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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κύριες εξελίξεις στο ΕΣΠ το 2004 ήταν οι εξής:
1. Η Γενική Συνέλευση του ΕΣΠ συνήλθε στις 23 Μαρτίου 2004 σύμφωνα με το
Καταστατικό του Σωματείου και αφού έλαβε γνώση των πεπραγμένων του 2003
συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού απολογισμού καθώς και του
προγράμματος δράσης για το έτος 2004, απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο για το
έτος 2003 και ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2004. Την περίοδο
1.1.2004 έως τις 31.12.2004 έγιναν 19 συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Ο αριθμός των ατόμων που ζήτησαν άσυλο στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σημείωσε σημαντική πτώση (19%) και το 2004-τρίτη συνεχή χρονιά.
Αντίστοιχη μείωση παρατηρήθηκε και στην Ελλάδα όπου υποβλήθηκαν 4.469
αιτήσεις 46% λιγότερες από το αντίστοιχο νούμερο του 2003 (8.178). Παρόλο
το μειωμένο αριθμό αιτημάτων ασύλου που έχουν υποβληθεί αυτή τη στιγμή
εκκρεμούν 50.000 αιτήσεις ατόμων, οι οποίες δεν έχουν ακόμα καταγραφεί
από τις Ελληνικές Αρχές. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης (Γραφείο Ασύλου), εκκρεμεί η εξέταση 5.328 αιτήσεων σε
πρώτο βαθμό. Όσον αφορά το ποσοστό αναγνώρισης στην Ελλάδα κατά το
2004 11 μόλις άτομα αναγνωρίστηκαν ως πρόσφυγες ενώ σε 22 χορηγήθηκε
ανθρωπιστικό καθεστώς. Το συνολικό ποσοστό αναγνώρισης (προσφυγικού
και ανθρωπιστικού καθεστώτος) έως 31.12.2004 σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία είναι για το 2004 ποσοστό 0,9% έναντι 0.6% το 2003. Κατά τη
διάρκεια του 2003 3 άτομα μόνο είχαν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες ενώ σε
25 άτομα είχε χορηγηθεί ανθρωπιστικό καθεστώς.
3. Στο πλαίσιο αυτό, και παρά τις προσπάθειες των αρμόδιων Αρχών, οι
υπηρεσίες τις οποίες παρέχει το ΕΣΠ εξακολουθούν συχνά να αποτελούν τη
βασική στήριξη στην οποία μπορούν να προσβλέπουν οι αιτούντες άσυλο και
οι πρόσφυγες στην Ελλάδα.
4. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα προγράμματα ΕQUAL καθώς και τα
προγράμματα ΣΥΥ και ECRE. Υποβλήθηκε επίσης σημαντικός αριθμός
προτάσεων χρηματοδότησης από το νέο κύκλο EQUAL (εκτιμώμενη έναρξη
κατά το β’ εξάμηνο του 2005) ενώ αναμένεται η έναρξη του προγράμματος
ΣΥΥ γυναικών σε συνεργασία με τη ΓΓ Ισότητας και το ΚΕΘΙ τον Μάρτιο του
2005.
5. Η ΥΔΑΣ του ΥΠΕΞ ενέκρινε τη χρηματοδότηση δράσης νομικής στήριξης
αιτούντων άσυλο θυμάτων trafficking την οποία υλοποιεί το ΕΣΠ ως
κατεξοχήν ειδικευόμενος φορέας σε θέματα διεθνούς προστασίας. Το
πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τον Αύγουστο του 2005 με προοπτική συνέχεια.
6. Κατά το 2004 έγιναν ανακατατάξεις του προσωπικού. Ο αριθμός όσων έχουν
έμμισθη σχέση εργασίας στο ΕΣΠ παρέμεινε ο ίδιος αλλά αυξήθηκαν κατά
πολλούς οι εθελοντές. Εξάλλου, την 31.12.2004 αποχώρησε από τη θέση
του Διευθυντή ο κος Π. Μάστακας, προκειμένου να κάνει τη στρατιωτική του
θητεία όπως μας δήλωσε, καθώς και η κα Κ. Μιγγείρου από τη θέση της
Συντονίστριας Νομικής Υπηρεσίας λόγω φόρτου εργασίας.
7. Κατά το 2004 ανελήφθησαν επιπλέον πρωτοβουλίες για την εύρυθμη
λειτουργία του ΕΣΠ με βάση τις εμπειρίες, τα συμπεράσματα και τις
προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (κατάρτιση Προγράμματος Δράσης –
Action Plan, προετοιμασία για την εισαγωγή συστήματος εσωτερικής
αξιολόγησης, αξιολόγηση προσωπικού, αυτοαξιολόγηση Διοικητικού
Συμβουλίου). Συνεχίστηκαν εξάλλου οι τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις
εκπροσώπων του προσωπικού, με τον Διευθυντή και μέλη του ΔΣ με σκοπό
τον καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων και την αλληλοενημέρωση.
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8. Τέλος, έγιναν προσπάθειες για την ενίσχυση του Τμήματος εξεύρεσης πόρων
από τον ιδιωτικό τομέα μέσω πολλών εκδηλώσεων προβολής και
δημοσιότητας, δημιουργίας και ανάπτυξης επικοινωνιακού υλικού και
εντατικοποίησης σχέσεων με τα ΜΜΕ.
9. Η παρουσία του ΕΣΠ στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και η προσφορά
του έγινε ιδιαίτερα αισθητή όχι μόνο σε επίπεδο συνεργασίας με τις Αρχές
αλλά και στον επιστημονικό κόσμο και την κοινωνία των πολιτών. Το ΕΣΠ
διοργάνωσε σειρά επιστημονικών-ενημερωτικών
εκδηλώσεων με τη
συμμετοχή στελεχών της Νομικής και Κοινωνικής Υπηρεσίας. Παράλληλα στο
επίτευγμα αυτό συνέβαλαν η έκδοση υλικού προβολής (αφίσα, ταυτότητα της
οργάνωσης και άλλα) καθώς και η σταθερή παρουσία και εκπροσώπηση του
ΕΣΠ σε όλες τις σημαντικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την αποστολή
του Σωματείου.
10. Μέλη του ΔΣ, της Νομικής και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΕΣΠ
συμμετείχαν σε πολλές Ημερίδες, Σεμινάρια, Συνέδρια, Συναντήσεις που
διοργανώθηκαν από Κυβερνητικές Υπηρεσίες, την Υπάτη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλους Μη Κυβερνητικούς Φορείς για ζητήματα
σχετικά με την εναρμόνιση της πολιτικής ασύλου των χωρών της ΕΕ, τα
δικαιώματα του παιδιού, την παράνομη διακίνηση γυναικών, παραβιάσεις
δικαιωμάτων του ανθρώπου και άλλα θέματα σχετικά με την προώθηση του
προσφυγικού δικαίου και την προστασία των προσφύγων. Σε πολλές από τις
παραπάνω εκδηλώσεις έγιναν εισηγήσεις ή παρεμβάσεις, ή υποβλήθηκαν
γραπτές εκθέσεις από τον εκάστοτε παρευρισκόμενο εκπρόσωπο του ΕΣΠ.
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες είναι μέλος πολλών ΜΚΟ όπως
του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το ΕΣΠ
είναι πάντα μέλος και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), όπου μέλος του ΔΣ του ΕΣΠ έχει εκλεγεί στο Προεδρείο
της ΕΕΔΑ.
11. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους 2004, το ΕΣΠ συνέχισε με μεγαλύτερη
ένταση τις επαφές του με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με στόχο την περαιτέρω προώθηση των επιδιώξεών του.
Ενδεικτικά αναφέρεται η συνεργασία με την ΤΕΔΚΝΑ, τον Δήμο Αθηναίων και
τη Νομαρχία. Στο ίδιο πλαίσιο το ΕΣΠ προσέγγισε εταιρίες μέλη του Δικτύου
Εταιριών
Κοινωνικής Ευθύνης ώστε να τις ενημερώσει και να τις
ευαισθητοποιήσει για το έργο του. Συγχρόνως επεδίωξε και πέτυχε τη
συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια με σκοπό την
συνεργασία σε προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος. Μεταξύ άλλων
επετεύχθη συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, την Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών, το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Δικαίου, το Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς του
Πανεπιστημίου Αθηνών
12. Συνεργάστηκε με το Δίκτυο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στο
μέτρο που τα ενδιαφέροντα των δύο φορέων (ΕΣΠ και ΔΠΔΠ), συμπίπτουν
και ως το αντικείμενο της αντιμετώπισης των προβλημάτων των ανηλίκων
που εισέρχονται στη χώρα μας, ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα των
παιδιών που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως οι
πρόσφυγες.
13. Κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι κατά το 2004 οι σκοποί του
ΕΣΠ, προσείλκυσαν 70 εθελοντές, οι οποίοι προήγαγαν τους σκοπούς του,
παρέχοντας την βοήθεια τους στις αντίστοιχες διευθύνσεις (κοινωνική,
νομική) του ΕΣΠ και αποκτώντας ταυτόχρονα πολύτιμη πείρα.
14. Το ΕΣΠ τον Μάρτιο και τον Ιούνιο διοργάνωσε ραδιομαραθώνιο με σκοπό την
ενθάρρυνση προσφορών για την ενημέρωση του κοινού για τις ταλαιπωρίες
και τις ανάγκες των προσφύγων και τη χρηματοδότηση της βοήθειας που
χρειάζονται οι πρόσφυγες.
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15. Επεξέτεινε την δραστηριότητα του προγράμματος ΙΟΛΑΟΣ (κέντρο στήριξης
προσφύγων που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα) , με την ανάληψη
της
λειτουργίας
προστατευόμενου διαμερίσματος, το οποίο έχει τη
δυνατότητα
να
φιλοξενεί
τέσσερα
άτομα,
στα
πλαίσια
της
αποιδρυματοποίησής τους.
16. Στο πλαίσιο της αρωγής στον τομέα της στέγασης, κρίνεται ως ιδιαίτερης
σημασίας η εξασφάλιση χορηγίας από την εταιρία Johnson για την κάλυψη
δαπάνης στέγασης πέντε οικογενειών προσφύγων.
17. Στον τομέα της εκδοτικής δραστηριότητας, το ΕΣΠ εντός του 2004 εξέδωσε
τον ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με επιμέλεια της κας Κ.
Σκλάβου, εγχειρίδιο πολύτιμο για κάθε ενδιαφερόμενο το οποίο θεωρήθηκε
ως «καλή πρακτική» από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, καθώς και το έργο
της κας Ελένης Σπαθανά ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ
ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, έργο που συνδυάζει την θεωρητική
προσέγγιση του θέματος και την μεθοδολογία της διαχείρισης του, κατά
τρόπο εύληπτο και επιστημονικά αξιόπιστο, με κωδικοποιημένη νομοθεσία,
το οποίο έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από τους ενασχολούμενους με τα
συναφή θέματα.
18. Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2004 εκπρόσωποι του ΕΣΠ έγιναν δεκτοί από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, ο οποίος έδειξε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προσπάθειες προστασίας των προσφύγων που
φθάνουν στη χώρα μας.
19. Το ΕΣΠ κατά τη διάρκεια του 2004 εξυπηρέτησε 12.845 άτομα (8783 η ΝΥ και
4062 η ΚΥ) τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν αιτούντες άσυλο.
Από αυτούς 201 ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι.
20. Στη χώρα μας σήμερα βρίσκονται περίπου 7000 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 4469
είναι κάτοχοι του ειδικού δελτίου αλλοδαπού αιτούντος άσυλο της «κόκκινης
κάρτας». Υπάρχουν όμως 50.000 περίπου άτομα οι οποίοι έχουν υποβάλει
αίτημα ασύλου αλλά δεν τους έχει ακόμα χορηγηθεί η «κόκκινη κάρτα».
Υπολογίζεται ακόμα ένας μεγάλος αριθμός κάποιων χιλιάδων αλλοδαπών
που θέλουν να υποβάλουν αίτημα ασύλου και οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση
στη σχετική διαδικασία. Επίσης εκκρεμεί η εξέταση 5 328 αιτήσεων σε πρώτο
βαθμό, 2.000 έως 3.000 αιτήσεων σε δεύτερο βαθμό (έφεση), σημαντικό
ποσοστό των οποίων έχει συνταχθεί από τη Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ και
τουλάχιστον 131 αιτήσεων ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας τις
οποίες και έχει υποβάλει η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ).
ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
ΑΣΥΛΟ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ).
1. Εισαγωγή
Οι δραστηριότητες της Νομικής Υπηρεσίας συνίστανται σε παροχή δωρεάν νομικής
συνδρομής σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και κατόχους δελτίων «καθεστώτος υπό
ανοχή», εκπαίδευση των αρμοδίων φορέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και Μη
Κυβερνητικών Οργανισμών σε ζητήματα ασύλου και προστασίας προσφύγων καθώς
και συμμετοχή σε ομάδες εργασίας με αντικείμενο την προώθηση των ζητημάτων
που αφορούν στη διαδικασία ασύλου. Συγκεκριμένα:
·

·

παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής, βοήθειας και εκπροσώπησης
στους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα: α) στον πρώτο βαθμό εξέτασης του
αιτήματός τους και β) ενώπιον της ειδικής γνωμοδοτικής επιτροπής-εξέταση
σε β’ βαθμό του αιτήματός τους- ή ενώπιον δικαστηρίου ή άλλων αρχών,
ανάλογα με την αξιολόγηση και τις ανάγκες κάθε περίπτωσης (on merits),
συντήρηση πανελλαδικού δικτύου νομικής βοήθειας για παροχή
αποτελεσματικής συνδρομής σε αιτούντες άσυλο,
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·

παρακολούθηση
πολιτικών/νομοθετικών
διοργάνωση/συμμετοχή σε ενημερωτικά σεμινάρια.

εξελίξεων

και

2. Δραστηριότητες
2.1.ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ
Κατά την περίοδο Ιανουάριο-Δεκέμβριο 2004 ενεγράφησαν στο ΕΣΠ 3.163 αιτούντες
άσυλο (2.756 περιπτώσεις), εκ των οποίων 201 ασυνόδευτοι ανήλικοι, στους
οποίους παρασχέθηκε αρχικός προσανατολισμός και καθοδήγηση σχετικά με τη
διαδικασία ασύλου, την κατάσταση στην Ελλάδα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους.
Παρασχέθηκε νομική συμβουλευτική και στήριξη σε 8.783 άτομα/ 7.658
περιπτώσεις σχετικά με την πρόσβαση στην/ και την περαιτέρω υποστήριξη
κατά την διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, την χορήγηση και ανανέωση
εγγράφων, την εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων, τη διαδικασία
μετεγκατάστασης, κ.λπ.
Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις ενώπιον των ελληνικών αρχών για 1.834
άτομα/1.624 περιπτώσεις σχετικά με ζητήματα πρόσβασης στη διαδικασία
ασύλου. Οι ως άνω περιπτώσεις αφορούσαν 1.464 νεοαφιχθέντες σε σημεία
εισόδου και κέντρα υποδοχής (1.442 περιπτώσεις), 72
κρατουμένους/60
περιπτώσεις καθώς και περιπτώσεις συνδρομής για άμεση υποβολή αιτήματος
ασύλου και χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος από τη ΓΑΔΑ για 204 άτομα /172
περιπτώσεις.
4.411 άτομα /3.980
περιπτώσεις δέχθηκαν νομική συνδρομή για την
παρακολούθηση της πορείας των αιτημάτων ασύλου τους, τη χορήγηση και
ανανέωση εγγράφων, την επίσπευση της διαδικασίας κ.λπ.
Για 1.817 άτομα/1.643 περιπτώσεις εξ αυτών κρίθηκαν απαραίτητες και
πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις
ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιών με
τηλεφωνήματα, φαξ, e-mail, επισκέψεις στις αρμόδιες υπηρεσίες -ειδικότερα
επισκέψεις σε εβδομαδιαία βάση στη ΓΑΔΑ και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης προς
επίσπευση εξέτασης των αιτημάτων ασύλου καθώς και περαιτέρω διεκπεραίωση
ζητημάτων ενώπιον του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Σημειωτέον ότι 1.377 άτομα/1.292 περιπτώσεις δέχθηκαν συνδρομή για την
υποβολή προσφυγής τους ενώπιον του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για την εξέταση
του αιτήματος ασύλου τους σε δεύτερο βαθμό.
126 άτομα/98 περιπτώσεις δέχτηκαν συνδρομή για την υποβολή αίτησης για την
χορήγηση ανθρωπιστικού καθεστώτος. Υπεβλήθησαν 14 αιτήσεις για την εξ
υπαρχής εξέταση αιτημάτων ασύλου.
Παρασχέθηκε νομική συμβουλευτική σε πρόσφυγες για ζητήματα
οικογενειακής επανένωσης, απόκτησης ταξιδιωτικών εγγράφων και
πολιτογράφησης. Yπεβλήθησαν 13 αιτήσεις οικογενειακής επανένωσης
ενώπιον του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης.
Παρασχέθηκε νομική συμβουλευτική σχετικά με τη διαδικασία εθελοντικού
επαναπατρισμού στο Αφγανιστάν σε 20 περιπτώσεις
Συνεντεύξεις ώστε να αξιολογηθεί η ανάγκη περαιτέρω νομικής συνδρομής
πραγματοποιήθηκαν με 2.225 άτομα/1.905 περιπτώσεις.
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Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις με 1.512 άτομα/1.293
περιπτώσεις στα γραφεία του ΕΣΠ, με 96 άτομα/92 περιπτώσεις σε χώρους
κράτησης, και με 617 άτομα/607 περιπτώσεις σε σημεία αφίξεως και σε κέντρα
υποδοχής.
Πραγματοποιήθηκαν 10 αποστολές σε σημεία εισόδου και σε κέντρα
υποδοχής για την παροχή νομικής συνδρομής σε νεοαφιχθέντες.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι εξής αποστολές:
·

·

·

·

·

·

Κύμη Ευβοίας (09/01/2004) με τη συμμετοχή ενός μέλους της Νομικής
Υπηρεσίας και ενός διερμηνέα για την συνδρομή 45 ατόμων (Ιράν, Ιράκ,
Παλαιστίνη). Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία
ασύλου και τα δικαιώματά τους καθώς και ατομικές συνεντεύξεις με 43
νεοαφιχθέντες /43 άτομα. Εκτός από την νομική αρωγή έγιναν επαφές με τις
κατά τόπο αστυνομικές υπηρεσίες και εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την
ενημέρωσή τους σε θέματα ασύλου και την επίλυση των προβλημάτων των
ανωτέρω κρατουμένων.
Κάρυστος (06.02.2004) με τη συμμετοχή δύο μελών της Νομικής Υπηρεσίας
του συντονιστή της Κοινωνικής Υπηρεσίας και ενός διερμηνέα. Εκτός από τη
νομική αρωγή και τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με τους 26
συνολικά κρατούμενους αλλοδαπούς έγιναν επαφές με τις κατά τόπους
Αστυνομικές Αρχές με σκοπό την ενημέρωσή τους σε θέματα ασύλου και την
επίλυση των προβλημάτων των ανωτέρω κρατουμένων
Χανιά Κρήτης (16-17/03/2004) με τη συμμετοχή ενός μέλους της Νομικής
Υπηρεσίας και ενός διερμηνέως. Εκτός από τη νομική αρωγή στους 45
κρατούμενους και τις ατομικές συνεντεύξεις με τους 7 εξ αυτών, έγιναν
επαφές με τις κατά τόπους Αστυνομικές Δημοτικές και Τοπικές Αρχές και
φορείς με σκοπό την ενημέρωσή τους σε θέματα ασύλου και την επίλυση των
προβλημάτων των ανωτέρω κρατουμένων. Υπήρξαν σοβαρά προβλήματα
πρόσβασης στους κρατούμενους και συνεργασίας με τις κατά τόπους
Αστυνομικές Αρχές.
Πάτμος (26.04.2004-27.04.2004) με συμμετοχή ενός μέλους της ΝΥ και ενός
διερμηνέως. Εκτός από τη νομική αρωγή στους 46 συνολικά
κρατούμενους(45 περιπτώσεις) και τις συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν με
τους 19 εξ αυτών (εκ των οποίων 5 ασυνόδευτες γυναίκες) έγιναν επαφές με
τις κατά τόπον Αστυνομικές Δημοτικές και Τοπικές Αρχές και φορείς με σκοπό
την ενημέρωσή τους σε θέματα ασύλου και την επίλυση των προβλημάτων
των ανωτέρω κρατουμένων.
Μυτιλήνη-Λέσβος (04.05.2004-05.05.2004) με συμμετοχή ενός μέλους της
ΝΥ και ενός διερμηνέως. Δέχθηκαν νομική αρωγή 96 συνολικά κρατούμενοι
(96 περιπτώσεις) και διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με 78 εξ αυτών, έγιναν
επαφές με τις κατά τόπον Αστυνομικές Δημοτικές και Τοπικές Αρχές και
φορείς με σκοπό την ενημέρωσή τους σε θέματα ασύλου και την επίλυση των
προβλημάτων των ανωτέρω κρατουμένων.
Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη (29-31.07.2004) με συμμετοχή ενός μέλους
της Ν.Υ. και ενός διερμηνέως. Εκτός από την νομική αρωγή και τις
συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν σε 71 άτομα (46 περιπτώσεις) [εκ των
οποίων 1 γυναίκα σε προχωρημένη λοχεία η οποία αφέθη ελεύθερη]) έγιναν
επαφές με τις κατά τόπο αστυνομικές και τοπικές αρχές και φορείς με σκοπό
την ενημέρωσή τους σε θέματα ασύλου και την επίλυση των προβλημάτων
των ανωτέρω κρατουμένων. Θα πρέπει να σημειωθεί η ειδική παρέμβαση για
αιτούσα άσυλο από το Κονγκό-Κινσάσα, η οποία γέννησε κατά τη διάρκεια
της κράτησης και στη συνέχεια κατατέθηκαν αντιρρήσεις κατά της κράτησής
της, που υπεβλήθησαν από το συνεργάτη του Δικτύου Εθελοντών Δικηγόρων
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·

·

·

του ΕΣΠ σε συνεργασία με το μέλος της Ν.Υ. Η αιτούσα άσυλο αφέθη
ελεύθερη μετά την ευδοκίμηση των αντιρρήσεων
και στη συνέχεια
καθοδηγήθηκε για την μετακίνησή της στην Αθήνα από όπου και παρέλαβε το
ειδικό δελτίου αιτούντος άσυλο.
Σάμος (24.25/08/2004) Κατά την οποία παρασχέθηκε νομική αρωγή σε
θέματα ασύλου για την επίλυση των προβλημάτων 7 κρατουμένων
αλλοδαπών. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι σοβαρά ζητήματα εγέρθησαν
ως προς τις συνθήκες κράτησής των αλλοδαπών καθώς και της πρόσβασής
τους σε δικηγόρο, ιδιαίτερα μετά από ένα τραγικό γεγονός όπως ήταν το
ναυάγιο. Μέλος της Ν.Υ. είδε μόνο 7 άτομα, οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία
να ζητήσουν άσυλο. Η καταγραφή των συνθηκών ως προς τις συνθήκες
κράτησης ήγειραν ζήτημα, το οποίο ετέθη ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του
Συμβουλίου της Ευρώπης που επιλαμβάνεται ζητημάτων που αφορούν
δικαιώματα κρατουμένων. (C.P.T.).
Μυτιλήνη Λέσβου (24-27/10/2004) με συμμετοχή τριών μελών της Ν.Υ. και
ενός διερμηνέως. Κατά τη διάρκεια της αποστολής τα μέλη της Νομικής
Υπηρεσίας ενημερώθηκαν για τον αριθμό κρατουμένων αλλοδαπών, τις
χώρες προέλευσής τους και τα προβλήματα που αφορούσαν την κράτησή
τους. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη 520 κρατουμένων, η πλειοψηφία των οποίων
προερχομένων από χώρες οι οποίες δικαιολογούν διεθνή προστασία.
Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις ενώπιον των αστυνομικών αρχών Λέσβου
για διερεύνηση, καταγραφή και υπαγωγή τους στις κείμενες διατάξεις.
Διενεργήθηκαν εξατομικευμένες συνεντεύξεις από τα μέλη της Νομικής
Υπηρεσίας με 98 άτομα (85 περιπτώσεις) [εκ των οποίων 32 γυναίκες μόνες
και 38 ασυνόδευτοι ανήλικοι]) στον ειδικό χώρο κράτησης και έγινε
ενημέρωση -κατά ομάδες- στο σύνολο των εκεί ευρισκομένων αλλοδαπών, οι
οποίοι ενημερώθηκαν για τη διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα, τα δικαιώματά
τους ως κρατουμένων καθώς και τις ιδιαιτερότητες οι οποίες χαρακτηρίζουν
την κράτησή τους (μεγάλος αριθμός εισελθόντων-κρατουμένων αδυναμία της
κατά τόπον αρμόδιας αρχής για άμεση διεκπεραίωση αιτημάτων ασύλου κ.ά.
Δεδομένης της διαπιστωθείσης κατάστασης κρίθηκε απαραίτητη και
προγραμματίστηκε
επόμενη
αποστολή
εντός
του
προσεχούς
δεκαπενθημέρου (μεγάλος αριθμός κρατουμένων, στην πλειοψηφία τους
προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και δη μεταξύ αυτών η
ύπαρξη μεγάλου αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων). Στο πλαίσιο της
αποστολής πραγματοποιήθηκε συνάντηση ενημέρωσης με τον Πρόεδρο και
μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης. Οι διαπιστώσεις των μελών της
ως άνω αποστολής ετέθησαν εγγράφως υπ’ όψιν των Αρμοδίων Αρχών
(δικαστικών, νομαρχιακών και Αστυνομικών Αρχών) καθώς και της
Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη προς γνώσιν τους και για τις
νόμιμες ενέργειες.
Μυτιλήνη Λέσβου (09.11./11.11.2004) με συμμετοχή δύο μελών της Ν.Υ.
και ενός διερμηνέως και σε συνέχεια της προηγουμένης επίσκεψης. Κατά τη
διάρκεια της αποστολής διαπιστώθηκαν αντίστοιχα της προηγουμένης
ευρήματα και προβλήματα: τα μέλη της Νομικής Υπηρεσίας ενημερώθηκαν
για την αύξηση του αριθμού των κρατουμένων αλλοδαπών και τα
προβλήματα που αφορούσαν την κράτησή τους. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη 630
κρατουμένων, η πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από χώρες οι οποίες
δικαιολογούν διεθνή προστασία.

Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε επίταση του φαινομένου πια εισόδου και κράτησης
στη Μυτιλήνη ασυνόδευτων ανηλίκων από το Αφγανιστάν. Επιχειρήθηκε μία άτυπη
καταγραφή τους από τα μέλη του ΕΣΠ, η οποία και απέδωσε τον αριθμό των 162
ασυνόδευτων ανηλίκων. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις με 59
εκ των ως άνω ανηλίκων καθώς και με 2 οικογένειες από το Ιράκ και το Αφγανιστάν.
Το φαινόμενο της άφιξης των ασυνόδευτων Αφγανών που καταφθάνουν στη
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Μυτιλήνη και η κράτησή τους υπό εντελώς ακατάλληλες συνθήκες παραβιάζουσες το
διεθνές και εθνικό πλαίσιο προστασίας τους αλλά και η εν γένει κατάσταση στη
Μυτιλήνη ετέθη ενώπιον και αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης με τις αρμόδιες Αρχές.
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη συμμετοχή των υπευθύνων της Αστυνομικής
Αρχής (του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Β. Αιγαίου, του Αστυνομικού
Διευθυντή Λέσβου, των Διοικητών του Τμήματος Ασφαλείας και του Τμήματος
Περιφέρειας Λέσβου) και των μελών της Νομικής Υπηρεσίας με θέμα τα ως άνω
ζητήματα και τρόπους επίλυσής τους. Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον
Νομάρχη Λέσβου και τον Υπεύθυνο ΠΕΣΥ. Τέλος, τα ζητήματα της κράτησης των
ασυνόδευτων ανηλίκων υπό τις ως άνω συνθήκες ετέθησαν ενώπιον του Αρμοδίου
Εισαγγελέως Πρωτοδικών Μυτιλήνης από τα μέλη της Νομικής Υπηρεσίας. Την
αποστολή ακολούθησε έγγραφη παρέμβαση σε όλες τις αρμόδιες αρχές σε κεντρικό
και σε περιφερειακό επίπεδο. Δεδομένης της έντασης του φαινομένου και του
ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού ανηλίκων κρίθηκε απαραίτητη και τρίτη αποστολή με
ευρεία συμμετοχή μελών της Νομικής Υπηρεσίας και της Κοινωνικής Υπηρεσίας
πριν το πέρας της χρονιάς για την παρακολούθηση της κατάστασης.
· Μυτιλήνη Λέσβου (18/20-12-2004) με συμμετοχή 5 μελών της Ν.Υ. και ενός
διερμηνέως. Η εν λόγω αποστολή του σχεδίου συνδυάστηκε με ευρύτερη
αποστολή και μελών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΕΣΠ υπό το πρόγραμμα
της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Κατά τη διάρκεια της αποστολής δεν διαπιστώθηκε καμία πρόοδος ως προς τα
μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν για τις ευάλωτες περιπτώσεις των ασυνόδευτων
ανηλίκων από το Αφγανιστάν παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς τις αρμόδιες
Αρχές αλλά και τις σχετικές δεσμεύσεις τους για βελτίωση της κατάστασης και άρση
των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των κρατουμένων και δη των ανηλίκων.
Αντίθετα η κατάσταση παρουσίασε χειροτέρευση δεδομένης της αύξησης του
αριθμού των κρατουμένων και μεταξύ αυτών των ασυνόδευτων ανηλίκων.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη 702 κρατουμένων και μεταξύ αυτών 186 ασυνόδευτων
ανηλίκων από το Αφγανιστάν. Οι περισσότεροι και από τους ενήλικες κρατούμενους
προέρχονταν από χώρες οι οποίες δικαιολογούν διεθνή προστασία.
Πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις και με τους 186 εκ των ως άνω ανηλίκων
και συνεστήθη λίστα με τα πλήρη στοιχεία τους. Σημειωτέον ότι μεταξύ των
ασυνόδευτων ανηλίκων καταγράφηκαν περιστατικά με σοβαρά ιατρικά προβλήματα
(δεκατετράχρονος με επιληψία, τραυματισμένα παιδιά θύματα πολέμου, παιδιά με
αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα). Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη
συμμετοχή του Νομάρχη Λέσβου των υπευθύνων της Αστυνομικής Αρχής (των
Διοικητών του Τμήματος Ασφαλείας και του Τμήματος Περιφέρειας Λέσβου) και των
μελών της Νομικής Υπηρεσίας με θέμα τα ως άνω ζητήματα και τρόπους επίλυσής
τους. Τα ζητήματα της κράτησης των ασυνόδευτων ανηλίκων υπό τις ως άνω
συνθήκες ετέθησαν εκ νέου και από κοινού με τον Νομάρχη Λέσβου ενώπιον του
Αρμοδίου Εισαγγελέως Πρωτοδικών Μυτιλήνης από τα μέλη της Αποστολής.
Ακολούθησε έγγραφη παρέμβαση στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και σε όλες τις
συναρμόδιες Αρχές σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο.
Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας παρέστη σε 44 τακτικές συνεδριάσεις
της Επιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, προς
υποστήριξη 276 αιτούντων άσυλο (255 περιπτώσεις) ενώπιον της Επιτροπής.
Κατατέθηκαν 58 αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας για αιτούντες άσυλο, των οποίων τα αιτήματα απορρίφθηκαν από τον
Υπουργό Δημόσιας Τάξης με αποφάσεις οι οποίες παρεξέκλιναν της θετικής
γνωμοδότησης της Ειδικής Επιτροπής Προσφυγών, καθώς επίσης και για
περιπτώσεις αναιτιολόγητης μη ανανέωσης αδειών παραμονής για ανθρωπιστικούς
λόγους. Επίσης κατατέθηκαν 36 αιτήσεις αναστολής επί συναφούς διοικητικής
αποφάσεως απέλασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατατέθηκαν
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σχετικά υπομνήματα προς περαιτέρω υποστήριξη 14 εκ των ως άνω περιπτώσεων.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας υπογράφηκαν
πληρεξούσια για 19 περιπτώσεις.
Συζητήθηκαν με επιτυχία 16 υποθέσεις των οποίων η δικάσιμος είχε προσδιοριστεί
κατά το ως άνω διάστημα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφορούσαν
επίσης αποφάσεις του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, οι οποίες βρίσκονταν σε
διάσταση με τις αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις της Ειδικής Επιτροπής και κατατέθηκαν
αντίστοιχα υπομνήματα.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2004 κατετέθησαν 20 προσφυγές επί αποφάσεων
απελάσεως καθώς και αντιρρήσεις κατά κράτησης 16 αιτούντων άσυλο, ενώπιον των
Διοικητικών Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2004 πραγματοποιήθηκαν παραστάσεις ενώπιον
των ποινικών διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων προς υποστήριξη
αιτούντων άσυλο. Ειδικότερα:
· Πραγματοποιήθηκαν 2 παραστάσεις ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και
μελέτη σχετικών δικογραφιών.
· Μελέτη ποινικής δικογραφίας και παράσταση ενώπιον Β’ Αυτόφωρο
Τριμελούς
· Παράσταση σε ποινική διαδικασία με αναβολή αλλά με παράλληλη άρση
κράτησης
· Πραγματοποιήθηκε παράσταση Β’ Αυτόφωρο Μονομελές, παράνομη έξοδος
από την χώρα, Ιρακινός, αθωώθηκε.
· Παράσταση στο Δ΄ Τριμελές Εφετείο Αθηνών, 28.6.04 προς υπεράσπιση
Νιγηριανού για παράβαση του Ν 2121/1993 και παράνομη είσοδο. Αθωώθηκε
για παράνομη είσοδο, 2 μήνες με αναστολή για παράβαση του 2121/93.
· Παράσταση στο Β’ Αυτόφωρο Τριμελές Πλημ/κείο Αθηνών, 30.6.04 προς
υπεράσπισή α/α από τη Σιέρα Λεόνε για απόπειρα παράνομης εξόδου από τη
χώρα. Αθωώθηκε.
· Παράσταση Α’ Αυτόφωρο Μονομελές, παράνομη έξοδος από την χώρα,
Ιρακινού, η υπόθεση ανεβλήθη και παραπέμφθηκε σε τακτική δικάσιμο.
· Παράσταση στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών για υπεράσπιση Αφγανού
αιτούντος άσυλο. Η υπόθεση ανεβλήθη.
· Παράσταση στο Εφετείο Αθηνών για αιτούντα άσυλο από τη Σιέρα Λεόνε,
υπεράσπιση και αθώωσή του για το αδίκημα της παράνομης εισόδου
· Παράσταση στο Β’ Αυτόφωρο Μονομελές Αθηνών προς υπεράσπιση
ιρακινού Κούρδου για παράνομή παραμονή στη χώρα. Αναβολή.
· Παράσταση στο Ναυτοδικείο Χανίων για την υπόθεση Τούρκου αιτούντος
άσυλο κακοποιημένου από τις λιμενικές αρχές. Η δίκη ανεβλήθη λόγω
απουσίας βασικών μαρτύρων υπεράσπισης και κατηγορίας καθώς και ενός εκ
των κατηγορουμένων. Ορίστηκε δικάσιμος για τον Οκτώβριο 2004
· Πραγματοποιήθηκε παράσταση Πολιτικής Αγωγής ενώπιον του Ναυτοδικείου
Χανίων (Ποινικό): υπέρ αιτούντος άσυλο από την Τουρκία ο οποίος κατά την
είσοδό του στην Ελλάδα υπέστη μαζί με άλλους νεοαφιχθέντες κακοποίηση
από Αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφύλακες.
Καταδικάστηκαν 5 Υπαξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος σε ποινή 2 και 1
έτους για προσβολή της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.
· Παράσταση
πολιτικής
αγωγής
ενώπιον
του
μικτού
Ορκωτού
Κακουργιοδικείου Αθηνών υπέρ ανηλίκου αιτούσης άσυλο θύματος
απαγωγής και βιασμού από συμπατριώτη της. Ο κατηγορούμενος
καταδικάστηκε μετά από διήμερη ακροαματική διαδικασία σε 13 χρόνια και 6
μήνες κράτηση.
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Παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου για
αντιρρήσεις κατά της απέλασης ιρανού κατόχου κατά το παρελθόν
ανθρωπιστικού καθεστώτος, αντιρρήσεις οι οποίες έγιναν δεκτές και ο
αλλοδαπός αφέθη ελεύθερος.
Παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου για υπόθεση θανατηφόρου
τροχαίου
Παράσταση στον Άρειο Πάγο για αίτηση ακυρώσεως απόφασης
περιοριστικών μέτρων πολίτη Ρουάντας. Αναμένεται απόφαση.
Παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών για την περίπτωση
παραμονής αορίστου διαρκείας Σουδανού πολίτη.
Παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών για την περίπτωση
απέλασης Ιρακινού αιτούντος άδειας παραμονής για
ανθρωπιστικούς
λόγους. Η υπόθεση ανεβλήθη. Εν τω μεταξύ, χορηγήθηκε η σχετική άδεια.
Παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών για υπόθεση απόρριψης
ανανέωσης αδείας παραμονής για λόγους ανθρωπιστικούς.
Αντιρρήσεις ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την άρση της
κράτησης Ιρακινού του οποίου δεν ανανεώθηκε το ανθρωπιστικό καθεστώς.
Αντιρρήσεις κατά κράτησης ενός υπηκόου Τουρκίας. Αφέθη ελεύθερος
12 παραστάσεις σε Επιθεώρηση Εργασίας (12 περιπτώσεις).
Παράσταση στην πρώτη συζήτηση έκδοσης διαζυγίου προς υποστήριξη
κακοποιημένης συζύγου
Σύνταξη προσφυγής- αίτησης συμβιβασμού ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου κατά του Δήμου Αθηναίων,
Σύνταξη και κατάθεση αίτησης ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνου αιτούντων άσυλο
Σύνταξη και κατάθεση αγωγής ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Διαδικασία αυτοκινήτων)
Υπεβλήθη ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (Ποινικό): αίτηση ακύρωσης της
διαδικασίας άρθρου 341 ΚΠΔ στο Εφετείο Αθηνών για 1 περίπτωση/1 άτομο.
Η αίτηση έγινε δεκτή, ορίστηκε νέα δικάσιμος
Επαφή με ανακριτή ανηλίκων για συνδρομή και παρακολούθηση υπόθεσης
ανηλίκου Ιρακινού κατηγορούμενου για κλοπές από κοινού.
Κατάθεση αίτησηs διαζυγίου προς υποστήριξη κακοποιημένης συζύγου από
το Ιράκ (Αστικό).
Προετοιμασία αντιρρήσεων του 565 σε υπήκοο Σιέρα Λεόνε στον οποίο
επεβλήθη δικαστική απέλαση.
Αστικά: Κατάθεση αγωγής στο ειρηνοδικείο Καλλιθέας (εργατικό)- 1 άτομο.
Σύνταξη και κατάθεση εργατικής αγωγής-1 άτομο. Παράσταση ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με υπόθεση διόρθωσης
ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνου πολιτικού πρόσφυγα- 2 άτομα
Παρεσχέθη νομική και κοινωνική συνδρομή σε 32 Αφγανούς αιτούντες άσυλο
οι οποίοι υπέστησαν σοβαρότατη κακοποίηση από ομάδα αστυνομικών στην
περιοχή των Αθηνών (περιοχή Αγ. Παντελεήμονας). Το ζήτημα απασχόλησε
την κοινή γνώμη και προκάλεσε την έναρξη προανάκρισης από την Αρμόδια
Εισαγγελική Αρχή καθώς και ένορκη διοικητική εξέταση της αρμόδιας
διοικητικής Αρχής. Τα ως άνω θύματα έλαβαν και θα λάβουν συνδρομή σε
όλα τα στάδια της διαδικασίας από το ΕΣΠ, δικηγόροι του οποίου θα
παρασταθούν ως πολιτική αγωγή υπέρ των θυμάτων.

Kατά τη διάρκεια του έτους παρασχέθηκε νομική συμβουλευτική και στήριξη
από μέλη της νομικής υπηρεσίας σε 385 αιτούντες άσυλο σχετικά με ζητήματα
ενταξιακής διαδικασίας και δη για την κάλυψη αναγκών τους στο πλαίσιο της
διαδικασίας κοινωνικής και επαγγελματικής τους ένταξης. Οι ανωτέρω δέχθηκαν
νομική συνδρομή για ποινικές υποθέσεις οι οποίες ανέκυψαν στο πλαίσιο της
ενταξιακής τους διαδικασίας, για υποθέσεις αστικής και διοικητικής φύσεως (σύναψη
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πολιτικού γάμου, αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής, αναγνώριση ανήλικου
τέκνου, μισθώσεις κατοικίας διευκόλυνση, διαδικασιών ενώπιον τραπεζικών
ιδρυμάτων). Πραγματοποιήθηκαν επίσης παρεμβάσεις για αιτούντες άσυλο ενώπιον
των Επιθεωρήσεων Εργασίας, του ΙΚΑ, του ΟΑΕΔ, των ΔΟΥ, ενώπιον των
αρμοδίων δικαστηρίων καθώς και εξωδικαστικές παρεμβάσεις προς εργοδότες, για
τη διασφάλιση του δικαιώματός τους στην απασχόληση και ασφάλιση, την
προάσπιση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο των εργατικών διαφορών, την
αναζήτηση δεδουλευμένων, για ζητήματα σχετικά με νομιμοποιήσεις ή/και ήδη
ασκηθείσα επαγγελματική δραστηριότητα.
2.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Συμμετοχές, παρεμβάσεις και εισηγήσεις μελών της Νομικής Υπηρεσίας σε
Ημερίδες, Σεμινάρια, Συνέδρια, Συναντήσεις και Συνεντεύξεις Τύπου που
διοργανώθηκαν από τον Συνήγορο του Πολίτη, την Εθνική Επιτροπή για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες και Μη Κυβερνητικούς Φορείς για ζητήματα σχετικά με τα
Δικαιώματα του Παιδιού, την Παράνομη διακίνηση Γυναικών, Παραβιάσεις των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και την προώθηση εν γένει του
Προσφυγικού Δικαίου.
Ειδικότερα,
·

·
·

·

·

·
·

Μέλος της Νομικής Υπηρεσίας συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε ημερίδες
ενημέρωσης με θέμα την προστασία των προσφύγων και των αιτούντων
άσυλο, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων προσφυγικού δικαίου που
διοργανώθηκαν από την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για
αστυνομικούς της Υποδ/νσης Αλλοδαπών Αττικής, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, των Λιμενικών και Αστυνομικών Αρχών Μεσσηνίας,
δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, αξιωματικούς των αστυνομικών
λιμενικών και εκπροσώπους άλλων αρχών στην Κομοτηνή, Κέρκυρα,
Μυτιλήνη, Χανιά, Πάτρα κ.α.
Μέλος της Νομικής Υπηρεσίας συμμετείχε σε Συνέδριο με θέμα:
«Παρουσίαση εργαλείων και Τεχνικών Προσωπικής Ανάπτυξης και
Προώθησης στην Απασχόληση» στο πλαίσιο τους προγράμματος EQUAL.
Σε διήμερο σεμινάριο της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
για δίωξη λόγω φύλου και άλλες ιδιαιτερότητες: συνάντηση με τη Γενική
Γραμματέα Ισότητας, συνάντηση με το σύλλογο Ασσυρίων «Μεσοποταμία»
για τον εντοπισμό των ατόμων για τους οποίους θα κατατεθεί αίτηση
χορήγησης ανθρωπιστικού καθεστώτος κ.α.
Σε διημερίδα που οργάνωσε η ΓΣΕΕ με θέμα: «Τα προβλήματα της ελληνικής
μεταναστευτικής πολιτικής και προοπτικές βελτίωσης» (05.06/11/2004).
Πραγματοποιήθηκε παρέμβαση της Συντονίστριας και μέλους της Ν.Υ. σε
συνεδρία της ΕΕΔΑ (Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) για
παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα
2 μέλη της Ν.Υ. συμμετείχαν με εισήγηση σε Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΝΑΔΡΑΣΗ-ΙΣΤΟΣ» -Σκέλος «ΑΝΑΔΡΑΣΗ»
Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (01.0210/2004),
2 μέλη της Ν.Υ. συμμετείχαν με εισήγηση σε
Ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος CHICAM με θέμα
ζητήματα προστασίας ανηλίκων (25.10.2004)
Μέλος της Ν.Υ. συμμετείχε με εισήγηση στη στρογγυλή τράπεζα που
οργανώθηκε από το Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης «ΑΝΤΙΓΟΝΗ»
με θέμα: «Εξελίξεις στο ζήτημα των προσφύγων στην Ελλάδα μετά τις
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σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τους Πρόσφυγες: Κατοχύρωση του ασύλου
«στα χαρτιά», αλλά κατάργηση του στην πράξη;» (08.12.2004).
Απεστάλη στην ΕΕΔΑ κείμενο παρεμβάσεων σχετικό με την εφαρμογή της
νομοθεσίας ασύλου στην Ελλάδα. Μέλος της Ν.Υ. συμμετείχε σε συνεδρία της
ΕΕΔΑ σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας ασύλου.
Μέλος της Νομικής Υπηρεσίας συμμετείχε σε έρευνα του Κέντρου Ερεύνης
της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα την εφαρμογή της
νομοθεσίας για τους πρόσφυγες

Εστάλη στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κ. Γεώργιο Βουλγαράκη επιστολή
αποτίμησης των σοβαρότερων ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία ασύλου στην
Ελλάδα και τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο καθώς και τις σχετικές παραβιάσεις
οι οποίες παρατηρήθηκαν και παρατηρούνται προσβλέποντας στη λήψη των
αναγκαίων μέτρων για την άρση τους. Επίσης, στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και σε
όλες τις συναρμόδιες αρχές ετέθη εγγράφως το σοβαρότατο ζήτημα της κράτησης
186 αιτούντων άσυλο ασυνόδευτων ανηλίκων από το Αφγανιστάν, στη Μυτιλήνη
Λέσβου. Το ως άνω ζήτημα αποτέλεσε θέμα πολλαπλών δημοσιευμάτων και
συνεντεύξεων στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο (εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ,
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΤΟ ΒΗΜΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, κ.α).
Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις του Επισυνοριακού
Συμβούλου σε Μεσσηνία, Κομοτηνή, Σύρο, Κέρκυρα και Μυτιλήνη καθώς και
εκπαιδευτική αποστολή στη νήσο Χίο στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΓΏ πού
υλοποιείται υπό την αιγίδα του ΥΔΤ.
Υπήρξε συστηματική επικοινωνία και συμμετοχή μέλους της ΝΥ σε δράσεις στο
πλαίσιο του προγράμματος Equal (ομάδα πίεσης/ ομάδα μαζικών αφίξεων,
προτάσεις πολιτικής, διοικητικά συμβούλια κλπ.),
Υπήρξε συστηματική επικοινωνία με δικηγορικούς συλλόγους επαρχιών για ευρύτερη
συνεργασία (αποστολή σχετικού κειμένου).
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους υπήρξε συστηματική συμμετοχή των μελών της
Νομικής Υπηρεσίας σε τακτικές συναντήσεις του προγράμματος «STOP NOW» για
την παράνομη διακίνηση γυναικών και παιδιών.
2.3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
·

·

Συνεχίστηκε η συμμετοχή μελών της Νομικής Υπηρεσίας ως
εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος: «Phare Twinning
Latvia», με 4 επισκέψεις στη Ρίγα της Λετονίας, με σκοπό την ενίσχυση της
τεχνογνωσίας και τη βελτίωση των δομών, καθώς επίσης και την από κοινού
με τις Αρχές της Λετονίας υποβολή προτάσεων για την εναρμόνιση της
Λετονίας
με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ζητήματα ασύλου και
μετανάστευσης,
Ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος “Strengthening Refugee
Participation in European Asylum Policies and Programmes” με έμφαση στον
τομέα του εθελοντικού επαναπατρισμού που υλοποιείται από το ECRE με την
συμμετοχή ΜΚΟ καθώς και συλλόγων προσφύγων από 4 ακόμη χώρες –
μέλη της Ε.Ε. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Μάρτιο 2005. Κατά τη
διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν 4 συναντήσεις υπευθύνων από τις 5
χώρες-μέλη της ΕΕ, οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν στα Γραφεία του
ΕΣΠ συναντήσεις με μέλη της προσφυγικής κοινότητας για την ενημέρωση
και
ανταλλαγή απόψεων, προετοιμάστηκαν και απεστάλησαν
ερωτηματολόγια σε μέλη της προσφυγικής κοινότητας σχετικά με το θέμα του
εθελοντικού επαναπατρισμού, οργανώθηκε επίσκεψη στην Ελλάδα του
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·

·

·

εκπροσώπου της Αφγανικής κοινότητας στην Αυστρία για τον Ιανουάριο
2005, ξεκίνησε η προετοιμασία εγχειριδίου σχετικά με τον εθελοντικό
επαναπατρισμό καθώς και προγραμματισμένου για τον Φεβρουάριο 2005
Συνεδρίου στις Βρυξέλλες με συμμετοχή των εκπροσώπων των συλλόγων
προσφύγων
Άρχισε το 2004 η υλοποίηση του προγράμματος ΑΡΓΩ σε συνεργασία με το
ΥΔΤ. (Αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2005.) Βασικοί
σκοποί του προγράμματος ήταν η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των
εμπλεκομένων διοικητικών αρχών για τα θέματα ασύλου και η εναρμόνιση
της Ελληνικής Νομοθεσίας Ασύλου με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή. Στο
πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 3 αποστολές στην Ελλάδα και μία στην
Πορτογαλία.
Συμπληρώθηκαν και απεστάλησαν ερωτηματολόγια του Eυρωπαϊκού
Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τους Εκτοπισθέντες σχετικά με την
ελληνική νομοθεσία ασύλου τις διακρατικές συμφωνίες επανεισδοχής, των
μορφών προστασίας και της αντιμετώπισης των Ιρακινών προσφύγων από
την Ελληνική Διοίκηση.
Μέλος της Νομικής Υπηρεσίας συμμετείχε σε διήμερη συνάντηση
αξιολόγησης των μεθόδων εκπαίδευσης και του συστήματος δικτύωσης και
παροχής πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής που οργανώθηκε από την
ACCORD και πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη.
Προετοιμάστηκε και απεστάλη στο ECRE η ετήσια έκθεση με τα στοιχεία για
τα ζητήματα ασύλου και προσφύγων στην Ελλάδα. (2004)

2.4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΚΟ-ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
· Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
δικτύωσης ΜΚΟ που ασχολούνται με τα ζητήματα ασύλου. Στην συνάντηση
συμμετείχαν εκπρόσωποι 9 ΜΚΟ.
· Συνδιοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από το ΕΣΠ και το Δ.Σ.Α.
στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Ευρωπαϊκή Ένωση και άσυλο», στο πλαίσιο
εκδηλώσεων για την ημέρα του πρόσφυγα με τη συμμετοχή του Προέδρου
του Δ.Σ.Α., της Προέδρου και των μελών της Ν.Υ. του ΕΣΠ, εκπροσώπου του
Συνηγόρου του Πολίτη. (17.06.2004). Την ίδια ημέρα διοργανώθηκε από το
ΕΣΠ Ράδιο-μαραθώνιος ευαισθητοποίησης για την ημέρα του Πρόσφυγα.
· Το Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς του
Πανεπιστημίου Αθηνών και το ΕΣΠ συνδιοργάνωσαν Ημερίδα με θέμα:
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΑΤΕΛΗΣ
ΑΠΟΠΕΙΡΑ;» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του EQUAL, στο Κεντρικό
Κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών με ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων
φορέων και δημοσίων φορέων και ΜΚΟ. (10.12.2004).
· Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση –συζήτηση που διοργάνωσε το ΕΣΠ με θέμα:
«ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» (11.12.2004).
· Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση εκδοτικής δραστηριότητας του ΕΣΠ 2004 σε
εκδήλωση ενημέρωσης για τα τρέχοντα προσφυγικά ζητήματα στην αίθουσα
του Δ.Σ.Α. (14.12.2004).
· Πραγματοποιήθηκαν σειρά επαφών με ΜΜΕ, συνεργασία με ΜΚΟ για
ατομικές περιπτώσεις, συναντήσεις μελών της Νομικής Υπηρεσίας με
εκπροσώπους της Υπάτης Αρμοστείας.
III. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
ΑΣΥΛΟ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)
1. Eισαγωγή
Σκοπός του τμήματος είναι να διευκολύνει την ανεξαρτητοποίηση και ένταξη των
Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και όσων έχουν γίνει δεκτοί στην Ελλάδα με
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Ανθρωπιστικό Καθεστώς. Σύμφωνα με τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού
διαμορφώνονται οι δραστηριότητες των κοινωνικών λειτουργών.
·

Η Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία παρέχει συμβουλευτική, πληροφόρηση και
παρεμβαίνει σε φορείς και Υπηρεσίες προς όφελος των εξυπηρετουμένων,
(παραπομπές για θέματα εκπαίδευσης, υγείας, επαγγελματικής κατάρτισης κλπ).

·

Η Υποδοχή Νεοαφιχθέντων επικεντρώνεται κυρίως στην εξασφάλιση στέγασης
σε Κέντρα Υποδοχής και στην προσωρινή στέγαση σε ξενοδοχεία σε συνεργασία
με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

·

Το Γραφείο Εύρεσης Εργασίας που λειτουργεί στα πλαίσια του EQUAL, στόχο
έχει την προώθηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στην απασχόληση.

·

Το Διαπολιτισμικό Κέντρο (Πυξίδα), διευκολύνει την ένταξη με δραστηριότητες
όπως, εκμάθηση Ελληνικών, υποστηρικτική διδασκαλία, σύσταση και λειτουργία
ομάδων ενδιαφερόντων, πολιτιστικών δραστηριοτήτων κλπ.

2. Δραστηριότητες
2.1 KΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Στη διάρκεια του έτους, από την Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ, προσφέρθηκε
συμβουλευτική και παροχή βοήθειας σε 523 περιπτώσεις, συγχρόνως δε
συνεχίστηκε η στήριξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο που δεν είχαν κατορθώσει
να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν
περίπου 850 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής στήριξης, ενώ οι σχετικές
παρεμβάσεις για τη διευθέτηση των αιτημάτων των εξυπηρετούμενων σχετικά με την
ένταξη τους, ανέρχονται σε 2474. Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις για θέματα
οικονομικής φύσεως έφτασαν τις 196, για θέματα υγείας 536 - με 50 συνοδείες σε
νοσοκομεία-, για ψυχολογικά ζητήματα 70, για εργασιακά θέματα νομικής φύσεως
342 και για κοινωνικά θέματα 1303.
Σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και/ή ιδρύματα εξασφαλίστηκε η δωρεάν
παραμονή 36 παιδιών τα οποία δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα διακοπών σε
καλοκαιρινές κατασκηνώσεις. Με την πολύτιμη βοήθεια εθελοντών έγιναν πολλές
διανομές ρουχισμού, τροφίμων και άλλων ειδών που προήλθαν από δωρεές ιδιωτών
και επιχειρήσεων, ενώ δόθηκε και οικονομική ενίσχυση σε 53 ιδιαίτερα ευάλωτες
περιπτώσεις. Από το γραφείο εύρεσης εργασίας εξυπηρετήθηκαν 1308 άτομα
(έκδοση άδειας εργασίας, έκδοση ΑΦΜ, έκδοση βιβλιαρίου ασφάλισης κ.ά.). Τέλος,
148 άτομα τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας.
2.2 ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΟΑΦΙΧΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ AΣΥΛΟ
Η Υποδοχή λειτούργησε σε συνεργασία και υποστηρίχθηκε οικονομικά από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο ανέθεσε στο Ε.Σ.Π. να
συντονίζει τις παραπομπές νεοαφιχθέντων που χρειάζονται στέγαση σε Κέντρα
Υποδοχής, ξενώνες και ξενοδοχεία. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, στην διάρκεια του
2004, εξυπηρέτησαν συνολικά1023 άτομα και οργάνωσαν την στέγαση 357 εξ
αυτών. Αναλυτικά, 149 άτομα εισήχθησαν σε Κέντρα Υποδοχής, 146 σε ξενοδοχεία,
και, 62 σε άλλα πλαίσια φιλοξενίας και σε ξενώνες.
Παράλληλα, πραγματοποίησαν 843 παρεμβάσεις για διευθέτηση θεμάτων υγείας
(ιατρικές εξετάσεις, θεραπείες, νοσηλείες, εξασφάλιση τεχνητών μελών και
παραϊατρικού υλικού), 1120 συνεδρίες συμβουλευτικής στήριξης και παρενέβησαν
ενημερωτικά 1214 φορές για θέματα ένταξης (εκπαιδευτικά, ιατρικά, εργασιακά).
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Το Τμήμα Υποδοχής κατά την επαφή του με τον πληθυσμό των νεοαφιχθέντων
αιτούντων άσυλο, κλήθηκε να καλύψει τις ανάγκες και ιδιαίτερα ευάλωτων
περιπτώσεων κατά το 2004, όπως 151 ασυνόδευτων ανηλίκων, 12 ατόμων με
διαφόρων ειδών αναπηρίες, 64 γυναικών χωρίς υποστηρικτικό κοινωνικό
περιβάλλον, 119 ατόμων με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, 29 μονογονεϊκών
οικογενειών, 32 πολυμελών οικογενειών και 31
γυναικών σε κατάσταση
εγκυμοσύνης, κ.ά. Συνολικά, οι ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις κατά το 2004
ανέρχονται σε 62%, ενώ το αντίστοιχο νούμερο για το 2003 ήταν 29%.
2.3. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΥΞΙΔA»
Το 2004 η ΠΥΞΙΔΑ οργάνωσε και υλοποίησε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές /
ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, λειτούργησαν:
-Μαθήματα Ελληνικών σε ενήλικες, από εθελοντές της ΠΥΞΙΔΑΣ, καθώς και 5
τμήματα σε συνεργασία με τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συνολικά παρακολούθησαν μαθήματα Ελληνικών 210 άτομα.
-Μαθήματα Αγγλικών σε ενήλικες, τα οποία παρακολούθησαν 40 άτομα
-Μαθήματα Η/Υ σε ενήλικες, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, τα οποία
παρακολούθησαν 60 άτομα.
-Μαθήματα αλφαβητισμού/ εισαγωγικά μαθήματα ελληνικής ενίσχυσης γλώσσας σε
44 παιδιά, ώστε να προετοιμαστούν για τη φοίτηση στο ελληνικό σχολείο.
-Υποστηρικτική διδασκαλία σε 45 μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
-Μαθήματα Αγγλικών σε παιδιά.
- Μαθήματα Η/Υ σε 10 παιδιά.
- Πολιτιστικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες: Ομάδα γυναικών (11 άτομα),
ομάδα θεάτρου παιδιών (8 παιδιά), ομάδα τέχνης (6 παιδιά), μαθήματα κιθάρας για
παιδιά (6 παιδιά), ενώ εκτός προγράμματος τα παιδιά συμμετείχαν σε
δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης (ομαδικά παιχνίδια, επιτραπέζια, παζλ).
Η ΠΥΞΙΔΑ συμμετείχε ακόμη σε βραχυπρόθεσμα εκπαιδευτικά / ψυχαγωγικά
προγράμματα, όπως το δρώμενο χορού σε συνεργασία με την ομάδα LUDUS της
Μεγάλης Βρετανίας, το αποτέλεσμα του οποίου παρουσιάστηκε στο «Σταθμό
Λαρίσης» - Αττικό Μετρό» και η βόλτα ομάδας παιδιών στο κέντρο της Αθήνας με
στόχο να τραβήξουν φωτογραφίες για την έκθεση που θα οργανωθεί μέσα στο 2005.
Ομάδες παιδιών συμμετείχαν επίσης σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες εκτός ΠΥΞΙΔΑΣ, όπως σε γιορτές, θεατρικές παραστάσεις,
εκπαιδευτικά προγράμματα (Παιδικό Μουσείο, Πλανητάριο).
Στις συμπληρωματικές δράσεις της ΠΥΞΙΔΑΣ συγκαταλέγονται η ψυχοκοινωνική
υποστήριξη και συμβουλευτική (72 άτομα), καθώς και η ενημέρωση για θέματα
υγείας (88 άτομα), στέγασης (19 άτομα), εργασίας (105 άτομα) και εκπαιδευτικά
θέματα (798 άτομα πήραν πληροφορίες, 25 παιδιά γράφτηκαν σε σχολεία).
2.4. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ»
Το πρόγραμμα Καινούργια Αρχή εντάσσεται στο Μέτρο 2.1: Παροχή Συνοδευτικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση &
Επαγγελματική Κατάρτιση», του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2001 – 2006, με
χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 25% και του
Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου κατά 75%. Το εν λόγω πρόγραμμα σκοπό είχε να
συμβάλει στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη προσφύγων και μεταναστών.
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Οι βασικοί στόχοι για τους συμμετέχοντες ήταν να μάθουν ελληνικά ή κάποια τέχνη,
να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας ή να διατηρήσουν αυτή που ήδη έχουν να
ενημερωθούν γύρω από τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων στην Ελλάδα και να
εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων.
260 ωφελούμενοι έλαβαν εξατομικευμένη υποστήριξη, νομική υποστήριξη καθώς
επίσης και συμβουλευτική απασχόλησης. Ως αποτέλεσμα 139 εξ αυτών κατέλαβαν
μία (μόνιμη, περιστασιακή, στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας, ή μια επιδοτούμενη
θέση εργασίας). Περίπου 90 παρακολούθησαν τμήματα εκμάθησης ελληνικών. Στο
πλαίσιο του προγράμματος διοργανώθηκαν ημερίδες και ομάδες εργασίας,
εκδηλώσεις αντιρατσιστικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, εκδόθηκαν ενημερωτικά
φυλλάδια, «Newsletter», αφίσες.
Συντάχθηκε και εκδόθηκε επίσης ένας πρότυπος Οδηγός Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης. Ο Οδηγός στόχευε στην υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών
και των φορέων της εκπαίδευσης αναφορικά με την υποδοχή στην τάξη και την
αντιμετώπιση
των
αλλοδαπών
μαθητών.
Επίσης περιλάμβανε και
μεταφρασμένα κείμενα, σε επτά γλώσσες, για την υποστήριξη των αλλοδαπών
μαθητών και των γονέων τους, όπου εκθέτονταν τα βασικότερα προβλήματα και οι
τρόποι χειρισμού τους.
Οι οδηγοί διανεμήθηκαν στις Διευθύνσεις της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε σχολεία, σε φορείς και
οργανώσεις και σε συλλόγους εκπαιδευτικών.
3.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ.
Συμμετοχές, παρεμβάσεις και εισηγήσεις μελών της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε
Ημερίδες, Σεμινάρια, Συνέδρια, Συναντήσεις και αποστολές σε σημεία εισόδου
Αιτούντων Άσυλο.
·

·

·

·
·

·
·

Φεβρουάριος 2004. Παρουσίαση του προγράμματος της «Πυξίδας» σε
ημερίδα που οργανώθηκε από την οργάνωση «Εύξεινη Πόλη», στα
πλαίσια
του προγράμματος Gruntding για
την εκπαίδευση
διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών.
Φεβρουάριος
2004.
Συμμετοχή
στο
εκπαιδευτικό
σεμινάριο
«Ασυνόδευτα Παιδιά» το οποία διοργανώθηκε από τη Διεθνή Κοινωνική
Υπηρεσία, το Συνήγορο του Πολίτη και την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες.
Φεβρουάριος 2004 – Ομιλία στην απολογιστική ημερίδα του
προγράμματος Καινούργια Αρχή με θέμα «απολογισμός του
προγράμματος
- παρουσίαση της πορείας του έργου και των
αποτελεσμάτων του». Συνδιοργανώθηκε από το ΕΣΠ, τον Οργανισμό
Πρόνοιας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμαρουσίου και το Τμήμα
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Φεβρουάριος 2004. Συμμετοχή στην ημερίδα που διοργανώθηκε από το
Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής με θέμα «Η κοινωνία
πολιτών στη νέα διακυβέρνηση».
Συμμετοχή της υπεύθυνης και στελεχών ΣΥΥ σε όλη τη διάρκεια του
προγράμματος σε ημερίδες και συνέδρια εργασίας που διοργανώθηκαν
από άλλες συμπράξεις φορέων με στόχο την ανάδειξη του προγράμματος
Καινούργια Αρχή και του έργου του ΕΣΠ.
Μάρτιος 2004. Συμμετοχή στην ιδρυτική σύσκεψη του «Δικτύου
Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παιδιών»
Μάρτιος 2004. Συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα: «Πολυδιάστατες
Δράσεις Κοινωνικής Ενσωμάτωσης» που διοργάνωσε το σωματείο Ερμής
και ο Δήμος Ελληνικού.
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·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

·
·
·
·
·

·
·

·

Μάρτιος 2004. Συμμετοχή σε Ημερίδα του Συνηγόρου του Παιδιού με
θέμα: «Ακούγοντας τα παιδιά- Προωθώντας τη συμμετοχή τους».
Μάιος 2004. Συμμετοχή σε σεμινάριο του UNHCR με θέμα «Βασικές
αρχές για την προστασία των προσφύγων».
Ιούνιος 2004. Συμμετοχή σε ημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με
θέμα: «Αξιολόγηση του προγράμματος Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και
Αλλοδαπών Μαθητών»
Ιούνιος 2004. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα η οποία
συνδιοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από το ΕΣΠ και το Δ.Σ.Α. με
θέμα «Ευρωπαϊκή Ένωση και άσυλο»
Ιούνιος 2004. Παρουσιάσεις του έργου του ΕΣΠ με έμφαση στο τμήμα
της κοινωνικής Υπηρεσία σε ραδιοφωνικά προγράμματα, στο πλαίσιο του
Ραδιομαραθώνιου του ΕΣΠ.
Ιούλιος 2004. Επίσκεψη στο Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ που διοργάνωσε η
οργάνωση Εύξεινη Πόλη.
Οκτώβριος 2004. Συμμετοχή σε ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Σεπτέμβριος 2004. Συμμετοχή στην Πανελλήνια Έκθεση Εθελοντισμού
Ανθρωπιστικών, Αναπτυξιακών και Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο 25 – 26 Σεπτεμβρίου
2004, από την οργάνωση «Γέφυρες Φιλίας»-Ινστιτούτο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Σεπτέμβριος 2004. Ενημερωτική συνάντηση στα γραφεία του ΕΣΠ με
την Υφυπουργό Πολιτισμού της Μεγάλης Βρετανίας.
Οκτώβριος 2004. Ομιλία σε Πανευρωπαϊκό Συνέδριο που διοργανώθηκε
από τον Ερυθρό Σταυρό στα πλαίσια της Κ.Π. ‘Equal’ Αναπτυξιακή
Σύμπραξη «Ανάδραση – Ιστός» με θέμα τον απολογισμό των δράσεων
της Κοινωνικής Υπηρεσίας στην εν λόγω πρωτοβουλία.
Οκτώβριος 2004. Συμμετοχή σε εκδήλωση του UNHCR με θέμα την
παρουσίαση Έκθεσης για τα Κέντρα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο στην
Ελλάδα.
Οκτώβριος 2004.
Συμμετοχή με εισήγηση σε
Ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος CHICAM με θέμα
ζητήματα προστασίας ανηλίκων
Οκτώβριος 2004. Ομιλία στον Πυρήνα Διαλόγου που διοργανώθηκε από
το ΕΣΠ στο πλαίσια της Κ.Π. ΕQUAL της ΓΣΕΕ, με θέμα την προώθηση
των προσφύγων στην αγορά εργασίας.
Νοέμβριος 2004. Συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για το θέμα της
παράνομης διακίνησης ανθρώπων «Trafficking»
Νοέμβριος 2004. Ενημερωτική συνάντηση στα γραφεία του ΕΣΠ με την
κα. Μυρσίνη Ζορμπά, πρόεδρο του Δικτύου για τα δικαιώματα των
παιδιών για τα ζητήματα των Ασυνόδευτων Ανήλικων και τις σχετικές
δραστηριότητες της κοινωνικής υπηρεσίας.
Νοέμβριος 2004. Ενημέρωση 10 φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής
Εργασίας των ΑΤΕΙ Αθηνών για ζητήματα ασύλου και κοινωνικής ένταξης
των προσφύγων, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΣΠ.
Νοέμβριος 2004. Ενημερωτική συνάντηση στα γραφεία του ΕΣΠ με την
κα. Κογιαννάκη, Επιμελήτρια Ανηλίκων στην Εισαγγελία ανηλίκων, για τα
ζητήματα των Ασυνόδευτων Ανήλικων και τις σχετικές δραστηριότητες της
κοινωνικής υπηρεσίας.
Δεκέμβριος 2004. Συμμετοχή με εισήγηση σε Ημερίδα συνδιοργανωμένη
από το ΕΣΠ και το Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και
Διασποράς του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΑΤΕΛΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑ;» που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του EQUAL.
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Πραγματοποιήθηκαν
συναντήσεις
με
εκπροσώπους
αρμόδιων
διευθύνσεων
του
Υπουργείου
Παιδείας
(Γενική
Γραμματεία
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) προς ενημέρωση σχετικά με ζητήματα που
αφορούν στην ένταξη παιδιών προσφύγων και αιτούντων άσυλο σε όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και προς εξέταση πιθανοτήτων στενότερης
συνεργασίας. Ενημερωτικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης με
τον Πρόεδρο Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλο, εκπροσώπους του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου
Δημόσια Τάξης.
Συμμετοχή σε 2 αποστολές με την Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ σε σημεία
εισόδου αιτούντων άσυλο για την παροχή κοινωνικής συνδρομής σε
νεοαφιχθέντες και την επιδίωξη επίλυσης των αντίστοιχων ζητημάτων
κυρίως μέσω συναντήσεων με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και
υπηρεσίες.
Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας με εκπροσώπους του UNHCR, ISS,
Γιατρών του Κόσμου , Γιατρών Χωρίς Σύνορα, ΑΡΣΙΣ, Συνηγόρου του
Πολίτη – κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού με στόχο την προώθηση των
δικαιωμάτων και των αναγκών των ασυνόδευτων ανηλίκων αλλά και την
προώθηση λύσεων για την αποτελεσματική τους προστασία.

3.2 ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Κατά το έτος 2004 ενισχύθηκε η δικτύωση και η συνεργασία με: φορείς παροχής
ιατροφαρμακευτικής, ψυχιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, Ιδρύματα, Πανεπιστήμια
και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για εκπαιδευτικά ζητήματα, με
Δήμους, Κοινότητες, Νομαρχίες, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δημοσίων Υπηρεσιών, με την
Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών για ζητήματα ασυνόδευτων ανηλίκων και με το Δίκτυο για
την Προστασία των Παιδιών. Σε όσους εξ αυτών δεν ασχολούνται άμεσα με πρόσφυγες
έγινε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα ζητήματα που αφορούν τους πρόσφυγες,
αιτούντες άσυλο και αυτούς που τελούν υπό ανθρωπιστικό καθεστώς, κίνηση που
οδήγησε σε συνεργασία για την κάλυψη βασικών αναγκών ιδιαίτερα ευάλωτων
περιπτώσεων:
ΙV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΛΑΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.
Στη διάρκεια του 2004 εξακολούθησε η εργασία για την αποκατάσταση προσφύγων
που παρουσίασαν ψυχικές διαταραχές. Η ειδική Μονάδα «Ιόλαος», που συστήθηκε
για τον σκοπό αυτό το 2001, αποτελείται από Ξενώνα και Κέντρο Ημέρας, και
χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
Επίσης, μετά από πρόταση προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
εγκρίθηκε το 2004 η δημιουργία Προστατευμένου Διαμερίσματος.
Η δημιουργία του εν λόγω λειτουργικού θεραπευτικού πλαισίου, σκοπεύει στην
επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και λειτουργικότητας
των ατόμων που θα διαμένουν σε αυτό, με απώτερο στόχο την πλήρως αυτόνομη
διαβίωση. Τον Νοέμβριο 2004 μισθώθηκε κατάλληλος χώρος για Προστατευόμενο
Διαμέρισμα με δυνατότητα φιλοξενίας τεσσάρων ατόμων.
Τόσο στον Ξενώνα (δυναμικότητας 10 ατόμων, όπου το 2004 φιλοξενήθηκαν 9
άτομα), όσο και στο Κέντρο Ημέρας (στο οποίο για το ίδιο διάστημα παραπέμφθηκαν
313 περιπτώσεις) για άτομα με λιγότερο σοβαρές διαταραχές, οργανώνονται
δραστηριότητες αποκατάστασης με τελικό σκοπό την ένταξη των ατόμων αυτών στην
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κοινωνία. Καταβάλλεται προσπάθεια για τους πιο λειτουργικούς από τους ασθενείς
να μάθουν ελληνικά και να εξασφαλίσουν εργασία ή κάποια απασχόληση.
Το ίδιο διάστημα συνεχίζεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας
σχετικά με την λειτουργία των δομών. Ως αποτέλεσμα, η θεραπευόμενη ομάδα
προσφύγων φαίνεται ότι έχει γίνει αποδεκτή από τη «γειτονιά» και οι φιλοξενούμενοί
είναι ιδιαίτερα αγαπητοί και στους επαγγελματίες της κοινότητας με τους οποίους
συναλλάσσονται.
Η υψηλότερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών επιδιώκεται μέσω της διαρκούς
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, με συμμετοχή σε ψυχολογικά/
ψυχιατρικά επιστημονικά σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια καθώς και με τη
στήριξη της διεπιστημονικής ομάδας μέσω εβδομαδιαίας εποπτείας από έμπειρο
εξωτερικό επόπτη – ψυχίατρο.
Ο καινοτόμος χαρακτήρας του προγράμματος έχει αναγνωρισθεί τόσο από την
επιβλέπουσα αρχή (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) όσο και από την
Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Η οργάνωση του
Κέντρου ΙΟΛΑΟΣ έχει δοθεί ως παράδειγμα προς μίμηση και εκτός Ελλάδος.
V. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.

2.

3.
4.
5.

UNHCR (United Nations High Commission for Refugees)
Η Πρόεδρος κ. Η. Νικολακοπούλου-Στεφάνου και η Αντιπρόεδρος κ. Χ.
Μπρισίμη συμμετείχαν στις εργασίες του Pre Executive Committee Meeting
και του Executive Committee του UNHCR στη Γενεύη τον Μάιο και τον
Οκτώβριο του 2004, καθώς και το High Commissioner’s Forum (1/10/2004).
ECRE (European Council for Refugees and Exiles) (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
για Πρόσφυγες και Εξόριστους).
Τον Οκτώβριο (3-4/10/2004), η Πρόεδρος κα. Η. Νικολακοπούλου-Στεφάνου
και η Αντιπρόεδρος κ. Χ. Μπρισίμη συμμετείχαν στις εργασίες του ECRE. Η
Πρόεδρος, Ηρώ Νικολακοπούλου Στεφάνου, εξελέγη μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής του ECRE ως εκπρόσωπος των Μεσογειακών Χωρών (ΙσπανίαΠορτογαλία – Γαλλία – Ιταλία – Ελλάδα), για τα επόμενα δύο χρόνια . Έκτοτε
παρακολουθεί τις δραστηριότητες του πανευρωπαικού δικτύου ΜΚΟ
συστηματικά, συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και
τον Νοέμβριο του 2004 εξελέγη μέλος και του Personnel Sub-committee.
Παράλληλα η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με
το ECRE στα πλαίσια του προγράμματος ELENA με σκοπό την ανταλλαγή
πληροφοριών και καλών πρακτικών σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης.
Το ΕΣΠ συμμετέχει ως μέλος στο ICVA (International Council of Voluntary
Agencies).
Το ΕΣΠ εξέτασε τις δυνατότητες για συμμετοχή σε δραστηριότητες στο
πλαίσιο του EURASIL.
Επίσης δρομολογήθηκαν συνεργασίες με την UNICEF και την UNESCO
κατόπιν συναντήσεων με τους προέδρους των αντίστοιχων Εθνικών
Επιτροπών στην Ελλάδα.

VΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠ ΣΕ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
1. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΕΔΑ).
Το ΕΣΠ είναι μία από τις 6 μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι μέλη της ΕΕΔΑ. Το
ΕΣΠ εκπροσωπήθηκε αρχικά από την κυρία Ισμήνη Σακελλαροπούλου και μετά την
αποχώρησή της από την κυρία Αγγελική Αργυροπούλου-Χρυσοχοίδου με
αναπληρώτριά της την κυρία Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου.
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Η κυρία Αγγελική Αργυροπούλου-Χρυσοχοίδου προεδρεύει στο Γ’ Τμήμα της ΕΕΔΑ
που είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου στους
αλλοδαπούς και πρόσφυγες. Η κυρία Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου εξελέγη το
2003 αντιπρόεδρος του Β’ Τμήματος της ΕΕΔΑ (Τμήμα Κοινωνικών, Οικονομικών και
Πολιτιστικών Δικαιωμάτων). Η κυρία Αγγελική Αργυροπούλου-Χρυσοχοίδου εξελέγη
Β΄ Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
(20.01.2005).
Το Γ’ Τμήμα συνεδρίασε δύο φορές μέσα στο 2004. Την 5.2.2004 με θέμα το
πρόβλημα των Ιρακινών αιτούντων άσυλο και προσφύγων και σε σχέση με σχετική
επιστολή της ΥΑΗΕΠ που είχε αποσταλεί προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Στην
συνεδρίαση του Τμήματος προσκλήθηκε και παρέστη και η κυρία Ελένη Σπαθανά,
μέλος της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΣΠ. Στη συνέχεια στην Ολομέλεια της ΕΕΔΑ της
6.5.2004 συζητήθηκε το θέμα «Ζητήματα εφαρμογής από το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης του Π.Δ.61/1999 περί της διαδικασίας αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων»
και η σχετική εισήγηση του Γ’ Τμήματος ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια.
Στη συνεδρίαση του Γ’ Τμήματος της 1.11.2004 συζητήθηκε το θέμα χορήγησης
ανθρωπιστικού καθεστώτος σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και οι συνθήκες
διαβίωσης των αιτούντων άσυλο και των νεοεισερχομένων αλλοδαπών σε
προσωρινούς χώρους κράτησης. Μετά τις σχετικές διευκρινήσεις των κυριών
Μιγγείρου και Σπαθανά που παρέστησαν εκ μέρους του ΕΣΠ, υποβλήθηκε για
συζήτηση στην Ολομέλεια της 3.3.2005 εισήγηση του Τμήματος με θέματα:
πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, η αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας, η μη
χορήγηση ανθρωπιστικού καθεστώτος και η μη ανανέωση ήδη χορηγηθέντος καθώς
και η εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΔΑΣ).
Το ΕΣΠ συμμετέχει στην Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή ΜΚΟ του Υπουργείου
Εξωτερικών μαζί με όλες τις ΜΚΟ που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της ΥΔΑΣ,
και εκπρόσωπός του καλείται σε όλες τις σχετικές συνεδριάσεις. Το ΕΣΠ αποτελεί
πλέον μέλος και του Δικτύου ΜΚΟ Ευρωπαϊκού Προσανατολισμού που οργάνωσε το
ΥΠΕΞ.
3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL.
Το ΕΣΠ συμμετέχει σε δύο αναπτυξιακές συμπράξεις της Ευρωπαϊκής αυτής
Πρωτοβουλίας, μέσω του Υπουργείου Εργασίας, που εγκρίθηκαν τον Μάιο 2002.
Υποπρόγραμμα 1. Μέτρο 1. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Equality» με συντονιστή τη
ΓΣΕΕ. Στόχος η ανάπτυξη συστήματος ποιότητας των υπηρεσιών συμβουλευτικής
στήριξης και απασχόλησης.
Η υλοποίηση άρχισε το Νοέμβριο 2002 και από πλευράς ΕΣΠ επικεντρώθηκε στη
διενέργεια έρευνας με στόχο την καταγραφή των συστημάτων και διαδικασιών που
χαρακτηρίζουν την ελληνική αγορά εργασίας σε σχέση με την ένταξη σε αυτήν των
μειονεκτούντων ομάδων, ιδιαίτερα προσφύγων, μεταναστών, Τσιγγάνων κλπ. Η
έρευνα αυτή θα συνεχιστεί μέχρι τον Μάιο του 2005.
Λόγω της ερευνητικής φύσης του προγράμματος δεν υπάρχει προς το παρόν άμεση
εμπλοκή ή απευθείας εξυπηρέτηση προσφύγων.
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Υποπρόγραμμα 5.1. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανάδραση – Ιστός» με συντονιστή τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Στόχος η δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας
για την υποστήριξη των αιτούντων άσυλο.
Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε το Νοέμβριο 2002 και ολοκληρώθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2004. Το ΕΣΠ ανέλαβε τη στήριξη και εκπαίδευση φορέων για την
αντιμετώπιση ζητημάτων ασύλου καθώς και τη νομική συνδρομή αιτούντων άσυλο σε
περιπτώσεις μαζικών αφίξεων. Επίσης ανέλαβε να παράσχει νομικές υπηρεσίες
συνδρομής και εκπροσώπησης αιτούντων άσυλο για ζητήματα που άπτονται της
κοινωνικής τους ένταξης (εργασιακά κλπ) καθώς και τη λειτουργία ενός Γραφείου
Απασχόλησης.
Εξυπηρετήθηκε ήδη σημαντικός αριθμός αιτούντων άσυλο τόσο ως προς την νομική
συνδρομή όσο και ως προς την εξεύρεση εργασίας. Το ΕΣΠ με εκπροσώπους του
συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιστημονικές Επιτροπές του
προγράμματος.
VII. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΕΞΕΥΡΕΣΗ
ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ – AΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
Συνεχίσθηκε η προσπάθεια για την εξεύρεση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα,
προσπάθεια στην οποία το ΕΣΠ είχε την πολύτιμη βοήθεια ομάδας εθελοντών.
Πραγματοποιήθηκαν διάφορες ενέργειες στους παρακάτω τομείς:
1. Προτάσεις Χορηγικής Συνεργασίας σε ιδιωτικές εταιρίες
Επετεύχθη σύναψη χορηγικής συνεργασίας με τις εταιρείες CRAFT και JOHNSON, οι
οποίες επέλεξαν να χρηματοδοτήσουν τo Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα
επιδότησης ενοικίου αντίστοιχα.
2.Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Διερευνήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας και υποβλήθηκαν προτάσεις σε όλες τις
εταιρίες οι οποίες ανήκουν στο δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης βασισμένες
στα πεδία δράσης και ενδιαφερόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε η
Εταιρική Ταυτότητα του ΕΣΠ (company profile). Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της
προσπάθεια είναι ενθαρρυντικά δεδομένου ότι αναπτύχθηκε συνεργασία με την
εταιρεία Cocomat, η οποία συμπεριέλαβε κείμενο αφιερωμένο στο ΕΣΠ και το έργο
του στο newsletter του Δεκεμβρίου και θα μας κάνει δωρεά εις είδος. Επίσης τα
Σχολεία Ζηρίδη μας παραχωρούν την αίθουσά τους για όποιες εκδηλώσεις
επιθυμούμε. Ενώ η Δέλτα Συμμετοχών μας έκανε χρηματική δωρεά Η Μαθητική
Κοινότητα της Σχολής Μωραίτη δώρισε στο ΕΣΠ τις εισπράξεις από την πώληση
Ημερολογίου του 2005.
3. ΜΜΕ
Τηρήθηκε γραφείο τύπου, με συχνή αποστολή δελτίων τύπου και ενημερωτικών
σημειωμάτων. Οι πολλαπλές δημοσιεύσεις- προβολές στον έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο κατά το έτος 2004 χωρίζονται σε ενέργειες εξεύρεσης πόρων, στην προβολή
δράσεων τμημάτων ΕΣΠ και σε συνεντεύξεις μελών ΕΣΠ
Ο κατάλογος που ακολουθεί είναι ενδεικτικός
Α. ενέργειες εξεύρεσης πόρων
v 16-17 Ιουνίου- 3 Ιουλίου: Δημοσιεύσεις για την Συνέντευξη Τύπου –

Ραδιομαραθώνιο, Αλυσίδα Αλληλεγγύης στα εξής ΜΜΕ:
(2), Βήμα, Ελεύθερος Τύπος, Απογευματινή, Έθνος,
Ελευθεροτυπία, ΜΕΤΡΟ (2), Αδέσμευτος Τύπος, ΜΕGA Channel, Κρατική

v Καθημερινή
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Ραδιοφωνία, BEST, Λάμψη, Εκκλησία της Ελλάδος, Κανάλι 1 Πειραιά,
Δημοτικός Ηρακλείου
15 Ιουνίου-15 Ιουλίου: Προβολή του τηλεοπτικού & ραδιοφωνικού σποτ με
άδεια ΕΣΡ
Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος: Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών: Αλυσίδα
Αλληλεγγύης
Νοέμβριος: Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός- Πρόγραμμα Ενημέρωσης Μαθητικών
Κοινοτήτων
24-28-29 Δεκεμβρίου: Δημοσίευση Χριστουγεννιάτικης Έκκλησης: - ΚΕΡΔΟΣ,
ΕΞΠΡΕΣ, Η ΧΩΡΑ, ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ,
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΡΙΖΟΥ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΑΥΡΙΑΝΗ, GOAL NEWS, ΙΣΟΤΙΜΙΑ,
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, CITY PRESS, SPORT TIME, ΒΡΑΔΥΝΗ, ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ
ΜΗΤΣΗ, ΜΕΤΡΟ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ, ΕΘΝΟΣ.

Β. Προβολή δράσεων τμημάτων ΕΣΠ
v 17 Ιουνίου: MEGA CHANNEL, Φ. Πιπιλή: Πυξίδα- Αλυσίδα Αλληλεγγύης
v 31 Οκτωβρίου: ΝΕΤ, ΕΤ1 Ειδήσεις: Chicam- ΠΥΞΙΔΑ: v Ιούλιος-Αύγουστος: Το Βήμα του Δικηγόρου- Εκδήλωση στο ΔΣΑ,

Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου
Οκτωβρίου: Έθνος- Στο φως τα προβλήματα των ανήλικων
λαθρομεταναστών- chicam
v 9 Νοεμβρίου: Το ΒΗΜΑ- Χορεύοντας πέρα από τα σύνορα- British Council,
Πυξίδα
v 14 Νοεμβρίου: ΕΡΤ, ό.π.
v 13 Νοεμβρίου, Ελευθεροτυπία, ό.π.
v 22

Γ. Συνεντεύξεις Μελών ΕΣΠ- Ρεπορτάζ
v 31 Οκτωβρίου: Κυριακάτικο Βήμα: Στρατόπεδα Συγκέντρωσης ΜεταναστώνΜπίστικα
v 5 Δεκεμβρίου: Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία- Από το Πουθενά στο πουθενάΑποστολή Νομικής
4. Εκδηλώσεις
α. Εκδηλώσεις Εξεύρεσης Πόρων
1. Εκστρατεία Αλυσίδα Αλληλεγγύης
Στις 15 Ιουνίου εγκαινιάσθηκε η Εκστρατεία Αλυσίδα Αλληλεγγύης, με στόχο την
ενημέρωση του κοινού αλλά και τη συγκέντρωση πόρων. Στόχος: Κινητοποίηση
κοινού, ειδικότερα των απογόνων των παλαιών προσφύγων και δημιουργία ενός
δικτύου υποστηριχτών των προσφύγων που ζουν στην Ελλάδα, το οποίο θα
ονομάζεται : «Αλυσίδα Αλληλεγγύης». Στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής,
πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου, ραδιομαραθώνιος (17 Ιουνίου), δημιουργία
και προβολή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού μηνύματος, αποστολή δελτίων τύπου,
δημιουργία επικοινωνιακού υλικού κ.α.
2. Δημοπρασία έργων τέχνης υπέρ του ΕΣΠ έγινε στις 7 Απριλίου 2003 στο
Ηράκλειο Κρήτης σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου..
Τα έργα, γνωστών καλλιτεχνών, είχαν προσφερθεί από τους ίδιους, από φίλους τους
ή από πολιτιστικούς φορείς. Για την προβολή των έργων καθώς και για τη διεξαγωγή
της δημοπρασίας υπήρξε πολύτιμη η βοήθεια του ΔΣ, στελεχών του ΕΣΠ, ενώ
εθελοντές πλαισίωσαν και αυτήν την εκδήλωση.
Β. Εκδηλώσεις δημοσιότητας-προβολής
Διοργάνωση εκδήλωσης του προγράμματος CHICAM.
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Διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης εκδοτικής δραστηριότητας ΕΣΠ στον Δ.Σ.
Διοργάνωση εκδήλωσης και παρουσίας ΕΣΠ στο MONEY SHOW 2004.
Δημιουργία επικοινωνιακών εγγράφων-φυλλαδίων, επικαιροποίηση ιστοσελίδας,
κλπ.
5. Κάλυψη ποικίλων αναγκών του ΕΣΠ και των προσφύγων σε συνεργασία με
την κοινωνική υπηρεσία
Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού αναπτύχθηκαν νέες συνεργασίες με εταιρείες
και φορείς από τον ιδιωτικό τομέα οι οποίες απέφεραν πέραν των οικονομικών
δωρεών συνεισφορές εις είδος όπως εκτύπωση δωρεάν φυλλαδίων, μεταφορών
καθώς επίσης και τρόφιμα, φάρμακα, είδη ρουχισμού, οικιακό εξοπλισμό κ.α., που
μοιράσθηκαν στους πρόσφυγες.
6. Σχολεία Συγκινητικά ήταν τα αποτελέσματα εκστρατείας ενημέρωσης για τους
πρόσφυγες και εξεύρεσης πόρων στα ιδιωτικά σχολεία, που είχε αρχίσει το 2001,
συνεχίσθηκε το 2002, το 2003 το 2004 και εξακολουθεί να υλοποιείται. Στόχος είναι
να ευαισθητοποιηθούν τα συνακόλουθα ή να δραστηριοποιηθούν οι μαθητικές
κοινότητες υπέρ των προσφύγων.
Η πρωτοτυπία του προγράμματος αυτού
έγκειται στο ότι οι ίδιοι οι μαθητές ως «παρουσιαστές» αναλαμβάνουν την
πληροφόρηση των συμμαθητών τους και τους παροτρύνουν να βοηθήσουν τους
πρόσφυγες.
7. Προσφυγικά Σωματεία
Τα Προσφυγικά Σωματεία, και πιο συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία Μικρασιατικών
Σωματείων, με πρόεδρο τον Α. Χαρισμίδη, ενεργοποιήθηκαν ως συνεργάτεςυποστηρικτές της Εκστρατείας «Αλυσίδα Αλληλεγγύης» του ΕΣΠ.
Σε άλλη συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο, κ. Λαγοδήμο, συμφωνήθηκε η αποστολή
146 φακέλων σε όλα τα Προσφυγικά Σωματεία που ανήκουν στην Ομοσπονδία, με
το αίτημα να βοηθήσουν και να συμβάλουν οικονομικά στην Αλυσίδα Αλληλεγγύης.
Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας αναμένεται ότι θα είναι μακροπρόθεσμα.
8. Ροταριανοί όμιλοι. Επιδιώχθηκε και επετεύχθη η συνεργασία με Ροταριανούς
Ομίλους στην Αττική. Αναμένεται η περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας.
.
VIII. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΠ ευχαριστεί όλους εκείνους που βοήθησαν με
κάθε τρόπο το έργο του το 2004, νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
· Τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δημόσιας Τάξης, Πολιτισμού, Απασχόλησης,
Παιδείας, Δικαιοσύνης.
· Την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.
· Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
· Τη Νομαρχία Αττικής.
· Το Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ).
· Το Συνήγορο του Πολίτη.
· Τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
· Τη Γενική Γραμματεία Ισότητας.
· Το Δίκτυο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
· Την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου
Ηρακλείου.
· Τους Δικηγορικούς Συλλόγους που συνεργάστηκαν στις πρωτοβουλίες του.
· Τις ΜΚΟ της Ελλάδος και του Εξωτερικού, με τις οποίες το ΕΣΠ
συνεργάσθηκε στενά.
· Την εταιρεία S & B Βιομηχανικά Ορυκτά.
· Τις Εταιρείες Johnson και CRAFT.
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Τον Ραδιοφωνικό Σταθμό ΜΕΛΩΔΙΑ FM
Tις αθηναϊκές και άλλες τοπικές εφημερίδες που δημοσίευσαν με προθυμία
πληροφορίες για το ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟ, τη Δημοπρασία Έργων Τέχνης και
εκκλήσεις για βοήθεια στο ΕΣΠ, καθώς και τηλεοπτικά κανάλια.
Τους καλλιτέχνες και τους πολιτιστικούς φορείς που με τόση προθυμία
προσέφεραν έργα τέχνης για τη Δημοπρασία.
Τους πολλούς εθελοντές που προσέφεραν με ενθουσιασμό τον πολύτιμο
χρόνο τους.
Όλους τους δωρητές του ιδιωτικού τομέα, μέλη ή φίλους του ΕΣΠ.
Όλους τους Ανθρώπους που πιστεύουν και στηρίζουν θερμά το έργο του
ΕΣΠ.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλα τα στελέχη και μέλη του
προσωπικού, που εργάσθηκαν και εργάζονται με ζήλο και αφοσίωση, με στόχο την
εξυπηρέτηση των προσφύγων.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2005

Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου
Πρόεδρος

Αννα Παπαδημητρίου-Τσάτσου
Γενική Γραμματεύς

24

