήματα όπως έκδοση ΑΦΜ, άδειας εργασίας (και διαδικασία
ανανέωσης), βιβλιαρίου υγείας κλπ. σε 203 ατομικές περιπτώσεις και πραγματοποιήθηκαν παραπομπές - μέσω
συνεργασίας με Ο.Α.Ε.Δ., ΚΕΚ και λοιπούς φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης - σε αντίστοιχα προγράμματα,
καθώς και διαμεσολάβηση μεταξύ εξυπηρετουμένων και Υπηρεσιών ή παρέμβαση σε αρμόδιους Φορείς για 287
άτομα.
Σε συνεργασία του Γραφείου Απασχόλησης με τη Νομική Υπηρεσία πραγματοποιήθηκαν παραπομπές για 35
άτομα προς το σκοπό διεκπεραίωσης βασικών εργασιακών νομικών ζητημάτων και την υποστήριξη των
εργασιακών δικαιωμάτων των εξυπηρετουμένων.
Τέλος, πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές αλλά και προσωπικές (όπου χρειάζεται) επαφές με εργοδότες,
αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίησή τους για τις εργασιακές ανάγκες, δυνατότητες και ικανότητες
απασχόλησης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και την παραπομπή και εργασιακή προώθηση εκείνων που
πληρούν τις απαιτούμενες, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις (1140 επικοινωνίες με εργοδότες στους οποίους
έγιναν 129 παραπομπές ανέργων). Από τους 129, μόλις οι 22 ξεκίνησαν να εργάζονται, γεγονός που αποδίδεται
στην ιδιαιτέρως δυσμενή κατάσταση της χώρας μας ένεκα οικονομικής κρίσης και κατ’ επέκταση αύξησης της
ανεργίας σε όλα τα επίπεδα και τις πληθυσμιακές ομάδες.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - Απασχόληση

Νομική Στήριξη για Ενταξιακά ζητήματα.
Για την αποτελεσματικότερη διαδικασία ένταξης το πρόγραμμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας συμπεριλαμβάνει
εξειδικευμένη νομική συνδρομή στο πλαίσιο της οποίας εξυπηρετήθηκαν άνω των 300 περιπτώσεων.
Οι
ενέργειες που πραγματοποιούνται αφορούν τα ακόλουθα πεδία.
 Υποστήριξη των προσφύγων για την επίλυση των νομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την
ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία
 Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα και παροχή νομικών συμβουλών
για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους
 Ενημέρωση για τις σχετικές διαδικασίες, νομική συνδρομή και εκπροσώπηση ενώπιον των ελληνικών
αρχών, δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, ασφαλιστικών φορέων κλπ., παρεμβάσεις προς
υπηρεσίες για την ικανοποίηση θεσμοθετημένων κοινωνικών δικαιωμάτων τους και για την ορθή
διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών π.χ. διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας
εργασίας, απόδοσης Α.Φ.Μ., εγγραφής - ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. κλπ.
 Ενημέρωση και νομική συνδρομή κατά τη διαδικασία πολιτογράφησης
 Παρεμβάσεις προς Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς προκειμένου να επιλυθούν νομικά
προβλήματα που αφορούν όλους τους πρόσφυγες, εισηγήσεις για την τροποποίηση σχετικών νόμων
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Συνεργασία με άλλους φορείς, όπως Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Συνήγορο του Πολίτη
κλπ. για την επίλυση των εν λόγω νομικών προβλημάτων

4. Διαπολιτισμικό Κέντρο «ΠΥΞΙΔΑ»
Κατά τη διάρκεια του 2013, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της «Πυξίδας», εξυπηρέτησαν συνολικά 3.073 άτομα,
παρέχοντας μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες υπηρεσίες:








Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
Πληροφόρηση για θέματα υγείας, εκπαίδευσης, εργασίας
Εκμάθηση Ελληνικών, Αγγλικών, Η/Υ για παιδιά και ενήλικες
Υποστηρικτική διδασκαλία
Πολιτιστικές δραστηριότητες
Διοργάνωση δραστηριοτήτων στην κοινότητα ανοικτών για το κοινωνικό σύνολο, με στόχο την
καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού και τη διευκόλυνση ένταξης στην κοινότητα
Σύσταση ομάδων ενδιαφερόντων— (χορός, μουσική, θέατρο, γυναικών) κ.λ.π.

Κατά τη διάρκεια του 2013, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της «Πυξίδας» πραγματοποίησαν τις ακόλουθες
δραστηριότητες:
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε ενήλικες:
Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες:
 14 τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε αρχάριους ενήλικες, στα οποία συμμετείχαν 236 άτομα,
 2 τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας μέσου επιπέδου σε ενήλικες, στα οποία συμμετείχαν 38
άτομα,
 3 τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας προχωρημένου επιπέδου, όπου συμμετείχαν 32 άτομα
Μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες:
 3 τμήματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας προχωρημένου επιπέδου, όπου συμμετείχαν 26 άτομα
 3 τμήματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας σε αρχάριους ενήλικες, όπου συμμετείχαν 45 άτομα
Μαθήματα Η/Υ σε ενήλικες:
 1 τμήμα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών αρχάριου επιπέδου, όπου συμμετείχαν 4 άτομα
Σύνολο: 377 άτομα.
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε παιδιά και εφήβους:
Μαθήματα ελληνικών σε παιδιά και εφήβους:
 5 τμήματα παιδιών (αλφαβητισμού, αρχάρια, προχωρημένα) όπου συμμετείχαν 70 άτομα
 2 τμήματα εφήβων (αρχάρια) όπου συμμετείχαν 30 άτομα
Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε παιδιά και εφήβους:
 Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου, όπου συμμετείχαν 20 άτομα
Σύνολο:120 άτομα
Πολιτιστικές – ψυχαγωγικές δραστηριότητες:
Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν ποικίλες πολιτιστικές/ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες,
όπως:
Διοργάνωση – συμμετοχή σε πολιτισμικές δράσεις
 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (25/1/2013, 6/2/2013,
22/2/2013, 19/3/2013, 27/11/13, 10/12/13, 13/12/13)
 Συμμετοχή 17 παιδιών στο «Σχολείο Παιχνιδιού» για δραστηριότητα θεατρικού παιχνιδιού (14/2/2013)
 Συμμετοχή 49 ατόμων (παιδιών και ενηλίκων) στην παράσταση της ομάδας CircoCachivache (1/3/2013)
 Ενημέρωση σε φοιτητές ξένου πανεπιστημίου για το έργο της Πυξίδας (5/4/13)
 Επίσκεψη 9 μαθητών από το 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στο χώρο της Πυξίδας και γνωριμία με τους
κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και με παιδιά μεταναστών και προσφύγων που συμμετέχουν σε
δραστηριότητες (12/4/13)
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Συμμετοχή στο συνέδριο του ευρωπαϊκού προγράμματος «NetforU» στο Λονδίνο (28,29/5/13)
Συμμετοχή στην ημερίδα «Citizenship Language Pack for Migrants in Europe» από την εταιρεία idec
(10/6/13)
Συμμετοχή στη συνάντηση που διοργάνωσε ο «Συνήγορος του Παιδιού» με τη συμμετοχή του
ευρωπαϊκού δικτύου Eurochild (13/9/13)
Συμμετοχή στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΚΕΘΕΑ με θέμα: «Γονεϊκότητα, Τραύμα και Κατάχρηση
Ουσιών» (24/9/13)
Συμμετοχή στη συνάντηση της «Επιτροπής Ευαισθητοποίησης Νέων» που διοργάνωσε η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (26/9/13)
Συμμετοχή στη συνάντηση του δικτύου των ΜΚΟ για τα δικαιώματα του παιδιού (14/10/13)
Συμμετοχή 18 παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού προγράμματος
FARE 2013 (26 κ’ 27/10/13)
Συμμετοχή στην βράβευση της «Επιτροπής Ευαισθητοποίησης Νέων» που διοργάνωσε η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (9/11/13)
Συμμετοχή 10 παιδιών σε εκδήλωση της ομάδας «ATENISTAS» στην πλατεία Κυψέλης (8/12/13)
Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τους εθελοντές της «Πυξίδας» με θέμα: «Εξειδίκευση στη
διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ενηλίκους». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού» (14/12/13)
Συμμετοχή 25 παιδιών της «Πυξίδας» στην ετήσια γιορτή της UNICEF (15/12/13)

Εκδρομές σε χώρους πολιτισμικού ενδιαφέροντος:
 Επίσκεψη 18 ενηλίκων στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου με τη βοήθεια ξεναγού ενημερώθηκαν για τα
εκθέματα του μουσείου (2/3/2013)
 Επίσκεψη 3 ατόμων (2 παιδιά κ’ 1 ενήλικος) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την παράσταση «Ένα
παιδί μετράει τα’ άστρα» (21/4/13)
 Επίσκεψη 20 παιδιών στο Θέατρο Πορεία για την παράσταση «Μια γιορτή στου Νουριάν» (28/4/13)
 Επίσκεψη 12 παιδιών στο αναρριχητικό πάρκο Παλλήνης(31/5/13)
 Διοργάνωση ποδοσφαιρικού αγώνα με τη συμμετοχή 18 παιδιών σε γήπεδο 5χ5 του Δήμου Αθηναίων.
Στον αγώνα συμμετείχαν και παιδιά από τον ξενώνα της ΜΚΟ «Νόστος» (22/6/13)
 Επίσκεψη 16 παιδιών στο «Ελληνικό Παιδικό Μουσείο» στην Πλάκα, για δημιουργική απασχόληση
(12/07/13)
Σύσταση και λειτουργία ομάδων ενδιαφερόντων:
 Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και εφήβων (χειροτεχνία, κατασκευές, ζωγραφική,
επιτραπέζια παιχνίδια)
 Εργαστήριο χοροκίνησης με τη συμμετοχή 6 παιδιών του δημοτικού
 Εργαστήριο φωτογραφίας με τη συμμετοχή 4 ατόμων
 Θεατρικό εργαστήρι με τη συμμετοχή 5 ατόμων
 Ομάδα θεατρικού παιχνιδιού με τη συμμετοχή 13 παιδιών
 Ομάδα θεατρικού παιχνιδιού με τη συμμετοχή 10 παιδιών
 Μουσικοχορευτική ομάδα με τη συμμετοχή 12 παιδιών
Λοιπές δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του 2013 έγιναν επαφές με εξυπηρετούμενους σχετικά με θέματα συμβουλευτικής,
ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, για θέματα υγείας/επαφές με νοσοκομεία, ρύθμιση ιατρικών
ραντεβού, ενημέρωση/παραπομπές για εργασιακά, νομικά θέματα, ψυχολογική υποστήριξη, παραπομπές σε
φορείς ψυχικής υγείας κτλ.
Επιπρόσθετα, οι κοινωνικοί λειτουργοί της ΠΥΞΙΔΑΣ συνέβαλαν στην εγγραφή παιδιών σε σχολεία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα εγράφησαν 80 παιδιά στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση, 24 παιδιά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 1 περίπτωση στην Τριτοβάθμια, ενώ ενημερώθηκαν
178 περιπτώσεις για την διαδικασία εισαγωγής στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για να επιτευχθεί αυτό ήταν
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απαραίτητη η σχεδόν καθημερινή συνεργασία με Γραφεία Εκπαίδευσης, διευθυντές σχολείων, καθηγητές,
δασκάλους.
Παράλληλα, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για τη συμμετοχή 28 παιδιών στις θερινές κατασκηνώσεις του
Δήμου Αθηναίων και της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.
Οι κοινωνικοί λειτουργοί της ΠΥΞΙΔΑΣ μερίμνησαν για την έκδοση βιβλιαρίων υγείας και τον εμβολιασμό 143
συνολικά παιδιών, τα οποία τα συνόδεψαν ή τα παρέπεμψαν στους αντίστοιχους ιατρικούς φορείς, ανάλογα με
την ευαλωτότητα της κάθε περίπτωσης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 γίνονταν επαφές με νέους εθελοντές, που ήθελαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στο ΕΣΠ. Όσοι από αυτούς προτιμούσαν η εθελοντική τους εργασία να αφορά την Πυξίδα, ενημερώνονταν
περαιτέρω και εκπαιδεύονταν, οι υπόλοιποι παραπέμπονταν στα επιμέρους τμήματα. Επιπλέον υπήρχε συνεχής
συνεργασία με τους ενεργούς εθελοντές της Πυξίδας. Πολλές φορές έγινε ενημέρωση – παρουσίαση της Πυξίδας
σε εθελοντές, σπουδαστές και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Τέλος εκτός από τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές – ψυχαγωγικές δράσεις η Πυξίδα λειτουργούσε
καθημερινά ως Κέντρο που πληροφορούσε, καθοδηγούσε, στήριζε καθημερινά δεκάδες ανθρώπους, που
προσέρχονταν ζητώντας βοήθεια.

Το Γραφείο του ΕΣΠ στη Θεσσαλονίκη
Νομική Υπηρεσία ΕΣΠ Θεσσαλονίκης
Κατά τη διάρκεια του έτους 2013, στο γραφείο του ΕΣΠ στη Θεσσαλονίκη, στελεχωμένο από 1 δικηγόρο πλήρους
απασχόλησης και από Σεπτέμβριο 2013 1 δικηγόρο μερικής απασχόλησης, παρείχε νομική συνδρομή σε
συνολικά 896 άτομα, εκ των οποίων τα 533 εξυπηρετήθηκαν πάνω από μία φορά.
Α) Ειδικότερα :
Συνεντεύξεις (RSD): 66 άτομα
Σύνταξη προσφυγών κατά απορριπτικών αποφάσεων σε α΄ βαθμό: 250 άτομα
Ενέργειες για οικογενειακή επανένωση βάσει Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ: 32 άτομα
Παρέμβαση για πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου: 77 άτομα
Παρέμβαση για ανανέωση του δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού: 92 άτομα
Διερεύνηση πορείας/έκβασης υποθέσεων ασύλου: 152 άτομα
Παρέμβαση για αποτροπή απέλασης: 17 άτομα
Ενέργειες παροχής νομικής συνδρομής σε κρατούμενους: 63 άτομα (11 επισκέψεις)
Νομική συνδρομή σε θέματα ένταξης: 56 άτομα, εκ των οποίων:
α. συνδρομή για χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων: 10 άτομα
β. συνδρομή για χορήγηση άδειας εργασίας: 4 άτομα
γ. συνδρομή σε θέματα τέλεσης γάμου: 18 άτομα
δ. συνδρομή σε θέματα ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητας σε: 1 άτομο
ε. συνδρομή για ανανέωση άδειας διαμονής επικουρικής προστασίας/ανθρωπιστικών λόγων σε: αφορούν 7
άτομα
στ. συνδρομή σε θέματα συμβολαιογραφικής αναγνώρισης πατρότητας: 9 άτομα
ζ. συνδρομή σε θέματα σύναψης συμφώνου συμβίωσης: 4 άτομα
η. συνδρομή σε θέματα δωρεάν κάλυψης νοσοκομειακής περίθαλψης: 2 άτομα
θ. συνδρομή σε ζητήματα απόδοσης στα ελληνικά του με λατινική γραφή ονόματος ατόμων που ζητείτο από το
Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις: 1 άτομο
Οι ανωτέρω αλλά και όλα τα υπόλοιπα άτομα επωφελήθηκαν νομικής ενημέρωσης μεταξύ άλλων σχετικά με:
α. τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης της αίτησης ασύλου
β. διερεύνηση υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των ελληνικών πολιτικών ή και διοικητικών δικαστηρίων
γ. υποθέσεις εθελούσιου επαναπατρισμού μέσω ΔΟΜ
δ. υποθέσεις αναζήτησης συγγενών
ε. ενημέρωση σχετικά με την εμπορία ανθρώπων σε άτομα που πιθανολογήθηκαν ως "θύματα" σεξουαλικής ή
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και εργασιακής εκμετάλλευσης
στ. μεταγενέστερες αιτήσεις χορήγησης ασύλου.
Β)
Τα μέλη του Γραφείου ΕΣΠ Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν 11 επισκέψεις - αποστολές σε χώρους
κράτησης εντός της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, παρέχοντας νομική συνδρομή σε 26 περιπτώσεις διοικητικά
κρατούμενων αιτούντων άσυλο ή προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, ενώ συνέβαλαν στη δράση της
δικηγόρου του ΕΣΠ στο Νομό Έβρου, πραγματοποιώντας αποστολές σε άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδας
εκτός Θεσσαλονίκης (λ.χ. στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο Παρανέστι).
Σημειώνεται εδώ ως ιδιαίτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε το γραφείο του ΕΣΠ στη Θεσσαλονίκη για την
υποστήριξη προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, η μη εισέτι έναρξη λειτουργίας Περιφερειακού
Γραφείου Ασύλου της νέας Υπηρεσίας Ασύλου στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα δυνατότητα πρόσβασης στη
διαδικασία να υπάρχει μόνο με μετακίνηση των ενδιαφερόμενων στην Αθήνα, με κίνδυνο σύλληψης κατά τη
μετάβαση.

Κοινωνική Υπηρεσία ΕΣΠ Θεσσαλονίκης
(Ιανουάριος - Απρίλιος και Ιούλιος – Δεκέμβριος 2013)
Ο Συνολικός αριθμός των προσώπων που εξυπηρετήθηκαν ξεπερνά τα 700 άτομα.
Οι συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν ανήλθαν σε 1.760.
Φύλο των προσώπων που εξυπηρετήθηκαν: Γυναίκες: 27% Άνδρες: 63%.
Φύλο προσώπων που εξυπηρετήθηκαν από την Κοινωνική Υπηρεσία
για το εξάμηνο λειτουργίας της

Γυναίκες
Άνδρες
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Από το σύνολο των εξυπηρετούμενων στις ιδιαίτερα ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού ήταν 18 ανήλικοι εκ
των οποίων 4 ασυνόδευτοι
Για την υποστήριξη ευάλωτων περιπτώσεων, η κοινωνική λειτουργός του Γραφείου Θεσσαλονίκης παρείχε τις
υπηρεσίες της σε 224 περιπτώσεις για θέματα υγείας (ενημέρωση και πρόσβαση σε κατάλληλα νοσηλευτικά
ιδρύματα), ενημέρωση και διοικητική παρέμβαση σε θέματα εκπαίδευσης (115 περιπτώσεις), ενημέρωση και
διοικητική παρέμβαση σε θέματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας (144 περιπτώσεις), ψυχοκοινωνική στήριξη
σε ευάλωτες περιπτώσεις (51 περιπτώσεις), υποστήριξη και διερεύνηση δυνατότητας στέγασης (73 περιπτώσεις),
παραπομπές σε κρατικές διοικητικές υπηρεσίες ή άλλες ΜΚΟ για παροχή κοινωνικής υποστήριξης (147
περιπτώσεις), παροχή ενημέρωσης για βασικά θέματα κοινωνικών δικαιωμάτων-επιδομάτων (3397
περιπτώσεις).

ΤΜΗΜΑ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραφείο Προγραμμάτων/Ανάπτυξης Έργων
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες λειτουργεί κυρίως με πόρους και χρηματοδοτήσεις από Ευρωπαϊκά
Προγράμματα. Κάθε χρόνο υποβάλλονται προτάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο την προστασία
των δικαιωμάτων των προσφύγων, την παροχή νομικής και κοινωνικής συνδρομής τόσο για την απόκτηση
προσφυγικού καθεστώτος όσο και για την εξασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των αναγνωρισμένων
προσφύγων.
Με σκοπό την ενδυνάμωση του ΕΣΠ στην προσέλκυση καινούριων προγραμμάτων και στη διαχείριση
προγραμμάτων ήδη σε ισχύ, το νεοσύστατο Τμήμα Προγραμμάτων ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του
2013. Κατά τη διάρκεια του 2013, το Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Προγραμμάτων, σε συνεργασία με τα επί
μέρους τμήματα του ΕΣΠ προετοίμασε, συνέταξε και κατέθεσε 31 προτάσεις για χρηματοδότηση είτε από
Ευρωπαϊκά κονδύλια είτε από άλλους πόρους στις οποίες το ΕΣΠ συμμετείχε άλλοτε ως επικεφαλής της
πρότασης και άλλοτε ως εταίρος άλλων προτάσεων.
Από αυτές, 7 προτάσεις έγιναν δεκτές και 10 απαντήσεις εκκρεμούν.
Συγκεκριμένα, αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΣΠ κατάφερε να εξασφαλίσει καινούρια επιχορήγηση από το Open
Society Foundation (100% κάλυψη του Γραφείου Θεσσαλονίκης για 18 μήνες), από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο (28 μήνες επιχορήγησης για την παροχή νομικής υποστήριξης και διαπαιδαγωγικές δραστηριότητες στο
Ξενώνα των Γιατρών του Κόσμου). Επιπλέον, προς το κλείσιμο της χρονιάς, το Sigrid Rausing Trust πρόσφερε
δωρεά ύψους 83.000 € στο ΕΣΠ.
Το πρόγραμμα της Υπηρεσίας Υποδοχής Προσφύγων του ΕΣΠ που υλοποιήθηκε καθ’ όλο το έτος με δωρεά του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Πριν το τέλος του Προγράμματος τον Σεπτέμβριο του
2013, το ΕΣΠ είχε καταφέρει να συγκεντρώσει το 50% του προϋπολογισμού (170.000 €) ώστε να μπορεί να λάβει
το υπόλοιπο 50% ως δωρεά σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω δωρεάς (challenge grant).
Επιπλέον, δύο νέα Προγράμματα εγκρίθηκαν το 2012 υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013:
-

το Πρόγραμμα “ENOUGH”, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
με σκοπό την υποστήριξη θυμάτων ρατσιστικών επιθέσεων. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Open
Society Foundation (OSF) και αποτελεί την πρώτη μας συνεργασία με το Ίδρυμα Σόρος, το οποίο
προτίθεται να επενδύσει περισσότερους πόρους στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα χρόνια.

-

το ΕΣΠ επιτυχώς επιδίωξε και απέκτησε, σε συνεργασία με τη Συν-ειρμός ΑμΚε Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και το Δανέζικο Ίδρυμα Ενάντια στα Βασανίστρια - DIGNITY, απευθείας χρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος με τίτλο «Προμηθέας: Ταυτοποίηση και
Υποστήριξη θυμάτων βασανιστηρίων στην Ελλάδα».

Όπως και στα προηγούμενα έτη, το ΕΣΠ συνέχισε τις προσπάθειες διαφοροποίησης των εσόδων της ώστε να
αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από την ίδια πηγή χρηματοδότησης.
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Σε σύγκριση με το 2013, ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων για το 2012 διανέμονται με τον εξής
τρόπο:

Σύνολο προϋπολογισμού Προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν το 2012

Σύνολο προϋπολογισμού Προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν το 2013

Η προσπάθεια του Τμήματος για την περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης που ξεκίνησε το
2013 θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του 2014 θα ενταθεί με την υποβολή προτάσεων απευθείας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, την εύρεση επιδοτήσεων συγκεκριμένα για τη λειτουργία του φορέα και την κατάθεση
προτάσεων σε εθνικά και διεθνή ιδρύματα.
Ακολουθεί ο προϋπολογισμός του 2014 με βάση των Προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί ή αναμένονται να
εγκριθούν.
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Γραφείο Εξεύρεσης Πόρων/Επικοινωνίας
Κατά τη διάρκεια του 2013, το Τμήμα Επικοινωνίας και Εύρεσης Πόρων συντόνισε την προσπάθεια προβολής
του έργου του φορέα μέσω της ενεργούς διαχείρισης της ιστοσελίδας του ΕΣΠ αλλά και της προώθησης των
προφίλ του στα social media (facebook, twitter). Ταυτόχρονα το Τμήμα ανέλαβε την υλοποίηση δράσεων
ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού στο θέμα του ασύλου και των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο,
προσφύγων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, με σκοπό την ενδυνάμωση της παρουσίας του φορέα στο
δημόσιο χώρο. Επιπλέον, κατεβλήθησαν προσπάθειες για τη διεύρυνση της δικτύωσης του ΕΣΠ και τη
συστηματική συμμετοχή εκπροσώπων του σε ευρωπαϊκά και διεθνή Δίκτυα.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών εύρεσης πόρων από τον ιδιωτικό τομέα, υλοποιήθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες
όπως η καταγραφή των αναγκών του φορέα σε χρηματοδότηση ή σε είδος αλλά και η προσπάθεια εκπλήρωσής
τους μέσω της σύνταξης και αποστολής σχετικών αιτημάτων σε εταιρείες και Κοινωφελή Ιδρύματα. Στην ίδια
λογική, δημιουργήθηκαν νέες συνεργασίες με συλλόγους και διαδικτυακές πλατφόρμες οι οποίες προωθούν
ανάγκες Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και Σωματείων προς εταιρείες οι οποίες διαθέτουν χορηγίες στο
πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Αναλυτικότερα, οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 για την προβολή του φορέα
είναι οι εξής:
 Ολοκλήρωση και ενεργοποίηση της νέας ιστοσελίδας του ΕΣΠ.
 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Αλληλεγγύη» της εταιρείας πολιτισμού Σύνθεση σε
συνεργασία με τον πολυχώρο Βρυσάκι, με τη διοργάνωση σεμιναρίου φωτογραφίας στην Πυξίδα
(Φεβρουάριος-Μάρτιος). Το σεμινάριο ανέλαβε εθελοντής φωτογράφος και χρησιμοποιήθηκαν 3
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που δωρίστηκαν στο ΕΣΠ έπειτα από ανάλογη προσπάθεια.
 Υλοποίηση εκδήλωσης ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης με θέμα τον φυλετικό
ρατσισμό την Κυριακή 7 Απριλίου, στον κινηματογράφο Τριανόν, με προβολή τριών ντοκιμαντέρ
από τη σειρά της ΕΡΤ «Φυλές της Αθήνας». Το κοινό ενημερώθηκε για το έργο του ΕΣΠ, τους
σκοπούς και τις ιδιαιτερότητες του εξυπηρετούμενού του πληθυσμού, με ιδιαίτερη έμφαση στους
ασυνόδευτους ανήλικους και τα θύματα ρατσιστικής βίας.
 Υλοποίηση ενημερωτικής επίσκεψης στο 39ο Λύκειο της Κυψέλης στο πλαίσιο των
ευρύτερων δράσεων του ΕΣΠ σε συνεργασία με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση UNITED

36

forInterculturalActionγια την εκστρατεία κατά του ρατσισμού (16-24 March 2013 European-wide
Action Week Against Racism).
 Υλοποίηση της Έκθεσης Πεπραγμένων 2012: η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
μας ενώ απεστάλη και στις επαφές μας μέσω email.
 Υλοποίηση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα του Πρόσφυγα 2013, στις 20 Ιουνίου,
στο Θέατρο Χυτήριο: η εκδήλωση για την Ημέρα περιελάμβανε ενημερωτική παρουσίαση από το
ΕΣΠ, τους Ιατρούς του Κόσμου και το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ σχετικά με τα θύματα ρατσιστικής βίας /
θύματα βασανιστηρίων και στη συνέχεια ακολούθησε μουσική βραδιά. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία χάρη στην παραχώρηση του χώρου από ο Θέατρο Χυτήριο, με την
εθελοντική συμμετοχή 3 μουσικών σχημάτων (Melios Balkana Mama, Πangea World Music Center,
Panos Birbas). Οι φωτογραφίες της εκδήλωσης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.
 Συμμετοχή στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ 2013, 28-30 Ιουνίου.
 Επικαιροποίηση της αγγλικής ιστοσελίδας του ΕΣΠ (μετάφραση και ανάρτηση
κειμένων) με τη βοήθεια εθελόντριας.
 Ηχογράφηση 15λεπτης ραδιοφωνικής εκπομπής «αυτοσύστασης» του ΕΣΠ στον
ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Αθηναίων στις (Ράδιο Αθήνα 9,84), στο πλαίσιο του
Προγράμματος του Δήμου Συν-Αθηνά. Η εκπομπή μεταδόθηκε την Τρίτη 16 Ιουλίου στις 4.30.
 Δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού και σχεδιασμός αντίστοιχης ιστοσελίδας
στο πλαίσιο του Προγράμματος Προμηθέας: πέντε φυλλάδια με πληροφορίες για τα θύματα
βασανιστηρίων στα ελληνικά, τα γαλλικά, τα αγγλικά, τα αραβικά και τα φαρσί, καθώς και ένα
ξεχωριστό φυλλάδιο για πιθανούς χρηματοδότες στα ελληνικά.
 Δημιουργία ευχετήριας Χριστουγεννιάτικης κάρτας για μαζική αποστολή στις επαφές
του φορέα και ανάρτηση στην ιστοσελίδα και τα προφίλ του ΕΣΠ σταsocial media (facebook, twitter).
 Σχεδιασμός πρότυπου newsletter του ΕΣΠ και αποστολή του 1ου τεύχους τα
Χριστούγεννα με σκοπό την ενημέρωση του κοινού και των μελών του ΕΣΠ για τις δράσεις του
φορέα αλλά και την προσέλκυση δωρεών από ιδιώτες / συνδρομητές. Το newsletter αποστέλλεται
ηλεκτρονικά μέσω mail chimp σε λίστα κάθε τρίμηνο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν οι εξής προσπάθειες εύρεσης πόρων από τον
ιδιωτικό τομέα, μα αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί συνολικά το ποσό των 64.428 ευρώ από Ιδρύματα και δωρεές
ιδιωτών.
Αναλυτικότερα, η κατανομή των εσόδων έχει ως εξής:
1. Δωρεά Ιδρύματος Λεβέντη, δωρεά ύψους 20.000 ευρώ για τη λειτουργία της «Πυξίδας».
2. Δωρεά Ιδρύματος Μποδοσάκη για αγορά και εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού κέντρου: 4. 876
ευρώ.
3. Δωρεά Ιδρύματος Σαμούρκα για την κάλυψη μίας θέσης πλήρους απασχόλησης στη Γραμματεία
για ένα έτος, κόστος 13.000 ευρώ.
4. Δωρεά κυρίας Καίτης Κυριακοπούλου για τη στήριξη του Τμήματος Επικοινωνίας και Εύρεσης
Πόρων: 18.000 ευρώ.
5. Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αποδέσμευση των ποσών που συγκεντρώθηκαν από την
τοποθέτηση ερανικού κουτιού στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (1.325 ευρώ) και την
ενεργοποίηση της Υπηρεσίας ΠΡΟΣΦΕΡΩ (42 ευρώ).
6. Δωρεές από διάφορους ιδιώτες: 2.208 ευρώ.
7. Δωρεά της Πρεσβείας της Ελβετίας ύψους 5.000 ευρώ για την Πυξίδα: αγορά νέων επίπλων και
εξοπλισμών των αιθουσών διδασκαλίας (καναπές, σκαμπώ, βιβλιοθήκες, καρέκλες, τραπέζι και στόρια),
αντικατάσταση της εξωτερικής τέντας, πρόβλεψη για αγορά υλικών για τη διεξαγωγή δημιουργικού
εργαστηρίου, σχολικά είδη και πρόβλεψη μισθοδοσίας για μία θέση ημι-απασχόλησης.
8. Συνεργασία με το Σωματείο «Δεσμός»για την κάλυψη αναγκών σε είδος του ΕΣΠ
9. Συνεργασία με την ιστοσελίδα moirazomai.gr για την ανάρτηση αγγελιών σχετικά με ανάγκες
του φορέα σε τεχνικό εξοπλισμό κλπ. (αναρτήθηκαν αγγελίες σχετικά με τις ανάγκες μας σε Η/Υ και
παιχνίδια/δώρα για τη γιορτή της Πυξίδας.
10. Δωρεάν αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου του ΕΣΠ από την εταιρία FORMULA.
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11. Εξασφάλιση 25 δωρεάν εισιτηρίων εισόδου και δωρεάν ξενάγησης στο Μουσείο της
Ακρόπολης προς όφελος των εξυπηρετουμένων της ΠΥΞΙΔΑΣ.
12. Εξασφάλιση 20 δωρεάν εισιτηρίων εισόδου στην Παράσταση «Μια Γιορτή στου Νουριάν» προς
όφελος των εξυπηρετουμένων της ΠΥΞΙΔΑΣ.
13. Ανανέωση της τηλεφωνικής γραμμής δωρεάς του ΟΤΕ (υπηρεσία televoting)
14. Έρανος για την στήριξη του Ντάνυ της ΠΥΞΙΔΑΣ: μετά από έκκληση που πραγματοποιήθηκε
κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΕΣΠ για την οικονομική στήριξη του Ντάνυ, με στόχο να
καταφέρει να δώσει την αναγκαία εξέταση αγγλικών ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει την υποτροφία
που του προσφέρθηκε για μεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά, συγκεντρώθηκε το ποσό των 300 ευρώ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ
Το ΕΣΠ, έχοντας παράδοση στην ενεργή συμμετοχή σε διεθνή Δίκτυα (όπως ECRE, SCEP, κλπ) και πιστεύοντας
στη συνεργασία με γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων, μέσα στο 2013 συνέχισε τις
προσπάθειες διατήρησης και ανάπτυξης των επαφών του με διεθνή (και μη) δίκτυα, οργανώσεις και φορείς που
δραστηριοποιούνται στο χώρο του ασύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οι παρακάτω δράσεις εντάσσονται στις παραπάνω αναφερόμενες προσπάθειες:












Ενδυνάμωση της επαφής του ΕΣΠ με τα υπόλοιπα μέλη του ECRE (European Council on Refugees and
Exiles) – επισκέψεις των εκπροσώπων του στην Ελλάδα και συμμετοχή του προσωπικού του ΕΣΠ σε
διεθνείς συναντήσεις, εκπαιδεύσεις και σεμινάρια. Συμμετοχή του ECRE ως εταίρος σε προτάσεις του
ΕΣΠ, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων.
Ενεργή συμμετοχή (με την κάλυψη της θέσης του Αντιπροέδρου) στην Εθνική Επιτροπή για τα
Δικαιώματα των Ανθρώπων (ΕΕΔΑ).
Ενεργή συμμετοχή στο διεθνές δίκτυο SCEP (Separated Children in Europe Programme).
Συμμετοχή σε συναντήσεις και σεμινάρια του EPIM (European Program for Integration and Migration).
Συμμετοχή στο Ευρω-Μεσογειακό Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (European Mediterranean Human
Rights Network, EMHRN).
Συμμετοχή στο Δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής της
Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Ενεργή συμμετοχή του ΕΣΠ στο Δίκτυο Καταγραφής Φαινόμενων Ρατσιστικής Βίας, στο οποίο
συμμετέχουν επίσης η Ύπατη Αρμοστεία, η ΕΕΔΑ και πολλές ΜΚΟ όπως, το Οικουμενικό Πρόγραμμα
Προσφύγων, ο Ερυθρός Σταυρός κ.α.
Συμμετοχή στην διεθνή πλατφόρμα ΜΚΟ International Detention Coalition
Συμμετοχή στο Δίκτυο ΜΚΟ UNITED for Intercultural Action
Συμμετοχή του ΕΣΠ στο Δίκτυο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα διακρίσεων.

Lobbying - Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες
Σε ενίσχυση των άμεσων ενεργειών που αφορούν τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, το ΕΣΠ προβαίνει
σε συστηματικές δράσεις προώθησης του προσφυγικού ζητήματος, αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
γενικότερα. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται διοργανώσεις αλλά και συμμετοχές σε Ημερίδες, Σεμινάρια,
Συνέδρια και Συναντήσεις.
Ιανουάριος 2013
- Εκπροσώπηση του ΕΣΠ στην συνάντηση της αντιπροσωπίας Parliamentary Assembly of the Council of
Europe (PACE) με ΜΚΟ – UNHCR (Αθήνα)
- Εκπροσώπηση του ΕΣΠ στην συνάντηση του UN Working Group on Arbitrary Detention με Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (Αθήνα)
-

Συμμετοχή σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με την ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για την αυθαίρετη κράτηση
(Working Group on Arbitrary Detention / WGAD) κατά τη διερευνητική επίσκεψή τους στην Ελλάδα
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Φεβρουάριος 2013
Συνάντηση με εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού Νορβηγίας
Μάρτιος 2013
-

Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο στο Βελιγράδι με τίτλο: “Contemporary psycho-social challenges in
combating human trafficking” και συγκεκριμένα στο πάνελ: “Human trafficking and migration –
Migration movement and trafficking in human beings in context of EU integration from NGO perspective”.
- Συμμετοχή στη διοργάνωση του θεματικού εργαστηρίου: «Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο: Βελτίωση
της διαδικασίας ασύλου και νομική υποστήριξη ενάντια στο ρατσισμό», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο διήμερου συνεδρίου που έγινε στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Άσυλο και Μετανάστευση:
προκλήσεις και εντάσεις», που διοργανώθηκε από το ΕΣΠ, το Ίδρυμα HeinrichBoll, το Ινστιτούτο Goethe,
την Αντιγόνη, την Ευαγγελική Εκκλησία Γερμανόγλωσσων Θεσ/νίκης και τη Συμβίωση.
Απρίλιος 2013
- Εκπροσώπηση του ΕΣΠ στην συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων
(Comité Européen pour la Prévention de la Torture– CPT) με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Αθήνα)
-

Συμμετοχή στο συνέδριο “State Responsibility for rehabilitation of torture survivors”, European Network
of Rehabilitation Centers for Survivors of Torture, Presentation of Greece Rehabilitation Work in SW
Parliament (Στοκχόλμη – Σουηδία)
Συμμετοχή σε ημερίδα της Γενικής Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο: «Ασυνόδευτα Ανήλικα»
Συνάντηση με υπαστυνόμο από την Ασφάλεια Πειραιά, και ομάδα κοινωνικών λειτουργών και
ψυχολόγων που δραστηριοποιούνται στα κρατητήρια Πειραιά.

Μάιος 2013
- Εκπροσώπηση του ΕΣΠ και συμμετοχή στο workshop Rule of Law and Immigration Detention in Europe,
organized by Bingham Centre for the Rule of Law (Λονδίνο)
-

Συμμετοχή στη συνάντηση της 1ης Πλατφόρμας Οργανώσεων για την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων «EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings», που διοργανώθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες
- Συμμετοχή στη διοργάνωση και διεξαγωγή δίωρου σεμιναρίου προς τους δασκάλους του 55ου
Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα ασύλου και
μετανάστευσης. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψυχολογικής
Υποστήριξης DIAPOLIS με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συνεργαζόμενους φορείς
το ΑΠΘ και τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Κρήτης.
- Παρακολούθηση διήμερου σεμιναρίου: “Reception Centers for Asylum Seekers in Norway and Greece:
Benefits and Implications for Local Communities”, που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από τη
Νορβηγική Πρεσβεία, τη Νορβηγική Διεύθυνση Μετανάστευσης (UDI) και τα EEA Grants.
- Συμμετοχή κοινωνικού λειτουργού της υπηρεσίας σε συνάντηση με εκπροσώπους της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για ζητήματα ένταξης των προσφύγων.
Ιούνιος 2013
- Συμμετοχή στο συνέδριο της UNITED for Intercultural Action στη Λιθουανία
- Υλοποίηση εκδήλωσης «Στρογγυλή τράπεζα» στο πλαίσιο του προγράμματος EPIM-CIR με θέμα “Access
to Protection” στα γραφεία του ΕΣΠ ,με αφορμή την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου Hirsi κατά Ιταλίας, σχετικά με την πρόσβαση στην Διεθνή
Προστασία εντός, επί και εκτός των συνόρων της χώρας, τη νομιμότητα και τις πρακτικές στην εφαρμογή
των Πρωτοκόλλων Επανεισδοχής Ελλάδος με Τουρκία και Ιταλία.
- Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό εργαστήριο που διοργάνωσε το Open Society Foundation στις Βρυξέλλες,
σχετικά με την χρήση του διαδικτυακού εργαλείου Vote Watch Europe. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα
μέσω της οποίας ο καθένας μπορεί να παρακολουθήσει την δραστηριότητα (ψήφος, παρουσία, θέσεις
κλπ) των ευρωβουλευτών με στόχο τον σχεδιασμό δράσεων για lobbying (http://www.votewatch.eu/ ).
- Συμμετοχή σε πανευρωπαϊκό εργαστήριο του PICUM σχετικά με το θέμα της στέγασης για τους
ανθρώπους χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς και στην Γενική Συνέλευση του φορέα. Συμμετείχαμε
ως μέλη της UNITED καθώς το ΕΣΠ δεν είναι μέλος του PICUM .
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Ιούλιος 2013
- Συμμετοχή στην συνάντηση της Γαλλικής Πρεσβείας με ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σχετικά
με ζητήματα ασύλου (Αθήνα)
Οκτώβριος 2013
-

-

Διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΕΣΠ «Προμηθέας» για την
ταυτοποίηση για αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην Ελλάδα, με συμμετοχή κοινωνικών
λειτουργών και δικηγόρων του φορέα.
Επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού στο Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο Αθηνών στα πλαίσια έναρξης
καινούριας συνεργασίας.
Συμμετοχή στο συνέδριο της UNITED for Intercultural Action στην Τσεχία

Συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο του European Council for Refugees and Exiles –Annual General
Conference ECRE καθώς και συνάντηση Διευθυντών των μελών του (Director’s Forum)

Νοέμβριος 2013
-

Εκπροσώπηση του ΕΣΠ σε στρογγυλή τράπεζα που διοργάνωσαν ευρωβουλευτές των Οικολόγων
Πράσινων
- Εκπροσώπηση του ΕΣΠ σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στη Σόφια της Βουλγαρίας με θέμα "Lost
boundaries – the new asylum and immigration policy of the EU", διοργανώθηκε από το κόμμα Group of
the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament.
- Συμμετοχή στο 3οEASOCONSULTATIVEFORUMστη Μάλτα
- Συν-διοργάνωση από το γραφείο ΕΣΠ στη Θεσσαλονίκη και το Τμήμα Πολιτικών Σπουδών της Σχολής
ΠΟΕ/ ΑΠΘ, συνάντησης-συζήτησης με θέμα: «Ο Κανονισμός ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙΙ. Αλλαγές και επιπτώσεις για
την υποστήριξη αιτούντων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα», με εισηγητή τον κ. Ιωάννη
Παπαγεωργίου, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ και μέλος του Δ.Σ. του ΕΣΠ.
- Συμμετοχή κοινωνικού λειτουργού της υπηρεσίας σε συνάντηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες με ΜΚΟ και Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.
- Συμμετοχή ΕΣΠ στη συνάντηση των ΜΚΟ με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με
σκοπό την παροχή ενημέρωσης για την κατάσταση στο πεδίο αλλά και τη λήψη ενημέρωσης σχετικά με
το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο που ακολουθεί την κατάργηση του ΕΤΠ.
Δεκέμβριος 2013
- Συμμετοχή στο ετήσιο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
- Εκπροσώπηση του ΕΣΠ και εισήγηση στο ετήσιο συνέδριο του European Migration Network/ Υπουργείο
Εσωτερικών. Τίτλος εισήγησης: «Όψεις της διοικητικής κράτησης: Νομοθεσία και πρακτική»
- Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο με τίτλοRegional Conference “Strengthening the Criminal Justice
Responses to Trafficking in Persons in South Eastern Europe – Combating Abuse to the internet and
Strengthening Cross-border Investigations” (Μολδαβία)
- Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριοElena course “Refugee Protection and the Dublin System: can
they ever be compatible?” (Δουβλίνο)
- Συμμετοχήστηδεύτερησυνάντησητηςευρωπαϊκήςπλατφόρμαςτηςκοινωνίαςτωνπολιτώνκατάτου
trafficking(Βρυξέλλες)
- Συμμετοχή στο Asylum & Migration working group meeting (Βρυξέλλες)
- Συμμετοχή στο Workshop Macedonian Young Lawyers’ Association (Σκόπια)
- Συμμετοχή στο συνέδριο: «Μεταναστευτικές διαδρομές: σχολικοί σταθμοί και ψυχοκοινωνικές
αποσκευές», που διοργανώθηκε από το ΑΠΘ με τη σύμπραξη και συμμετοχή της Ελληνικής Ένωσης για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Εισήγηση με τίτλο: «Ζητήματα αιτούντων διεθνή προστασία. Η εμπειρία
του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη».
- Συμμετοχή στη διοργάνωση και διδασκαλία του γενικής επιλογής προπτυχιακού μαθήματος «Δίκαιο
Καταστάσεως Αλλοδαπών» του Τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, στην ενότητα που
αφορούσε στους πρόσφυγες και στους αιτούντες διεθνή προστασία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το ΕΣΠ ευχαριστεί όλους εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε στενά στην υλοποίηση προγραμμάτων
στήριξης προσφύγων και αιτούντων άσυλο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται όλες οι ανωτέρω εταιρείες οι
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οποίες προέβησαν σε δωρεές σε είδος ή σε χρηματικά ποσά υπέρ των δράσεων του ΕΣΠ καθώς και τα Ιδρύματα
Μποδοσάκη, Λεβέντη και Σαμούρκα. Επίσης, το ΕΣΠ ευχαριστεί όλα τα μέλη και τους ατομικούς υποστηρικτές
του, ειδικότερα την κυρία Καίτη Κυριακοπούλου που επί σειρά πολλών ετών προσφέρει αμέριστη και έμπρακτη
στήριξη στο ΕΣΠ ως δωρήτρια μεγάλων ποσών ευεργετώντας το έργο και τους σκοπούς του ΕΣΠ.
Επιπλέον, το ΕΣΠ απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πολύτιμους εθελοντές του, χωρίς τους οποίους δεν θα
έφερε εις πέρας με την ίδια επιτυχία τους στόχους και τις δράσεις του. Αναμφισβήτητα, ο εθελοντισμός
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε πρωτοβουλίας που προέρχεται από Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και
Σωματεία, οι πόροι των οποίων είναι παραδοσιακά πολύ περιορισμένοι. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες έχει την τύχη να λαμβάνει καθημερινά την έμπρακτη υποστήριξη ανθρώπων που με τις προσωπικές
τους ικανότητες, τα ταλέντα και την τεχνογνωσία τους αλλά και, κυρίως, χάρη στην προσωπική τους
πρωτοβουλία και γενναιοδωρία συνεπικουρούν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας
καθώς και στην υλοποίηση των στόχων του.
Ευχαριστούμε θερμά τους:
Ρεγγίνα Φρέντζου, Αντώνης Καλογεράκης, Νάνσυ Μπαλτούνα, Βάλλυ Μουκανάκη, Φοίβη Κουβελά, Jenny
Zieschang, Μαρία Ξανθούλη, Βίβιαν Λαμπαδάρη, Aργυρώ Μυζήθρα, Tίνα Νικολοπούλου, Ιvan Thomi, Δωροθέα
Καλούτσα, Κωνσταντίνα Ντουζέπη, Νίκη Γεωργίου, Διονυσία Καζαζοπούλου, Μαγδαλένα Καββαδία, Ντανιέλα
Ντονέα, Μαρία Πολυμέρου, Μαρία Παπαμίχου, Χριστίνα Συμεωνίδη, Μαρία Ντούρου, Αλεξάνδρα Κατσαρού,
Ευάγγελος-Ισαάκ Σωτήρης, Αλεξάνδρα Σέρβου, Ειρήνη-Κωνσταντίνα Κόκκαλη, Θεοδώρα Πολυδώρου, Κυριακή
Πρωτονοταρίου, Ειρήνη Κουφοπούλου, Κατερίνα Μίντζηρα, Κέλλυ Καρανάσιου, Μαρία Αντωνίου, Ελευθερία
Παππά, Αγγελική-Κέλλυ Πιστόλη, Μαρία Φραντζή-Περιζούλα, Αλεξάνδρα Κουρκουτά, Μαρίνα Κελεσίδου,
Ευαγγελία Βρανά, Αννα Παπαδάκη, Ζωή Καμπούρη, Ιωάννα Αγγελοπούλου, Ντιάνα Σαμπρί, Αλβάρο Μπότσης,
Σπύρος Καλλιανιώτης, Ανδριανή Φίλη, Μαρίνα Βασιλοπούλου και Χριστίνα Κούνα.
Τέλος, πρέπει να δοθούν ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τα μέλη του προσωπικού που, για άλλη μία χρονιά, παρά
τις αρκετά συχνές καθυστερήσεις στις πληρωμές των μισθών τους και τον φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζουν
καθημερινά, εργάσθηκαν και εξακολουθούν να εργάζονται με αφοσίωση και συναίσθημα ευθύνης απέναντι
στους αιτούντες άσυλο και στους πρόσφυγες που εξυπηρετούν.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2014
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