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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Κατά τη διάρκεια του 2005 το ΕΣΠ εξακολούθησε όλες τις δραστηριότητες, τόσο για 
τη Νομική προστασία των Αιτούντων Ασυλο και των Προσφύγων, όσο και για την 
Ψυχολογική και Κοινωνικο-οικονομική υποστήριξή τους, στο πλαίσιο υλοποίησης 
προγραμμάτων που του εμπιστεύθηκαν το Ελληνικό Δημόσιο, η Ευρωπαϊκή Ενωση 
και η Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες..

Συγχρόνως, έγιναν μεγάλες προσπάθειες, τόσο για να εξασφαλισθούν νέα 
προγράμματα, όσο και για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα προβλήματα 
και τις ανάγκες των προσφύγων.

2. Το ΔΣ συνεδρίασε εν όλω 18 φορές.  Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2005 
ενεγράφησαν 12 νέα Mέλη καθώς και 9 «Φίλοι» που προσφέρουν την ετήσια 
συνδρομή τους.

Κατά τη Γενική Συνέλευση της 13 Απριλίου 2005 εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 
το οποίο αφού συγκροτήθηκε σε σώμα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου Πρόεδρος
Χάρη Μπρισίμη Αντιπρόεδρος
Ελένη Ζαούση Γενική Γραμματεύς
Ελένη Αργαλιά Ταμίας
Γαβριήλ Αμίτσης Μέλος
Λίλιαν Αργυροπούλου-Χρυσοχοίδου Μέλος
Ηλίας Κακούρης Μέλος
Ιωάννης Μουνδούρης Μέλος
Δημήτριος Ξενάκης Μέλος
Ασπασία Ράλλη Μέλος
Μαρίνα Σακελλαροπούλου Μέλος

Επιλαχόντες
Αννα Παπαδημητρίου-Τσάτσου
Ειρήνη Φεράλδη 

3. Στις 1 Δεκεμβρίου 2005, μετά από πρόταση της «Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή 
Κοινωνία» και του «Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού», ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας βράβευσε το ΕΣΠ ως «Νησίδα Ποιότητας 2005»  
για τη συλλογική δράση και κοινωνική προσφορά του προς τους πρόσφυγες και τους 
αιτούντες άσυλο, που βρίσκονται στη χώρα μας. Η Πρόεδρος του ΕΣΠ κα Ηρώ 
Νικολακοπούλου-Στεφάνου παρέλαβε το βραβείο, κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής 
τελετής στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, το οποίο και αφιέρωσε στο τέλος της 
ομιλίας της, στην πρώτη Πρόεδρο του ΕΣΠ  και σημερινή Αντιπρόεδρο κα Χάρη 
Μπρισίμη, καθώς και σε όλους τους εργαζόμενους στο ΕΣΠ. 

4. Στις 8 Δεκεμβρίου 2005 και με αφορμή  τις Παγκόσμιες Ημέρες των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το ΕΣΠ οργάνωσε Ημερίδα με 
θέμα «Ασυνόδευτα Ανήλικα. Υποδοχή, Ενταξη και Προστασία από την Εκμετάλλευση 
και Εμπορία», που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του ΣΕΒ, στο πλαίσιο και της 
ευαισθησίας που επιδεικνύει ο ΣΕΒ, για θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Την 
εναρκτήρια ομιλία της ημερίδας έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αναστάσης 
Παπαληγούρας ενώπιον μεγάλου ακροατηρίου. Με ομιλίες τους συμμετείχαν 
εκπρόσωποι Υπουργείων, του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, 
του Συνηγόρου του Παιδιού, της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
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κ.α., καθώς και μέλη του ΔΣ και του προσωπικού του ΕΣΠ.  Η Ημερίδα ανέδειξε τις 
τεράστιες διαστάσεις που έχει πάρει τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, η παρουσία 
ασυνόδευτων ανηλίκων από ξένες χώρες, συνήθως προσφύγων και χωρίς χαρτιά, 
και η ανάγκη προστασίας τους. Τα Πρακτικά της Ημερίδας πρόκειται να εκδοθούν 
έως τον Ιούνιο 2006 από μεγάλο εκδοτικό οίκο.

ΙΙ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ παρείχε τις εξής υπηρεσίες: α. Νομική αρωγή και 
συμβουλευτική, β. Συνεντεύξεις με αιτούντες άσυλο και εν δυνάμει αιτούντες άσυλο, 
γ. Νομικές παρεμβάσεις και εκπαίδευση, δ. Συμμετοχή σε Προγράμματα (όπως 
αποτυπώνεται στο κεφάλαιο V).

1. ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. 
Αυτή παρασχέθηκε σε 4650 περιπτώσεις και ειδικότερα σε 5200 άτομα αιτούντες 
άσυλο, αναγνωρισμένους πρόσφυγες ή κατόχους αδειών παραμονής για 
ανθρωπιστικούς λόγους. Συγκεκριμένα 3318 άτομα (2961 περιπτώσεις) έλαβαν 
νομικές συμβουλές για θέματα σχετικά με τη διαδικασία του ασύλου, τα δικαιώματα 
των προσφύγων,  την ανανέωση των αδειών τους, κλπ.  Η Νομική Υπηρεσία έκανε 
παρεμβάσεις προς τις Ελληνικές Αρχές συνολικά για 1077 άτομα (1039
περιπτώσεις), σχετικά με την πρόσβασή τους στην διαδικασία ασύλου. Συντάχθηκαν 
προσφυγές κατά της απορριπτικής πρωτοβάθμιας απόφασης για 480 άτομα (447 
περιπτώσεις), ενώ 11 περιπτώσεις δέχθηκαν συνδρομή στη διαδικασία για 
οικογενειακή συνένωση.

Παράλληλα μέλη της ΝΥ του ΕΣΠ εκπροσώπησαν 99 περιπτώσεις στα Ελληνικά 
Δικαστήρια (συμπεριλαμβανομένου και του ΣτΕ) για θέματα σχετιζόμενα με την 
αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας, αλλά και για θέματα που αφορούν 
παράνομη είσοδο στη χώρα και θέματα ένταξης, όπως εργατικές διαφορές, 
διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, κλπ.  Εκπρόσωπος της Νομικής 
Υπηρεσίας του ΕΣΠ ήταν παρών  σε 42 συνεδριάσεις της Επιτροπής Προσφυγών 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την υποστήριξη 168 περιπτώσεων αιτούντων 
άσυλο.  Άλλα 386 άτομα έλαβαν νομική βοήθεια για θέματα κοινωνικής ένταξης τους 
και ειδικότερα για θέματα εργατικού, φορολογικού, ασφαλιστικού δικαίου, που 
σχετίζονταν με την διαμονή τους στην Ελλάδα, ενώ σε 16 άτομα (11 περιπτώσεις) 
δόθηκε συμβουλευτική για την μόνιμη εγκατάστασή τους σε άλλες χώρες ή για τον 
επαναπατρισμό τους. 

Συνεχίζεται εξάλλου στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος που χρηματοδοτεί το 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η επιτόπια παράσταση δικηγόρου του 
ΕΣΠ που έχει αναλάβει τη νομική συμβουλευτική στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων 
στο Λαύριο.

2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ 
ΑΣΥΛΟ, ώστε να διερευνηθεί για ποιούς πληρούνται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης 
της προσφυγικής ιδιότητας, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις. 952 συνεντεύξεις 
(που αφορούσαν 877 άτομα) πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του ΕΣΠ, και 14 (για 
14 άτομα) σε χώρους κράτησης, ενώ 328 συνεντεύξεις (για 306 άτομα) 
πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές αθρόων αφίξεων αλλοδαπών ή σε Κέντρα 
Υποδοχής αιτούντων άσυλο. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα μέλη της Νομικής 
Υπηρεσίας πραγματοποίησαν συνολικά 7 αποστολές, σε σημεία εισόδου σε όλη τη 
χώρα και επισκέφθηκαν 781 νεοαφιχθέντες (750 περιπτώσεις).
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Σημειώνεται ότι η Νομική Υπηρεσία επικουρείται στις ενέργειές της από πανελλαδικό 
δίκτυο εθελοντών δικηγόρων για την παροχή αποτελεσματικής συνδρομής σε 
αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες.

3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 
Κατά το 2005 υπήρξαν πολλαπλές συμμετοχές, παρεμβάσεις και εισηγήσεις μελών 
της Νομικής Υπηρεσίας σε Ημερίδες, Σεμινάρια, Συνέδρια, Συναντήσεις και 
Συνεντεύξεις Τύπου που διοργανώθηκαν από το ΕΣΠ και άλλους φορείς όπως την 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
για θέματα σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Παράνομη Διακίνηση 
Γυναικών, Παραβιάσεις των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και την προώθηση 
εν γένει του Προσφυγικού Δικαίου και συγκεκριμένα:

· Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της Προέδρου  του Δ.Σ. του ΕΣΠ και του 
Συντονιστή της ΝΥ με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, 
σχετικά με σειρά σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την διαδικασία ασύλου και 
τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο.

· Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με θέμα την παράνομη διακίνηση 
ανθρώπων. Οι συναντήσεις κατέληξαν σε υπογραφή σχετικού Μνημονίου 
συνεργασίας μεταξύ των συναρμοδίων Υπουργείων, σε επίπεδο Γενικών 
Γραμματέων, του ΔΟΜ και επιλεγμένων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα 
θέματα αυτά.  Το ΕΣΠ θα αναλάβει τη νομική στήριξη των θυμάτων.

· Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών του ΔΣ και της ΝΥ του ΕΣΠ με την 
Πρόεδρο της Βουλής κα  Αννα Ψαρούδα- Μπενάκη στη Βουλή.

· Η Πρόεδρος του ΕΣΠ και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας συμμετείχαν σε 
συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, με 
ανώτερους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, εκπροσώπους ΜΚΟ και 
φορέων αρωγής σε αιτούντες άσυλο, καθώς και του Γραφείου της Υπάτης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στην Αθήνα.

· Μέλη της ΝΥ συμμετείχαν ως εκπαιδευτές σε  σεμινάρια σε θέματα ασύλου, στις 
Σχολές Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. (Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, Σχολή 
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών, Σχολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας), καθώς και 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 δημόσιους λειτουργούς και 
αστυνομικούς των Α.Δ.  Αλεξανδρούπολης και Αχαΐας.

· Σε σεμινάριο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  Εισήγηση με θέμα 
«Νομική Προστασία και Κοινωνικά Δικαιώματα των Αιτούντων Ασυλο και των 
Προσφύγων».

· Συμμετοχή με εισήγηση σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τίτλο 
«Υπήρξαμε και εμείς Μετανάστες».

· Συμμετοχή με εισήγηση μέλους ΝΥ στην εθνική στρογγυλή τράπεζα  που 
οργανώθηκε από το Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» με 
θέμα «Κοινωνική ένταξη και κοινωνικός αποκλεισμός» στο Αμφιθέατρο ΓΣΕΕ.

· Συμμετοχή σε συναντήσεις της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  
για την αξιολόγηση του προγράμματος “Gender Age Mainstreaming”. 

· Συμμετοχή σε συνάντηση της παρουσίασης της Επετηρίδας Δικαίου Προσφύγων 
και Αλλοδαπών 2004, ως μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, δεδομένου ότι 
μεγάλος αριθμός των παρουσιαζομένων υποθέσεων έχει χειριστεί η ΝΥ του ΕΣΠ.
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· Πραγματοποιήθηκε συνάντηση  με εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη, 
Κύκλος δικαιωμάτων του Παιδιού, σχετικά με ζητήματα προστασίας ασυνόδευτων 
ανηλίκων αιτούντων άσυλο. 

· Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΝΥ με εκπροσώπους της Γραμματείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) σχετικά με 
τις συνθήκες υποδοχής αιτούντων άσυλο, την κράτηση αιτούντων άσυλο και 
γενικότερα την μεταχείρισή τους από τις ελληνικές αρχές. Στην συνάντηση 
παρευρέθησαν: εκπρόσωπος της Αστυνομικής Ακαδημίας της Λετονίας,  
στέλεχος των Κεντρικών Γραφείων της Διεθνούς Αμνηστίας στο Λονδίνο σχετικά 
με την εφαρμογή από τις Ελληνικές αρχές των διατάξεων για το άσυλο, η κα  
Halya Gowan, Υποδιευθύντρια Προγράμματος Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας της 
Διεθνούς Γραμματείας της  Διεθνούς Αμνηστίας, υπεύθυνος προστασίας των 
γραφείων της Υπάτης Αρμοστείας στην Αθήνα και Γενεύη καθώς και 
εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και 
Εκτοπισθέντες.

· Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους της πρεσβείας ΗΠΑ στην 
Ελλάδα σχετικά με ζητήματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και 
την συνδιοργάνωση συνεδρίου σχετικά με ζητήματα προστασίας και κοινωνικής 
ένταξης προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

· Μέλος της Νομικής Υπηρεσίας συμμετείχε σε εκδήλωση του Ελληνικού Κέντρου 
Ευρωπαϊκών Μελετών  με θέμα « 60 χρόνια Ηνωμένα Έθνη, Προκλήσεις και 
Προοπτικές». 

· Υπήρξε τακτική επικοινωνία και συνεργασία με την Υπηρεσία Επιμελητών 
Ανηλίκων και την Εισαγγελία Ανηλίκων για ζητήματα ασυνόδευτων ανηλίκων 
αιτούντων άσυλο και συγκεκριμένα για το ζήτημα της πρόσβασης στην διαδικασία 
ασύλου της εξέτασης και κρίσης των αιτημάτων ασύλου και την προσήκουσα 
προστασία τους.

· Υπήρξε επικοινωνία και συνεργασία  με το Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης 
Θυμάτων Βασανιστηρίων  για την ποινική δίωξη των υπευθύνων αστυνομικών 
οργάνων για την κακοποίηση Αφγανών αιτούντων άσυλο, μεταξύ αυτών και 
ασυνόδευτων ανηλίκων.  

Τέλος πραγματοποιήθηκαν  9 αποστολές  του Επισυνοριακού Υπεύθυνου στη 
Μυτιλήνη, Χίο, Ρέθυμνο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Ροδόπη, Ρόδο, Κω, Σάμο, Λέσβο, 
Αλεξανδρούπολη καθώς και 2 αποστολές στο πλαίσιο του προγράμματος Equal στην 
Σύρο και Λέσβο.    

III. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός του Τμήματος είναι να διευκολύνει την ανεξαρτητοποίηση και ένταξη των 
Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και όσων έχουν γίνει δεκτοί στην Ελλάδα με 
Ανθρωπιστικό Καθεστώς. Οι δραστηριότητες των κοινωνικών λειτουργών 
διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου  πληθυσμού.  

§ 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.
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· Το Γραφείο Εύρεσης Εργασίας 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. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Στη διάρκεια του έτους, από την Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ,  προσφέρθηκε 
συμβουλευτική και παροχή βοήθειας σε 336 περιπτώσεις, συγχρόνως δε 
συνεχίστηκε η στήριξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο που δεν είχαν κατορθώσει 
να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν.  Παράλληλα, μέσω ατομικών 
συνεδριών συμβουλευτικής στήριξης, πραγματοποιήθηκαν περίπου 1300
παρεμβάσεις για τη διευθέτηση των αιτημάτων των εξυπηρετούμενων σχετικά με την 
ένταξη τους.  Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις για θέματα οικονομικής φύσεως έφτασαν 
τις 111, για θέματα υγείας 296, για ψυχολογικά ζητήματα 38, για νομικά ζητήματα 
ένταξης 245  και για  κοινωνικά θέματα 528. 

Σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και/ή ιδρύματα, εξασφαλίστηκε η δωρεάν 
παραμονή 24 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 29  ιδιαίτερα ευάλωτες 
περιπτώσεις. Από το γραφείο εύρεσης εργασίας εξυπηρετήθηκαν 856 άτομα (έκδοση 
άδειας εργασίας, έκδοση ΑΦΜ, έκδοση βιβλιαρίου ασφάλισης κ.ά.). 

3. ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΟΑΦΙΧΘΕΝΤΩΝ  ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ
Η Υποδοχή λειτούργησε σε συνεργασία με 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 
2005, εξυπηρέτησαν συνολικά  1390 άτομα και οργάνωσαν την στέγαση 190 εξ 
αυτών. Αναλυτικά, 103 άτομα εισήχθησαν  σε Κέντρα Υποδοχής,  49 σε ξενοδοχεία 
και  19 σε άλλα πλαίσια φιλοξενίας και σε ξενώνες.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν  541 παρεμβάσεις για  διευθέτηση θεμάτων υγείας 
(ιατρικές εξετάσεις, θεραπείες, νοσηλείες, εξασφάλιση τεχνητών μελών και 
παραϊατρικού υλικού), 1037 συνεδρίες συμβουλευτικής στήριξης και 930
ενημερωτικές παρεμβάσεις για θέματα ένταξης (εκπαιδευτικά, ιατρικά, εργασιακά).

Το Τμήμα Υποδοχής, κατά την επαφή του με τον πληθυσμό των νεοαφιχθέντων 
αιτούντων άσυλο, κλήθηκε να καλύψει τις ανάγκες και ιδιαίτερα των ευάλωτων 
περιπτώσεων κατά το 2005, όπως 198 ασυνόδευτων ανηλίκων, 12 ατόμων με 
διαφόρων ειδών αναπηρίες, 88 γυναικών χωρίς υποστηρικτικό κοινωνικό 
περιβάλλον, 142 ατόμων με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, 35 μονογονεϊκών 
οικογενειών, 10 πολυμελών οικογενειών,  44 γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης, 
17 περιπτώσεων θυμάτων βασανιστηρίων, 12 περιπτώσεων οικογενειών με 
νεογέννητο τέκνο, 18 περιπτώσεων ατόμων με ψυχικά προβλήματα κ.α. Συνολικά, οι 
ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις οι οποίες εξυπηρετήθηκαν αποτελεσματικά κατά το 
2005 ανέρχονταν  σε   55% του συνολικού αριθμού εξυπηρετηθέντων.
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4. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΥΞΙΔA»
Το 2005 η ΠΥΞΙΔΑ οργάνωσε και υλοποίησε εκπαιδευτικές  και 
πολιτιστικές/ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, οργανώθηκαν:

· Μαθήματα Ελληνικών σε ενήλικες, τα οποία πραγματοποιήθηκαν από 
εθελοντές της ΠΥΞΙΔΑΣ και παρακολούθησαν συνολικά 115 άτομα. Επίσης, 
έγιναν 2 τμήματα με τη συνεργασία της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

· Μαθήματα Αγγλικών σε ενήλικες, τα οποία παρακολούθησαν 40 άτομα.
· Μαθήματα Η/Υ σε ενήλικες, στα ελληνικά και στ’ αγγλικά, τα οποία      

παρακολούθησαν 60 άτομα.
· Μαθήματα Η/Υ σε ομάδα 8 εφήβων
· Μαθήματα αλφαβητισμού/ενίσχυσης γλώσσας για 42 παιδιά.
· Υποστηρικτική διδασκαλία  σε 46 μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και  

λυκείου.
· Μαθήματα αγγλικών για 13 παιδιά.
· Ομάδα επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μαθητές λυκείου.

Πολιτιστικές/ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Ομάδα γυναικών: 11 άτομα
- Ομάδα θεάτρου παιδιών: 15 παιδιά
- Μαθήματα κιθάρας: 5 άτομα
- Ομάδα τέχνης παιδιών: 15 παιδιά
- Δημιουργική απασχόληση παιδιών
- Ομάδα χορού: 10 παιδιά

Ομάδες παιδιών και εφήβων  συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες εκτός ΠΥΞΙΔΑΣ, όπως σε γιορτές άλλων οργανισμών, σε επισκέψεις 
σε μουσεία, στο Μέγαρο Μουσικής, στο Allou Fun Park,  κ.ά.

Οργανώθηκε επίσης έκθεση φωτογραφίας από τα παιδιά της ΠΥΞΙΔΑΣ, η οποία 
σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία (περισσότερες λεπτομέρειες στο κεφάλαιο VIII).

Συμπληρωματικές δράσεις ΠΥΞΙΔΑΣ: ενημέρωση – πληροφόρηση - καθοδήγηση, 
συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη, διευκόλυνση πρόσβασης στις υπηρεσίες 
και δομές κοινότητας, ενημέρωση για θέματα υγείας, εργασίας, εκπαιδευτικά θέματα, 
συμμετοχή σε σεμινάρια, συνεργασία με την κοινότητα.

Αριθμός μελών ΠΥΞΙΔΑΣ:  543 άτομα από τα οποία 105 παιδιά: (66 αγόρια, 39 κορίτσια )
Εθελοντές κατά τη διάρκεια του έτους: 100 άτομα  ( 20 άντρες, 80 γυναίκες)

5. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Από τον Μάρτιο του 2005 ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος Ολοκληρωμένες 
Παρεμβάσεις Υπέρ των Γυναικών «Ίσες δυνατότητες - Ίσες ευκαιρίες». Το εν λόγω 
πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς 
τις γυναίκες πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο και χρηματοδοτείται από τη Γενική 
Γραμματεία Ισότητας. Συντονιστής της σύμπραξης στην οποία συμμετέχει το ΕΣΠ 
είναι το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού.

Το πρόγραμμα, το οποίο συνεχίζεται και κατά το έτος 2006, προβλέπει την παροχή 
ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης σε 110 γυναίκες με στόχο την προετοιμασία 
τους για ένταξη στην αγορά εργασίας. Ηδη η πρώτη φάση που η υλοποίησή της 
ξεκίνησε τον Ιούνιο του κάλυψε 40 γυναίκες. 
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6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Τα κυριότερα σεμινάρια στα οποία  συμμετείχε μέλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
είναι:

Ως εκπαιδευτής σε σειρά  σεμιναρίων στη Μάλτα, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Twinning Light – Institution Building”

Με παρουσίαση σε διακρατικό Ευρωπαϊκό σεμινάριο με θέμα “Transnational
Capacity Building Seminar”, που διοργανώθηκε από το «Swedish Integration Board» 
και πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη, Σουηδία. 

Με παρουσίαση σε διακρατικό Ευρωπαϊκό σεμινάριο  «Asylum at the External
Borders of EU”, που συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το 
ΕΣΠ,  στο οποίο παρουσίασε τα αποτελέσματα της δράσης «Ψυχολογική 
Υποστήριξη σε αστυνομικούς τμημάτων ασύλου» στο πλαίσιο του προγράμματος 
ΑΡΓΩ.  

Με παρουσίαση σε διακρατικό Ευρωπαϊκό Σεμινάριο στην Bratislava – Slovakia στο 
πλαίσιο του προγράμματος ‘Fostering the best interest of the child”, που αφορούσε 
στην «εκπαίδευση των εκπαιδευτών».  Επίσης, στο πλαίσιο του ιδίου προγράμματος, 
μέλος της Κ.Υ. επισκέφθηκε το Βερολίνο, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 
καλών πρακτικών που αφορούν τα ασυνόδευτα ανήλικα.

Με παρουσίαση σε διακρατικό Ευρωπαϊκό σεμινάριο συνεργαζομένων ΜΚΟ στην 
Πολωνία, με θέμα τις ισχύουσες και εφαρμοζόμενες εθνικές πολιτικές που αφορούν 
την ένταξη.

Συμμετοχή σε διακρατικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Πρόληψη και 
Αντιμετώπιση της Εμπορίας Ανθρώπων στην Περιοχή της Μεσογείου – Διεθνής 
Συνεργασία», Φορέας Συντονισμού, ο  Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ). 

Εισήγηση με τίτλο «Ψυχοκοινωνική Στήριξη Προσφύγων», σε σεμινάριο του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) με θέμα «Ευαισθητοποίηση Υπαλλήλων 
και Φορέων Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα Προσφύγων» . 

Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα ΜΚΟ που οργανώθηκε από το Ίδρυμα για το 
Παιδί και την Οικογένεια με θέμα «Η Ελληνική Κοινωνία Πολιτών και οι Αναπτυξιακοί 
Στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για την Χιλιετία».

Συμμετοχή μέλους της Κ.Υ σε πάνελ  ημερίδας που διοργάνωσε το Δίκτυο για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού με θέμα: « Τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Σύμβαση του 
ΟΗΕ».

ΙV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΛΑΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.

Στη διάρκεια του 2005 συνεχίστηκε το πρόγραμμα για την αποκατάσταση 
προσφύγων που παρουσίαζαν ψυχικές διαταραχές λόγω, π.χ., των βασανιστηρίων 
που είχαν υποστεί.  Η ειδική Μονάδα «Ιόλαος», που λειτουργεί για τον σκοπό αυτό 
το 2001, αποτελείται από Ξενώνα, Προστατευόμενο Διαμέρισμα και Κέντρο Ημέρας, 
και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.



9

Η Μονάδα λειτουργεί με το προσωπικό που ορίζει η σχετική νομοθεσία και 
διευθύνεται από Ψυχίατρο.  Τα θεραπευτικά προγράμματα (φαρμακευτική αγωγή, 
ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνικοποίηση, αποκατάσταση) καταρτίζονται με βάση τις 
ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πρόσφυγα, στο πλαίσιο του προγράμματος που έχει 
εγκρίνει το Υπουργείο. 

Τόσο στον Ξενώνα (δυναμικότητας 10 ατόμων), όσο και στο Προστατευόμενο 
Διαμέρισμα (δυναμικότητας 4 ατόμων), καθώς και στο Κέντρο Ημέρας 
(δυναμικότητας 25 ατόμων για άτομα με λιγότερο έντονες διαταραχές), οργανώνονται 
αποκαταστασιακές δραστηριότητες, καθώς και εκμάθηση Ελληνικών με τελικό σκοπό 
την ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνία.  Γίνεται και προσπάθεια για τους πιο 
λειτουργικούς από τους ασθενείς να βρουν εργασία ή κάποια απασχόληση. 

Ο ΙΟΛΑΟΣ  είναι το μοναδικό πρόγραμμα που υλοποιείται στην χώρα μας για την 
ευάλωτη ομάδα των προσφύγων με στόχο την βελτίωση και αποκατάσταση της 
κλονισμένης ψυχικής τους υγείας, συχνά απόρροια των διωγμών και βασανιστηρίων 
που έχουν  υποστεί στις πατρίδες τους. Σημειώνεται ότι, τα θετικά μέχρι τώρα 
αποτελέσματα του προγράμματος, έχουν αναγνωρισθεί από την ευρεία κοινότητα 
που ασχολείται με τα θέματα της ψυχικής υγείας και έχουν χαρίσει στην χώρα μας 
εύσημα.  Απόδειξη τούτων είναι ότι οι συντεταγμένες του προγράμματος και η όλη 
δομή έχουν παρουσιασθεί σε ευρωπαϊκές συναντήσεις και συνέδρια, αποσπώντας το 
γενικότερο ενδιαφέρον. Την δομή μάλιστα έχουν κατά καιρούς ζητήσει να μιμηθούν 
και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Παρά το γενικότερο προβληματισμό που υπάρχει λόγω της οικονομικής δυσπραγίας 
στο χώρο της Υγείας, θέλουμε να ελπίζουμε ότι τελικώς θα εξασφαλισθούν οι 
απαιτούμενοι πόροι για τη συνέχιση λειτουργίας της τόσο πετυχημένης αυτής δομής.

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΣΠ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΩ ΙΙ
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης υλοποιείται από το 2005 το 
πρόγραμμα ARGO II. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικές αποστολές σε 
νησιωτικές και διασυνοριακές περιοχές, την εκπόνηση σχετικής μελέτης, ανταλλαγές 
προσωπικού μεταξύ των Ιταλικών και Βουλγαρικών Αρχών, διοργάνωση σεμιναρίων, 
καθώς και ψυχολογική υποστήριξη σε υπαλλήλους γραφείων ασύλου. (Συμμετέχουν 
μέλη της ΝΥ και της ΚΥ του ΕΣΠ).

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΔΑΣ)
Με συγχρηματοδότηση της ΥΔΑΣ το ΕΣΠ υλοποιεί δύο πρωτοποριακά 
προγράμματα. 

α)Πρόγραμμα Αφγανιστάν.
Το “Πιλοτικό Πρόγραμμα Ενθάρρυνσης του εθελούσιου επαναπατρισμού Αφγανών 
υπηκόων με έμφαση στην απόκτηση επαγγελματικών ικανοτήτων και στα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, τους Δημοκρατικούς Θεσμούς με σκοπό την επανένταξη στην τοπική 
αγορά εργασίας”, στοχεύει στην εκπαίδευση Αφγανών αιτούντων άσυλο σε 
τουλάχιστον τρία πεδία και στον επαναπατρισμό αυτών στο Αφγανιστάν, για να 
συντελέσουν στην ανοικοδόμηση της περιοχής και επίσης να αποτελέσουν έναν 
πυρήνα διάχυσης των δημοκρατικών ιδεωδών στη χώρα.  (Συμμετέχουν μέλη της ΝΥ 
και της ΚΥ).

β)Πρόγραμμα Βοήθειας Θυμάτων Trafficking.
Περαιτέρω, υλοποιείται και το Πρόγραμμα «Νομική Συνδρομή προς αιτούντες άσυλο 
θύματα trafficking». Από την 15ετή επιχειρησιακή εμπειρία του ΕΣΠ στην Ελλάδα 
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αλλά και στο εξωτερικό, έχει παρατηρηθεί ότι σημαντικός αριθμός γυναικών, κυρίως 
από την Αιθιοπία, την Ερυθραία αλλά και τη Νιγηρία, οι οποίες παρουσιάζουν prima 
facie τα στοιχεία του πρόσφυγα, βάσει της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 σχετικά 
με το νομικό καθεστώς των προσφύγων, καταλήγουν να χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες κυκλωμάτων trafficking, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου 
να προστατέψουν τη ζωή και την ελευθερία τους. Κεντρικός στόχος του 
προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών νομικής συνδρομής, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε θύματα trafficking. (Συμμετέχουν μέλη της NY
και της ΚΥ).

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  PHARE
Σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου 
(ΚΔΕΟΔ), κατά τη διάρκεια του 2005 ξεκίνησε η υλοποίηση δύο προγραμμάτων
PHARE.

α)Το Πρόγραμμα PHARE Institution Building MALTA "Modular Training System for 
the Enhancement of the Asylum System in Malta", το οποίο περιλαμβάνει:
Α) Την εξέταση & αναμόρφωση των υπαρχόντων εσωτερικών κανονισμών των 
Φορέων της Μάλτας, σε θέματα ασύλου & μετανάστευσης
Β) Την εκπαίδευση προσωπικού των παραπάνω φορέων.
Γ) Την εναρμόνιση της  νομοθεσίας της Μάλτας στα Ευρωπαϊκά δεδομένα.

β)Το Πρόγραμμα PHARE Institution Building HUNGARY "Facilitating Refugee 
Integration in Hungary", το οποίο  περιλαμβάνει: 
Α) Έρευνα με τίτλο: «Survey on the Institutional Capacity of Hungarian Authorities to 
Implement a National Strategy for the Integration of Refugees and Persons 
Authorized to Stay (PAS)” την οποία πραγματοποιεί μέλος της Κ.Υ. σε συνεργασία με
εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών
Β) Την αναμόρφωση των υπαρχόντων εσωτερικών κανονισμών των Φορέων της 
Ουγγαρίας, σε θέματα ασύλου & μετανάστευσης
Β) Την εκπαίδευση προσωπικού των παραπάνω φορέων.
Γ) Την εναρμόνιση της νομοθεσίας της Ουγγαρίας στα Ευρωπαϊκά δεδομένα.

(Και στα δύο προγράμματα συμμετέχουν μέλη και της ΝΥ και της ΚΥ)

4. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL.
Το Ε.Σ.Π. συμμετείχε σε 2 Αναπτυξιακές Συμπράξεις της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
EQUAL, οι οποίες εγκρίθηκαν το Μάιο του 2002

Υποπρόγραμμα 1 – Μέτρο 1: Αναπτυξιακή Σύμπραξη “EQUALITY” με συντονιστή το 
Κ.Ε.Κ. Ι.Ν.Ε. – Γ.Σ.Ε.Ε. Στόχος είναι η ανάπτυξη συστήματος ποιότητας υπηρεσιών 
συμβουλευτικής στήριξης και απασχόλησης σε δομές υποστήριξης ανέργων 

Η υλοποίηση ολοκληρώθηκε στις 31/05/2005. Στη διάρκεια του έτους, πέρα από 
διοικητικές ενέργειες απαραίτητες για το κλείσιμο του προγράμματος (Δ.Σ και ομάδες 
εργασίας), έγιναν τα παρακάτω:

· Υλοποιήθηκε στο Περιστέρι εκδήλωση ευαισθητοποίησης εργοδοτών 
(24/01/2005)

· Εκδόθηκε έντυπο για τους εργοδότες σε συνεργασία με τους άλλους εταίρους και 
ανατυπώθηκε έντυπο που είχε εκδοθεί το 2004 και απευθυνόταν στην ευρύτερη 
κοινότητα.
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· Πραγματοποιήθηκε στο Περιστέρι workshop με τίτλο: «Ένταξη Προσφύγων και 
Αιτούντων Άσυλο: Ο Ρόλος και η Σημασία των Τοπικών Κοινωνιών –
Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί» (09/02)

· Στελέχη του Ε.Σ.Π. συμμετείχαν σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας που 
αφορούσαν το πρόγραμμα. 

· Εξυπηρετήθηκαν 17 πρόσφυγες από τη σύμβουλο κα Ντιλέκ Νταλγκίς το πρώτο 
τρίμηνο του έτους στο Περιστέρι, με βάση τα πιλοτικά εργαλεία του 
προγράμματος.

· Συνδιοργανώθηκε το τελικό συνέδριο του προγράμματος, στις 21/04 με 
συμμετοχή αρκετών στελεχών του φορέα.

Υποπρόγραμμα 5 – Μέτρο 1: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανάδραση – Ιστός» με 
συντονιστή τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Στόχος είναι η νομική και κοινωνική 
υποστήριξη αιτούντων άσυλο και η ενημέρωση φορέων που εμπλέκονται στη 
διαδικασία του ασύλου.  

Κοινοτική  Πρωτοβουλία EQUAL – 2ος Κύκλος
Το Ε.Σ.Π. συμμετέχει σε 4 Αναπτυξιακές συμπράξεις της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
EQUAL, οι οποίες εγκρίθηκαν την Άνοιξη του 2005. 

Υποπρόγραμμα 1 - Μέτρο 1 - Αναπτυξιακή Σύμπραξη «+ ΠΡΑΞΙΣ», με συντονιστή -
εταίρο την Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων 
Ομογενών «ΝΟΣΤΟΣ». Στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων και 
πρακτικών που θα συμβάλουν α) στη βελτίωση της ζήτησης εργασίας β) στην 
αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων θέσεων εργασίας γ) στην αύξηση 
της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών που είναι επιφορτισμένοι με την 
επαγγελματική ένταξη των λιγότερο ανταγωνιστικών ομάδων του πληθυσμού. 

Στη διάρκεια του έτους συστήθηκε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, και ξεκίνησαν δύο 
έρευνες αναφορικά με τις στάσεις των εργοδοτών απέναντι στις ευάλωτες ομάδες, 
καθώς και την ανάδειξη και βελτίωση «κρυμμένων ταλέντων», οι οποίες δεν έχουν 
ακόμη ολοκληρωθεί. Στελέχη του Ε.Σ.Π. συμμετείχαν επίσης σε διακρατική 
συνάντηση στην Αθήνα. 

Υποπρόγραμμα 1 - Μέτρο 2 - Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Παρατηρητήριο και Δίκτυο 
Δομών για την Ενδυνάμωση των Μεταναστών & Προσφύγων στην Αγορά 
Εργασίας», με συντονιστή - εταίρο το Κ.Ε.Κ. Ι.Ν.Ε. – Γ.Σ.Ε.Ε. Στόχος είναι η 
προσπάθεια ρύθμισης πολιτικών, δράσεων και λειτουργιών των φορέων που 
εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων ένταξης, καταπολέμησης 
διακρίσεων και πραγματικής άσκησης των δικαιωμάτων των μεταναστών και 
προσφύγων, κυρίως αυτών που αφορούν στην εργασία.
Εντός του 2005 συνεστήθη η αναπτυξιακή σύμπραξη και προετοιμάστηκε το πρώτο 
NewsLetter.

Υποπρόγραμμα 4 - Μέτρο 1 - Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» με συντονιστή –
εταίρο τον Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Όμιλο. Στόχος του Έργου είναι η σύσταση και 
λειτουργία Κέντρων Στήριξης της Οικογένειας για τη συμβουλευτική υποστήριξη και 
πληροφόρηση εργαζόμενων σε θέματα που τους απασχολούν, η άρση των 
στερεότυπων αναφορικά με τον κοινωνικό και επαγγελματικό ρόλο των γυναικών, και 
η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας μέσα στην οικογένεια

Υποπρόγραμμα 5 - Μέτρο 1 - Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ακτινεργία» με συντονιστή 
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Στόχος είναι η νομική και κοινωνική υποστήριξη 
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αιτούντων άσυλο και η ενημέρωση φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία του 
ασύλου. 

Κατά τη διάρκεια του 2005 οργανώθηκαν δύο αποστολές στελεχών της Νομικής 
υπηρεσίας (Μυτιλήνη και Σύρος), με στόχο την ενημέρωση των τοπικών φορέων για 
ζητήματα αιτούντων άσυλο. Εξυπηρετήθηκαν επίσης από τα γραφεία απασχόλησης 
του Ε.Σ.Π. 120 αιτούντες άσυλο στην Αθήνα και 17 στο Περιστέρι (καθώς και ένας 
αναγνωρισμένος πρόσφυγας)

(Συμμετέχουν μέλη και της ΝΥ και της ΚΥ).

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JOIN IN
Κατά τη διάρκεια του 2005 συνεχίστηκε η υλοποίηση του Προγράμματος JOIN IN, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος αυτού έλαβαν χώρα τα εξής: 
· 4 συναντήσεις της εθνικής ομάδας εργασίας 
· Κλιμάκιο στο Θριάσιο Νοσοκομείο 
· Ραδιοφωνικό μήνυμα 
· Μελέτη-εμπειρογνωμοσύνη για τους πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο 
· Διήμερο σεμινάριο 
· Φυλλάδια (δημιουργικό/ μακέτες) 
· Ημερίδα που συνδιοργάνωσε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και το ΕΣΠ, με 
θέμα «Αιτούντες Άσυλο – Πρόσφυγες: Δικαιώματα και Πρακτικές Ένταξης στην 
Ελλάδα». Μέλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας συμμετείχε με εισήγηση με τίτλο 
"Κοινωνική Ένταξη Αιτούντων Άσυλο και Προσφύγων  /  Δικαιώματα: Πρόσβαση -
Άσκηση".

Οι ενέργειες του Προγράμματος στοχεύουν στην ενημέρωση του ανθρώπινου 
δυναμικού των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας (Νοσοκομεία, Κέντρα 
Υγείας, Νομαρχίες, Δήμους) για τα δικαιώματα και την κοινωνική κατάσταση των 
αναφερόμενων πληθυσμιακών ομάδων, καθώς και στην από κοινού προώθηση 
πρακτικών ισότητας. Μία από τις δράσεις του ευρωπαϊκού διακρατικού 
Προγράμματος ήταν και η έκδοση εγχειριδίου με τίτλο «Τα Κοινωνικά Δικαιώματα 
των Προσφύγων και των Αιτούντων Άσυλο στην Ελλάδα». Το εγχειρίδιο ήδη 
κυκλοφορεί και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται συνοπτικά 
οι δράσεις της Πολιτείας απέναντι στους Πρόσφυγες και το θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει τα δικαιώματα των Προσφύγων, ενώ στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά των 
κυριότερων φορέων, δημόσιων και μη κυβερνητικών φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην προσφορά υπηρεσιών σε Πρόσφυγες και 
Αιτούντες Άσυλο.

Στο πρόγραμμα JΟΙΝ ΙΝ συμμετέχουν μέλη και της ΝΥ και της ΚΥ του ΕΣΠ, ενώ στο 
εκδοθέν εγχειρίδιο συμμετέχουν με παρεμβάσεις τους η Πρόεδρος του ΕΣΠ και 
μέλος της ΝΥ του ΕΣΠ.

6.FOSTERING THE BEST INTEREST OF THE CHILD IN CARE INSTITUTIONS
FOR UNACCOMPANIED MINORS.
Περαιτέρω, το έτος 2005 σε συνεργασία με τον Τσέχικο Οργανισμό OPU ξεκίνησε το
πρόγραμμα «Fostering the best interest of the Child in care institutions for
unaccompanied minors». Το πρόγραμμα εστιάζει σε δύο ζωτικής σημασίας 
παραμέτρους που αφορούν τη διαδικασία υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων.  
Πρώτον, εξετάζει την ποιότητα των σχετικών ιδρυμάτων και δεύτερον τις ικανότητες 
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και την εκπαίδευση των απασχολούμενων σε τέτοια ιδρύματα. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει εκπαιδευτικά ταξίδια, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων  
πρακτικών.  (Συμμετέχουν μέλη της ΚΥ).

7.NGO NETWORK OF INTEGRATION FOCAL POINTS ( ΙΝΤΙ)
Στόχοι του προγράμματος είναι η ίδρυση συστήματος ανταλλαγής εμπειριών και 
καλών πρακτικών που άπτονται της ένταξης, η ανάπτυξη κοινών αρχών για την 
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών σε κράτη μέλη της Ε.Ε, καθώς και ο έλεγχος 
(Monitoring) της εφαρμογής κυβερνητικών δράσεων/ενεργειών για την ένταξη, όπως 
αυτές καθορίζονται στις ετήσιες αναφορές για την Μετανάστευση και την Ένταξη και 
υποβάλλονται από κάθε χώρα μέλος. (Συμμετέχουν μέλη της ΚΥ)

Στόχος επίσης του προγράμματος είναι η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής και η 
προώθηση τους σε αρμόδιους κυβερνητικούς και μη φορείς και υπηρεσίες για την 
ανάπτυξη του «ενταξιακού»  διαλόγου.  Επικεφαλής του προγράμματος είναι το 
ECRE και συμμετέχουν σε αυτό φορείς από 11 κράτη μέλη.

8. REFUGEE STORIES IN A DEVELOPING COMMON EUROPEAN ASYLUM
SYSTEM
Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 ξεκίνησε το Πρόγραμμα “REFUGEE STORIES IN A
DEVELOPING COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM”, σε συνεργασία με το 
ECRE. Στόχος του Προγράμματος αυτού είναι η καταγραφή εμπειριών προσφύγων 
και αιτούντων άσυλο που αναζητούν προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω της 
συγκέντρωσης μαρτυριών και ατομικών υποθέσεων, καθώς και μέσω συνεντεύξεων 
συγκεντρώνονται ατομικές ιστορίες προσφύγων και αιτούντων άσυλο και 
καταδεικνύεται ο βαθμός επηρεασμού της ζωής τους από τις πολιτικές ασύλου. 
Συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στην έρευνα της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας και το πώς αυτή επηρεάζει τη ζωή των προσφύγων και αιτούντων 
άσυλο, κατά τη μεταφορά τους στην εθνική δικαιοταξία.  Η μελέτη αυτή θα είναι 
διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του ECRE (www.ecre.org). 

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YOUTH
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νεολαία» της ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρηματοδοτείται το πρόγραμμα του ΕΣΠ με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΡΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ». Το πρόγραμμα 
στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης νεαρών προσφύγων που μόλις 
έφτασαν στην Ελλάδα, από νεαρούς πρόσφυγες που ήδη βρίσκονται στη χώρα.  Το 
Δίκτυο εστιάζει σε θέματα κοινωνικής ένταξης (γλώσσα, εκπαίδευση, στέγη, 
ελεύθερος χρόνος) και ως βασικό μέσο χρησιμοποιεί την πληροφόρηση.    

Ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του ΕΣΠ το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  “Increasing 
Refugee Participation in the Field of Voluntary Return” που υλοποιήθηκε από το 
ECRE με συμμετοχή ΜΚΟ και συλλόγων προσφύγων από 4 ακόμη χώρες- μέλη ΕΕ.

Τέλος, στο πλαίσιο αξιολόγησης των χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσφύγων (ΕΤΠ) προγραμμάτων  που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συμπληρώθηκε και απεστάλη σχετικό ερωτηματολόγιο και πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνάντηση της Επιστημονικής 
Υπευθύνου με τον εξωτερικό αξιολογητή κ. Solon Ardittis. 

VΙ.  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α)  ECRE
●  Η Πρόεδρος του ΕΣΠ είναι εκλεγμ ένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
European Council on Refugees and Exiles (ECRE) και εκπροσωπεί ΜΚΟ χωρών της 
Νοτίου Ευρώπης (Πορτογαλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδας).  Το ΔΣ του 
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ECRE συνεδρίασε το 2005 4 φορές, στο Λονδίνο και στη Γενεύη, και εκτός των 
άλλων  είχε στενή συνεργασία με ανώτατα στελέχη της Υπάτης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), στη Γενεύη.  Στο πλαίσιο αυτο, η 
Πρόεδρος του ΕΣΠ, το Σεπτέμβριο του 2005 απηύθυνε πρόσκληση στη νέα 
επικεφαλής του Γραφείου Ευρώπης του UNHCR κα Pirrko Kourula να επισκεφθεί την 
Ελλάδα στις αρχές του 2006, η οποία έγινε ευχαρίστως αποδεκτή.

● Συμπληρώθηκαν και απεστάλησαν στο  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες και τους Εκτοπισθέντες η ετήσια έκθεση σχετικά με την διαδικασία 
ασύλου στην Ελλάδα για το 2004 η οποία θα δημοσιευτεί στο ECRE Country Report 
2004, ερωτηματολόγιο σχετικά με την  εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου 
στην Ελλάδα για την προετοιμασία και δημοσίευση έκθεσης σχετικά με τις πρακτικές 
και την εφαρμογή του Κανονισμού από τα κράτη μέλη ΕΕ, καθώς και 
ερωτηματολόγιο σχετικά με την πρακτική των Ελληνικών Αρχών στην εξέταση των 
προδήλως αβάσιμων αιτημάτων ασύλου και  την ενσωμάτωση της οδηγίας για την 
υποδοχή των αιτούντων άσυλο στην εσωτερική μας νομοθεσία.

● Μέλος της Νομικής Υπηρεσίας παρακολούθησε το «Ιnternational Introductory
Course on Refugee and Asylum Law», που διοργανώθηκε από το European Legal
Network on Asylum-ELENA και  πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία, στο πλαίσιο του 
ECRE.

Β) EΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Συμπληρώθηκε και απεστάλη ερωτηματολόγιο του πανεπιστημίου Vrije Universitat
του Άμστερνταμ στο πλαίσιο έρευνας που εκπονεί για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με την διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου και τις συνθήκες 
υποδοχής στα κράτη μέλη ΕΕ.

VΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΣΠ ΣΕ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
1. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΕΔΑ).
Στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), το ΕΣΠ 
εκπροσωπήθηκε στις τακτικές μηνιαίες συναντήσεις ,σε όλη τη διάρκεια του 2005, 
από την κα Λίλιαν Αργυροπούλου-Χρυσοχοίδου, ως τακτικό μέλος και από την 
Πρόεδρο του ΕΣΠ κα Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου ως αναπληρωματικό μέλος.  
Ας σημειωθεί ότι κατά το 2005 η κα Αργυροπούλου-Χρυσοχοίδου διετέλεσε Β’ 
Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΑ (από 20.01.2005 – 31.12.2005) και η κα Ηρώ 
Νικολακοπούλου-Στεφάνου Αν. Προεδρεύουσα του Β’ Τμήματος Κοινωνικών, 
Οικονομικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων (από 1.1.2005 – 2.11.2005) και στη 
συνέχεια Προεδρεύουσα του ιδίου Β’ Τμήματος (έως 31.12.2005).

Μετά από πρόταση του Β’ Τμήματος της ΕΕΔΑ, η Ολομέλεια της ΕΕΔΑ ενέκρινε 
ομόφωνα, εισήγηση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και για τους πρόσφυγες και αιτούντες 
άσυλο, καθώς προτείνεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης που θα 
διευρύνει το προσωπικό και υλικό πεδίο εφαρμογής της ΥΑ 48566/2005, ώστε 
μεταξύ άλλων α) να χορηγείται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε όσους έχουν 
υποβάλει αίτηση αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας και δεν τους έχει 
χορηγηθεί το ειδικό ροζ δελτίο αιτούντος άσυλο αλλοδαπού (επειδή η διαδικασία τους 
βρίσκεται στο αρχικό στάδιο καταγραφής της αίτησής τους, πριν από την πρώτη 
εξέταση του αιτήματός τους), αλλά διαθέτουν και επιδεικνύουν άλλο αποδεικτικό 
στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η υποβολή του αιτήματος ασύλου και β) να 
εκδίδεται βιβλιάριο ανασφάλιστου και σε όσους αναγνωρισμένους πρόσφυγες το 
επιθυμούν.



15

Εξάλλου, η Πρόεδρος του ΕΣΠ επεξεργάσθηκε εκ μέρους της ΕΕΔΑ το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενταξη, που υπέβαλε για το 2005-2006, το 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και 
όπου οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο περιλαμβάνονται ως ευάλωτη κοινωνική 
ομάδα-στόχος, η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης, λόγω των ειδικών 
χαρακτηριστικών της.

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.

VIII. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Κατά το έτος 2005 ενισχύθηκε η συνεργασία με: φορείς παροχής 
ιατροφαρμακευτικής, ψυχιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, με Ιδρύματα, 
Πανεπιστήμια, με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για 
εκπαιδευτικά ζητήματα, με Δήμους, Κοινότητες, Νομαρχίες, Κοινωνικές Υπηρεσίες 
Δημοσίων Υπηρεσιών, με την Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών, με τον Συνήγορο του 
Πολίτη και με το Δίκτυο για την Προστασία των Παιδιών για ζητήματα ασυνόδευτων 
ανηλίκων.  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: Συνάντηση με τον Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη, Κύκλος 
Δικαιωμάτων του Παιδιού, με την Διευθύντρια Προνοίας και  με τον Αντινομάρχη 
Αθηνών, με τον Διευθυντή Ανώτατης Σχολής Δημόσιας Υγείας, με την Εισαγγελέα 
Ανηλίκων Αθηνών,  με την  Assistant Migration Officer, στην Caritas Europa, με την 
Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων και πρόεδρο του ΟΝΑ, κ.α.

Η Πρόεδρος του ΕΣΠ πραγματοποίησε σειρά ομιλιών σχετικά με το ρόλο της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, σε 
διαπολιτισμικά σχολεία με παρουσία καθηγητών, μαθητών και γονέων, καθώς και 
στο πλαίσιο επιστημονικών συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προβάλλοντας 
το έργο του ΕΣΠ στον τομέα αυτό.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί συναντήθηκαν και ενημέρωσαν σπουδαστές και φοιτητές 
από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού σχετικά με το 
νομοθετικό πλαίσιο και την ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα καθώς επίσης και 
για τις υπηρεσίες που παρέχει το ΕΣΠ.  

Κατόπιν ανάθεσης, κατ’ αποκλειστικότητα στο ΕΣΠ, από την Επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μεταφράστηκε το Εγχειρίδιο για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου , που απευθύνεται σε μαθητές Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας 
εκπαίδευσης. Μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντάχθηκε ήδη στην ηλεκτρονική του μορφή 
στο πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης «Παιδεία της Δημοκρατίας» και είναι 
προσβάσιμο στην ηλεκτρονική του μορφή στο διδακτικό προσωπικό 50 σχολείων της 
χώρας. Γίνονται ενέργειες προκειμένου να αναπαραχθεί από τον Οργανισμό 
Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και να διανεμηθεί στα σχολεία της χώρας κατά το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος, αφού προηγουμένως εξασφαλισθεί η σχετική έγκριση και 
εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προς την Υπουργό Παιδείας.
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Τηρήθηκε γραφείο τύπου, με συχνή αποστολή δελτίων τύπου και ενημερωτικών 
σημειωμάτων που είχαν ως αποτέλεσμα 80 καταχωρήσεις, δημοσιεύσεις και 
προβολές στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού για την ιδιαίτερη 
πολιτιστική κληρονομιά των προσφύγων και κυρίως για τις δυνατότητες  προσφοράς 
του πληθυσμού αυτού, πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες. Ενδεικτικά αναφέρουμε την οργάνωση ομάδας φωτογραφίας 
παιδιών, η οποία με την καθοδήγηση του φωτογράφου Γιάννη Μπεχράκη και σε 
συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων πραγματοποίησε έκθεση φωτογραφίας 
(29.03.2005 – 02.04.2005) στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου «Μελίνα Μερκούρη», 
με τίτλο «Χθες-Ταξίδι-Σήμερα».

Παρουσιάστηκε επίσης θεατρική παράσταση με θέμα το μύθο της Περσεφόνης στην 
Πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ παράλληλα πραγματοποιείτο έκθεση και bazaar  
καλλιτεχνικών δημιουργιών  των παιδιών.(11.06.2005 – 12.06.2005)

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί συμμετείχαν σε ημερίδες και σεμινάρια επιδιώκοντας  την 
προώθηση της Κοινωνικής ένταξης των Αιτούντων Ασυλο και των προσφύγων 
καθώς και την προσωπική τους ενημέρωση και την εγκυρότερη πληροφόρηση 
σχετικά με τις εξελίξεις σε θέματα ασύλου, μετανάστευσης διαπολιτισμικής αγωγής 
κτλ . 

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΠ, της 
Νομικού Συμβούλου Διοίκησης και του Συντονιστή της Νομικής Υπηρεσίας στον 
Αρχιεπίσκοπο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της ΝΥ και της Υπευθύνου Προστασίας της Υπάτης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στο Κέντρο Υποδοχής Αιτούντων Ασυλο 
της Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Θεσσαλονίκη.

Μέλος του ΔΣ του ΕΣΠ και εκπρόσωπος της ΝΥ παρευρέθησαν και παρενέβησαν σε 
συνέντευξη τύπου στα Γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη, κατά την οποία ο 
Συνήγορος του Πολίτη-Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού- και η Υπάτη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες παρουσίασαν τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την 
μεταχείριση των ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο στην Ελλάδα. 

Μέλος της Νομικής Υπηρεσίας παρευρέθη σε συνέντευξη τύπου της Υπάτης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, κατά την οποία  παρουσιάσθηκαν τα 
συμπεράσματα συνεδρίου Εμπειρογνωμόνων για τον εντοπισμό και διάσωση 
προσφύγων και μεταναστών στην Μεσόγειο , την προστασία των προσφύγων και 
των έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων.

Στις 19-25/7/2005, η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Καβάλας διοργάνωσε το 5ο

Διεθνές Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ. Το ΕΣΠ είχε έντονη παρουσία στη διοργάνωση και 
στη συνέντευξη τύπου, την οποία ακολούθησαν πολλές δημοσιεύσεις. Το ΕΣΠ 
συμμετείχε επίσης σε μία εκπομπή του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, καθώς και σε 
δύο ραδιοφωνικές.

Σε συνέχεια των επαφών που έγιναν κατά τη διάρκεια του ανωτέρω Διαπολιτισμικού 
Φεστιβάλ στην Καβάλα, η Πρόεδρος του ΕΣΠ και μέλος του Δικτύου 
Συνεργαζόμενων Δικηγόρων του ΕΣΠ, προσεκλήθησαν να μιλήσουν στην 
Εκδήλωση-Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Προγράμματος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης «Παιδεία της Δημοκρατίας». Την εκδήλωση διοργάνωσε το ΤΕΕ Καβάλας 
και πραγματοποιήθηκε σε χώρο της Νομαρχίας, στις 18/11/2005. 
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IΧ. ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Στη διάρκεια του 2005 έγινε συνεχής προσπάθεια για την ανεύρεση χρηματικών 
πόρων από τον ιδιωτικό τομέα. Συγκροτήθηκε και ειδική επιτροπή για τον σκοπό 
αυτό.  Οι σχετικές δραστηριότητες συμπεριέλαβαν, μεταξύ άλλων:

· παρουσίαση του έργου του ΕΣΠ στα γραφεία του ΣΕΒ
· εκκλήσεις σε Ιδρύματα
· προτάσεις χορηγικής συνεργασίας με συνεχείς  αποστολές εκκλήσεων σε  

εταιρείες
· εκκλήσεις για προσθήκη νέων κρίκων στην «Αλυσίδα Αλληλεγγύης», πιο 

συγκεκριμένα από τα προσφυγικά Σωματεία.

Το ΕΣΠ απέκτησε και τα δικά του λαστιχένια βραχιολάκια, χρώματος γαλάζιου, που 
προσφέρονται σε όλες τις εκδηλώσεις του στη συμβολική τιμή του ενός ευρώ, για την 
αγορά του οποίου οι περισσότεροι προσφέρουν μεγαλύτερα ποσά.

Το 2005 συγκεντρώθηκε το ποσό των 96.330 ευρώ.  Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής 
συγκινητικές προσφορές:

· τα έσοδα από την πώληση του Ημερολογίου 2005 της Μαθητικής Κοινότητας του 
Γυμνασίου της Σχολής Μωραίτη

· τα έσοδα από τα εισιτήρια της πρεμιέρας (20.11.2005) του εξαιρετικού έργου του 
Μάϊκ Κένι «Το Αγόρι με την Βαλίτσα» που παρουσιάστηκε από την Παιδική Σκηνή 
του Θεάτρου Πόρτα.

· τα σημαντικά έσοδα από το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ του Νηπιαγωγείου 
«Αγκάλη» (17.12.2005)

Επιδιώχθηκε συγχρόνως με επιτυχία η εξασφάλιση δωρεών εις είδος (τρόφιμα, 
ρουχισμός, έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές), είτε για να μοιρασθούν κατ’ ευθείαν 
στους πρόσφυγες, είτε για να ενισχυθεί ο εξοπλισμός των γραφείων του ΕΣΠ και 
ιδιαίτερα της ΠΥΞΙΔΑΣ (π.χ. τραπέζι πίνγκ-πόνγκ για την ψυχαγωγία των παιδιών, 
αντικατάσταση τέντας και τοποθέτηση προστατευτικών πετασμάτων).

Το ΕΣΠ δέχθηκε επίσης και προσφορά υπηρεσιών (εκτυπώσεις, μεταφορές).

Η αξία όλων αυτών των προσφορών (σε είδος και υπηρεσίες) είναι σημαντική.

Σε γιορτή στον Ναυτικό Ομιλο Ελλάδος, (20.06.2005), το ΕΣΠ βράβευσε 28 άτομα ή 
εταιρείες των οποίων οι δωρεές (εις χρήμα, εις είδος ή υπηρεσίες) τα τελευταία 
χρόνια έφθασαν ή ξεπέρασαν τα 3000 ευρώ. Πρόκειται για τους:
«Καίτη Κυριακοπούλου, S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., Γιώργο Παπαδημητρίου, 
Superb Maritime, Ιδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, S. C. Johnson Ελλάς ΑΕΒΕ, Μαθητική
Κοινότητα Σχολής Μωραίτη, Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ, Τράπεζα της Ελλάδος, 
COCA-COLA Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως ΑΕ, KRAFT Foods Helllas ΑΕ, 
Μαθητική Κοινότητα Λεοντείου Σχολής, Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, Ευγενίδειο Ιδρυμα, 
Γεράσιμο Βασιλόπουλο, ΔΕΛΤΑ Συμμετοχών ΑΕ, INTRACOM ΑΕ, Christianne
Palmerο, Αναστασία Πίντου, Ισμήνη Σακελλαροπούλου, Μαρίνα Σακελλαροπούλου, 
ΑΡΜΑΟΣ Μεταφορική ΑΕ, Interboat EΠΕ, Leo Burnett Athens, Microsoft Hellas
AEBE, Κώστας Νάκας, Sintra AEBE, Symposioum Communications ΕΠΕ».
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X.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΠ ευχαριστεί όλους εκείνους που βοήθησαν το έργο 
του το 2005.

· Τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Δημόσιας Τάξης, Πολιτισμού, Εργασίας, Παιδείας.

· Την Εκκλησία της Ελλάδος.
· Την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.
· Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
· Τη Νομαρχία Αττικής.
· Τους Δήμους Αθηναίων, Περιστερίου και ιδιαίτερα τον Πολιτισμικό Οργανισμό 

του Δήμου Αθηναίων.
· Την ΤΕΔΚΝΑ (Τοπική Ενωση Δήμου & Κοινοτήτων Νομού Αττικής).
· Το Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ).
· Το Συνήγορο του Πολίτη.
· Τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
· Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.
· Τις ΜΚΟ της Ελλάδος και του Εξωτερικού, με τις οποίες το ΕΣΠ 

συνεργάσθηκε στενά.
· Τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών
· Τον Ναυτικό Ομιλο Ελλάδος
· Το θέατρο «ΠΟΡΤΑ» και ειδικότερα την κα Ξένια Καλογεροπούλου
· Το Νηπιαγωγείο «ΑΓΚΑΛΗ»
· Τον κο Γιάννη Μπεχράκη για τη συνδιοργάνωση της έκθεσης φωτογραφίας 

και για την ευγενική παραχώρηση 10 φωτογραφιών προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στο νέο φυλλάδιο του ΕΣΠ και στην ιστοσελίδα

· Την Εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ (λευκά είδη).
· Τους πολλούς εθελοντές που προσέφεραν με ενθουσιασμό τον πολύτιμο 

χρόνο τους.
· Όλους τους δωρητές του ιδιωτικού τομέα.
· Όλους τους ανθρώπους που στηρίζουν θερμά το έργο του ΕΣΠ.

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

Αθήνα, 5 Aπριλίου 2006

Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου Ελένη Ζαούση
Πρόεδρος Γενική Γραμματεύς


