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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κύριες εξελίξεις στο ΕΣΠ το 2006 ήταν οι εξής:
1. Την περίοδο 1.1 – 31.12.2006 έγιναν 17 συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, το οποίο είχε σε όλο το διάστημα την ίδια σύνθεση, αφού το έτος
2006 δεν ήταν έτος αρχαιρεσιών.
2. Το ΔΣ και οι εργαζόμενοι στο ΕΣΠ πληροφορήθηκαν με μεγάλη λύπη τον
θάνατο του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΕΣΠ Αντώνη Τσακίρη, ο
οποίος είχε προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες και ως Ταμίας του ΔΣ το
διάστημα 2001-2003. Ολοι θα τον θυμούνται για την ευγένεια, το ήθος και την
προθυμία προσφοράς που τον διέκριναν
3. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ο
αριθμός των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα –οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις το
2006- ήταν 12.267 σε σχέση με τις 9.050 αιτήσεις που υπεβλήθησαν το 2005.
Αξίζει να σημειωθεί ότι 6.128 από τις ανωτέρω αιτήσεις (δηλ. περίπου το
50%) έγιναν από άτομα που κατάγονται από το Μπαγκλαντές και το
Πακιστάν, ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο του 2006 (το πρώτο μισό του
χρόνου υποβλήθηκαν μόνο 883 αιτήσεις).
4. Από τα σημαντικότερα αποτελέσματα που κατεγράφησαν, κυρίως κατά το
δεύτερο εξάμηνο, ήταν οι Αρχές να σταματήσουν την πρακτική διακοπής της
διαδικασίας ασύλου, πρακτική που το ΕΣΠ είχε επανειλημμένως προσβάλει
ως ασυμβίβαστη με τον Κανονισμό του Δουβλίνου. Επίσης σημειώθηκε
έντονη προσπάθεια των Αρχών να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των
καταχρηστικών αιτημάτων ασύλου με τον προβλεπόμενο από τη νομοθεσία
τρόπο. Συνεχίσθηκε να ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή
εφαρμογή της εκ του νόμου προβλεπομένης διαδικασίας ασύλου, και να
παρατηρείται έλλειψη ενιαίας πρακτικής στην εφαρμογή του νομοθετικού
πλαισίου.
5. Στο πλαίσιο αυτό, και παρά τις προσπάθειες των αρμοδίων Αρχών, οι
υπηρεσίες τις οποίες παρέχει το Σωματείο εξακολουθούν συχνά να
αποτελούν σωτήρια βοήθεια στην οποία μπορούν να προσβλέπουν οι
αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες στην Ελλάδα.
6. Προετοιμάσθηκε ο φάκελος και κατατέθηκε αίτηση πιστοποίησης του
Σωματείου ως φορέα Παροχής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής
Φροντίδας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της
Νομαρχίας Αθηνών.
7. Εγινε η κατάλληλη επεξεργασία της ιστοσελίδας του ΕΣΠ. Παράλληλα, χάρις
σε σημαντικές δωρεές που έλαβε το Σωματείο για τον σκοπό αυτό στο τέλος
του έτους, άρχισαν οι αγορές και εργασίες για την ανανέωση του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού του και για την εγκατάσταση νέας βάσης
δεδομένων, πολύ απαραίτητης καθώς διευρύνεται ο αριθμός των
εξυπηρετουμένων από το ΕΣΠ.
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8.

Συνεχίσθηκε να αποτελεί πολύ ευαίσθητο πρόβλημα η άφιξη, ανάμεσα στους
άλλους πρόσφυγες, και μεγάλου αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων παιδιών,
για τα οποία είναι απαραίτητη η κατάλληλη νομική προστασία καθώς και η
παροχή της πρέπουσας ψυχολογικής και κοινωνικοοικονομικής στήριξης. Οι
υπηρεσίες του ΕΣΠ προσφέρουν τη βοήθειά τους στις Αρχές για την
αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

9. Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος υπήρξε το πρόγραμμα εκούσιου επαναπατρισμού
δέκα Αφγανών προσφύγων, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διεθνούς
Αναπτυξιακής Σύμπραξης του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΔΑΣ).
10. Με συγχρηματοδότηση της ΥΔΑΣ το ΕΣΠ συμμετείχε επίσης σε
πρωτοποριακό πρόγραμμα για την παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής
αρωγής σε θύματα σωματεμπορίας (trafficking).
11. Επείγον μέλημα του ΕΣΠ είναι η εξασφάλιση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα
για την κάλυψη απαραίτητων προγραμμάτων που δεν έχουν άλλη
χρηματοδότηση, όπως π.χ. για την πρόσληψη μεγαλύτερου αριθμού
διερμηνέων, απαραίτητων για να τελούν σωστά το έργο τους τα μέλη της
Νομικής και της Κοινωνικής Υπηρεσίας, καθώς και για άμεση βοήθεια σε
προσφυγικές οικογένειες που βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης ανάγκης.
ΙΙ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι δραστηριότητες της Νομικής Υπηρεσίας (ΝΥ) συνίστανται κατ’ αρχήν σε παροχή
δωρεάν νομικής συνδρομής σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και κατόχους δελτίων
«καθεστώτος υπό ανοχή», εκπαίδευση των εμπλεκομένων φορέων σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο καθώς και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε ζητήματα ασύλου και
προστασίας προσφύγων και η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας με αντικείμενο την
προώθηση των ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ασύλου.
1. Νομική Αρωγή και Συμβουλευτική.
Παρασχέθηκε νομική συμβουλευτική και στήριξη σε 6295 περιπτώστεις (6571
άτομα) σχετικά με τη διαδικασία ασύλου, τη χορήγηση και ανανέωση εγγράφων, τη
διαδικασία μετεγκατάστασης κλπ.
Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις ενώπιον των ελληνικών αρχών για 1.407
περιπτώσεις (1.443 άτομα) σχετικά με ζητήματα πρόσβασης στη διαδικασία
ασύλου. Οι ως άνω περιπτώσεις αφορούσαν νεοαφιχθέντες σε σημεία εισόδου 990
περιπτώσεις (992 άτομα) οι 964 στο πλαίσιο αποστολών. Ανάμεσα στις ομάδες
αυτές συγκαταλέγονται 98 ασυνόδευτοι ανήλικοι και 32 γυναίκες μόνες, 1 γυναίκα
με δύο ανήλικα τέκνα κρατούμενη της Α.Δ. Ορεστιάδας και 2 άτομα/ περιπτώσεις
επιζήσαντες (θύματα) νάρκης, εκ των οποίων ο ένας τραυματίσθηκε σοβαρά και
νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο Διδυμότειχου.
Εγιναν παρεμβάσεις στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών (ΓΑΔΑ) για 35
περιπτώσεις/ 38 άτομα,
εκ των οποίων οι 3 ασυνόδευτοι ανήλικοι,
κρατουμένους των υπηρεσιών της.
Πραγματοποιήθηκε έγγραφη παρέμβαση και τηλεφωνική επικοινωνία με τις
δικαστικές φυλακές Αυλώνα για την πρόσβαση στην διαδικασία ασύλου ασυνόδευτου
ανήλικου μετά από αίτημα της Εισαγγελέως Ανηλίκων Πρωτοδικείου Αθηνών μέσω
της Υπηρεσίας επιμελητών ανηλίκων, καθώς και ενός πιθανολογούμενου θύματος
βασανιστηρίων.
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Εγιναν παρεμβάσεις για άμεση υποβολή αιτήματος ασύλου και χορήγηση σχετικών
εγγράφων από τις υπηρεσίες της ΓΑΔΑ για 382 περιπτώσεις (409 άτομα).
Πρόκειται για περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων, ατόμων με προβλήματα υγείας,
ατόμων τα οποία είχαν επανειλημμένως παρουσιαστεί χωρίς αποτέλεσμα στο Τμήμα
Αλλοδαπών Αθηνών για την υποβολή του αιτήματος και γενικότερα ευάλωτες
περιπτώσεις αιτούντων άσυλο.
Νομική συνδρομή για την παρακολούθηση της πορείας των αιτημάτων ασύλου
τους, την χορήγηση και ανανέωση εγγράφων, την επίσπευση της διαδικασίας κ.λπ.
δέχθηκαν 3832 περιπτώσεις (4027 άτομα).
Για 2.184 περιπτώσεις (2340 άτομα) εξ αυτών κρίθηκαν απαραίτητες και
πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις με επισκέψεις, τηλεφωνήματα, φαξ, e-mails, στις
αρμόδιες Υπηρεσίες -ειδικότερα επισκέψεις σε εβδομαδιαία βάση στη ΓΑΔΑ και στο
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (ΥΔΤ) προς επίσπευση εξέτασης των αιτημάτων ασύλου
καθώς και περαιτέρω διεκπεραίωση ζητημάτων ενώπιον του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 1.376 περιπτώσεις (1452 άτομα) δέχθηκαν συνδρομή
για την υποβολή προσφυγής τους ενώπιον του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως για την
εξέταση του αιτήματος ασύλου τους σε δεύτερο βαθμό εκ των οποίων 15 έγιναν με
ειδική διαδικασία, λόγω παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας προσφυγής, δίχως
ωστόσο υπαιτιότητα των προσφευγόντων, και μία έγινε δια της Εισαγγελέως
Ανηλίκων Αθηνών για υπόθεση ασυνόδευτου ανήλικου από το Ιράκ.
13 περιπτώσεις (19 άτομα) δέχτηκαν συνδρομή για την υποβολή αίτησης ή /και την
ανανέωση χορήγησης ανθρωπιστικού καθεστώτος. Υπεβλήθησαν αντιρρήσεις κατά
της διακοπής διαδικασίας ασύλου κατόπιν εφαρμογής του Κανονισμού του
Δουβλίνου ή αυθαίρετης εφαρμογής του άρθρου 2 παρ. 8 ΠΔ 61/99 για 46
περιπτώσεςι (53 άτομα).
Δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα ασυνόδευτος ανήλικος, δέχθηκαν συνδρομή, με τη
σύνταξη δικογράφων και υποβολή αίτησης για την εξ υπαρχής εξέταση του αιτήματος
ασύλου τους. Υπεβλήθη και μία προσφυγή επί αποφάσεως απέλασης.
10 περιπτώσεις (16 άτομα) δέχθηκαν συνδρομή σε θέματα που αφορούν μόνιμες
λύσεις προστασίας (οικογενειακή επανένωση, μετεγκατάσταση, επαναπατρισμός).
Παρασχέθηκε συνδρομή σε ηλικιωμένη αιτούσα άσυλο και επετεύχθη η οικογενειακή
επανένωσή της με τον γιο της στη Νορβηγία κατά την ανθρωπιστική ρήτρα (άρθρο
15) του Κανονισμού του Δουβλίνου.
Πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις μελών και συνεργατών της Νομικής
Υπηρεσίας ΕΣΠ και της αντιπροέδρου του ΔΣ ΕΣΠ, με τον Διευθυντή της
Διεύθυνσης Αλλοδαπών ΥΔΤ καθώς και τον Τμηματάρχη του Τμήματος Ασύλου
ΥΔΤ, σε συνέχεια κατάθεσης αίτησης για την ανάκληση απόφασης ΥΔΤ περί
απορρίψεως αιτήσεως ασύλου, εξαιρετικά ευάλωτης περίπτωσης Αφγανού, στο
πρόσωπο του οποίου-τόσο κατά την γνώμη της ΝΥ ΕΣΠ όσο και της Επιτροπής
Προσφυγών ΥΔΤ -συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1Α 2 της Σύμβασης της
Γενεύης. Η αίτηση ασύλου υποβλήθηκε και εξετάστηκε ενόσω ο ανωτέρω ήταν
ασυνόδευτος ανήλικος και απορρίφθηκε τρία χρόνια αργότερα με μη επαρκώς
αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. Για τον ανωτέρω είχε
κατατεθεί επίσης αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας τον
Απρίλιο 2006. Τον Ιούνιο 2006 κατετέθη αίτηση για την εξ υπαρχής εξέταση του
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αιτήματος ασύλου του η οποία και έγινε δεκτή και χορηγήθηκε άσυλο με απόφαση
του Γενικού Γραμματέως ΥΔΤ τον Αύγουστο 2006.
Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 29 παραστάσεις ενώπιον ποινικών, λοιπών
διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων, για υποστήριξη αιτούντων άσυλο και 4
παραστάσεις για υποστήριξη γυναικών θυμάτων σωματεμπορίας (trafficking).
Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση Αιγυπτίου (Κόπτου) που τον Ιούλιο 2006 έφθασε
στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όπου και κρατήθηκε, και που το άμεσο αίτημά
του για χορήγηση πολιτικού ασύλου απορρίφθηκε μετά από ταχύρρυθμη διαδικασία.
Το άτομο αυτό, που άσκησε προσφυγή κατά της αποφάσεως, κινδύνευε να απελαθεί
μέσα σε 9 μέρες. Χάρις στις παρεμβάσεις της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΣΠ, που
περιελάμβαναν αίτηση λήψης Ασφαλιστικών Μέτρων ενώπιον του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο κρατούμενος αφέθηκε ελεύθερος και
πήρε ειδικό δελτίο.
Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας παρέστη σε 67 τακτικές συνεδριάσεις
της Επιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, προς
υποστήριξη 181 περιπτώσεων αιτούντων άσυλο (243 άτομα).
Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατετέθησαν 25 αιτήσεις
ακυρώσεως (27 άτομα) για περιπτώσεις αιτούντων άσυλο, των οποίων τα αιτήματα
απορρίφθηκαν από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης. Η μία εξ αυτών κατετέθηκε δια
της Αντιεισαγγελέως Ανηλίκων Αθηνών. Επίσης προετοιμάστηκαν και κατατέθησαν
15 αιτήσεις αναστολής (15 άτομα). Συζητήθηκαν επίσης 17 περιπτώσεις
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατετέθησαν αντίστοιχα υπομνήματα,
ενώ ανεβλήθη με πρόταση του ΣτΕ η συζήτηση 60 περιπτώσεων. Χορηγήθηκε
προσωρινή διαταγή για την αποχή της διοίκησης από κάθε μέτρο απομάκρυνσης
από τη χώρα και για την επανέκδοση του ειδικού δελτίου αιτήσαντος άσυλο
αλλοδαπού σε 16 περιπτώσεις (20 άτομα) εκ των οποίων οι 4 ήταν Ιρανοί
κρατούμενοι στην παραμεθόριο. Κατετέθη αίτηση για την χορήγηση σχετικής
βεβαίωσης ότι δεν έχει συζητηθεί ακόμη η αίτηση ακύρωσης οικογένειας αιτούντων
άσυλο κατά της απορριπτικής απόφασης του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. Στο
πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας,
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εισηγητές σε εβδομαδιαία βάση.
2. Συντεύξεις με αιτούντες άσυλο και εν δυνάμει αιτούντες άσυλο.
Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις ώστε να διευρευνηθεί για ποιους πληρούνται οι
προϋποθέσεις αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας , σύμφωνα με τις διεθνείς
συμβάσεις, με 1.628 περιπτώσεις (1667 άτομα), εκ των οποίων για 863
περιπτώσεις (902 άτομα) πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του ΕΣΠ, για 33
περιπτώσεις (33 άτομα) εκ των οποίων οι τρεις ασυνόδευτοι ανήλικοι σε χώρους
κράτησης και για 732 περιπτώσεις (732 άτομα) σε σημεία εισόδου.
3. Αποστολές Νομικής Υπηρεσίας.
Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν βάσει του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Προσφύγων (ERF) 11 αποστολές σε σημεία εισόδου: Κω (2 φορές),
Μυτιλήνη, Χαλκίδα, Σάμο (2 φορές), Κομοτηνή, Καβάλα, Λέρο, Λέσβο, Χίο. Στις
μονοήμερες ως τριήμερες αποστολές αποτελούμενες από μέλη της Νομικής
Υπηρεσίας και ενός διερμηνέα, προσφέρθηκε νομική αρωγή σε συνολικά 964
νεοαφιχθέντες κρατούμενους, από τους οποίους 109 τουλάχιστον ήταν ασυνόδευτοι
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ανήλικοι ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις οικογενειών με μικρά παιδιά ή και
ασυνόδευτων γυναικών. Κατά την διάρκεια των αποστολών έγιναν ατομικές
συνεντεύξεις με πολλά από τα παραπάνω άτομα ενώ σημαντικές ήταν και οι
συναντήσεις με τις τοπικές κρατικές αρχές για ενημέρωσή τους σε θέματα ασύλου και
συνδρομή στην επίλυση των προβλημάτων των ανωτέρω κρατουμένων.
Αλλες αποστολές πραγματοποιήθηκαν α) στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
EQUAL «Ακτινεργία» (Ηράκλειο, Λέρο, Σάμο, Χίο), β) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος ΑΡΓΩ ΙΙ (8 αποστολές σε Ορεστιάδα, Σάμο, Ηγουμενίτσα, Σύρο,
Καλαμάτα, Βόλο, Αγ. Νικόλαο Κρήτης και Κω), γ) καθώς και του προγράμματος
UNHCR Border Monitoring (13 αποστολές σε Πάτρα, Καλαμάτα, Κάλυμνο, Χαλκίδα,
Νέα Βύσσα Εβρου, Βέινα Ροδόπης, Ρόδο, Κω, Χίο, Σύρο, Λέρο, Αλεξανδρούπολη –
Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Χανιά και Πάτμο).
4. Νομική Υποστήριξη για Ενταξιακά Ζητήματα.
Παρασχέθηκε νομική συνδρομή, συμβουλευτική και γενικότερα νομική υποστήριξη
για την επίλυση των νομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την ένταξή
τους στην ελληνική κοινωνία, σε 752 περιπτώσεις.
Οι περιπτώσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν κυρίως ενημέρωση προς τους
ενδιαφερόμενους πρόσφυγες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στην
Ελλάδα, παροχή νομικών συμβουλών για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων
τους, εκπροσώπηση ενώπιον των ελληνικών αρχών, δημοσίων υπηρεσιών και
οργανισμών, ενημέρωση και νομική συνδρομή κατά τη διαδικασία πολιτογραφήσεως,
νομική υποστήριξη και συνδρομή σε εξατομικευμένες υποθέσεις αστικού, ποινικού,
εργατικού, εμπορικού, διοικητικού και φορολογικού δικαίου, καθώς και παρεμβάσεις
προς Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς προκειμένου να επιλυθούν νομικά
προβλήματα που αφορούν όλους τους αλλοδαπούς που εντάσσονται στις
παραπάνω κατηγορίες.
5. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και λοιπές δραστηριότητες στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Κατά το 2006 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.
Πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών υπαλλήλων σεμινάριο
παρουσίασης και διανομής των αποτελεσμάτων του προγράμματος ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΙΙ
στο πλαίσιο της κοινής Δράσης ΑΡΓΩ για την ενίσχυση των διαδικασιών χορήγησης
ασύλου στα Ελληνικά εξωτερικά σύνορα, Αθήνα, 18-19/12/06.
Μέλη της Νομικής Υπηρεσίας συμμετείχαν, ως εκπαιδευτές:
·

σε σεμινάρια στο πλαίσιο της διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων για
θέματα ασύλου και προστασίας των προσφύγων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης
και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας που οργανώθηκαν από το
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΥΠΕΣ σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
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·

σε σεμινάρια κατάρτισης συμβούλων απασχόλησης στο πλαίσιο της
αναπτυξιακής σύμπραξης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας EQUAL
«Ακτινεργία», στο ΚΕΚ Αθηνών, Οκτώβριος 2006

Μέλη της Νομικής Υπηρεσίας συμμετείχαν με εισηγήσεις στα παρακάτω συνέδρια –
ημερίδες:
·

σε συνέδριο με τίτλο: «Δίκτυο προστασίας ευπαθών ομάδων-Νέες
Τεχνολογίες» που διοργανώθηκε από το Δήμο Τρικκαίων και τη ΔΕΚΟΜΕΤ
στο πλαίσιο του προγράμματος Join In (Μάιος 2006).

·

σε συνέδριο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με θέμα «Ο ρόλος των
Διοικητικών Δικαστών στην αντιμετώπιση θεμάτων μεταναστών και
προσφύγων» , Καρπενήσι, (Ιούνιος 2006).
σε συνέδριο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ισότητα στην Υγεία» με τίτλο
«Αιτούντες Άσυλο, Πολιτικοί Πρόσφυγες Κοινωνικά Δικαιώματα Αρχή της
Ίσης Μεταχείρισης».
στο σεμινάριο με θέμα «Ευαισθητοποίηση Υπέρ της Ισότητας και Κατά των
Διακρίσεων», στα πλαίσια του προγράμματος «Join In – Mainstreaming of
Equality and Non – discrimination”. (Σεπτέμβριος 2006)
σε ημερίδα που διοργανώθηκε από τις ΜΚΟ «Κλίμακα» και «La strada» για
τα θύματα σωματεμπορίας, (Οκτώβριος 2006), κτίριο της Ουκρανικής
πρεσβείας στην Αθήνα.

·
·
·

·

σε συνέδριο του ΙΜΕΠΟ για την μετανάστευση (Νοέμβριος 2006).

Μέλη της Νομικής Υπηρεσίας μίλησαν σε δύο εκδηλώσεις:
·
·

σε εκδήλωση για τους ανήλικους Αφγανούς αιτούντες άσυλο που διαμένουν
στον Ξενώνα ΕΙΝ στα Ανώγια Ρεθύμνης που οργάνωσε από κοινού ο
Σοροπτιμιστικός όμιλος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου Κρήτης
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,
(Νοέμβριος 2006)

Μετείχαν επίσης:
·

σε Συνέδριο που διοργανώθηκε από το «Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών
Ευρώπης», με θέμα: «Παράνομη Διακίνηση και Εμπορία Ανθρώπων»
(Ιούλιος 2006)

·

σε συνέδριο για τα θύματα σωματεμπορίας, διοργανωτές ΓΓ Ισότητας
(Δεκέμβριος 2006)
σε συνέδριο με τίτλο «Δράση κατά της παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων
«Πρόληψη Προστασία και Δίωξη»,

·
·
·

·
·

σε ημερίδα που διοργάνωσε η ΔΟΜ και «Εύξεινη Πόλη» στο πλαίσιο του
προγράμματος «Περσε-φώνη ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των
γυναικών» (Ιούνιος 2006)
σε Σεμινάριο για το προσωπικό οργανώσεων που ασχολούνται με
πρόσφυγες με θέμα: «Βασικές Αρχές για την Προστασία των Προσφύγων,
Κώδικας Δεοντολογίας, Κανόνες Λειτουργίας» , που διοργανώθηκε από την
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, (Μάιος 2006)
σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώθηκε από τη ΜΚΟ «Κλίμακα» στα
γραφεία του ΕΣΠ με θέμα την παροχή συμβουλευτικής σε θύματα trafficking
(Ιούνιος 2006)
σε εκπαιδευτικό σεμινάριο της ΔΟΜ στα πλαίσια στα πλαίσια του
προγράμματος AGIS 2005.
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Μέλη της Νομικής Υπηρεσίας συνέταξαν πρόταση για το σχέδιο δράσης σχετικά με
τον εθελοντικό επαναπατρισμό, καθώς και κείμενο σχετικά με τα κοινωνικά
δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και προσφύγων για το εγχειρίδιο «Κοινωνικά
Δικαιώματα προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος “Join In – mainstreaming of Equality and Nondiscrimination”
Έστειλαν έγγραφη παρέμβαση προς τη Δ/νση κοινωνικής Αντίληψης του Υπ. Υγείας
σε σχέση με το γενικό πρόβλημα της χορήγησης άδειας εργασίας αιτούντων άσυλο
λόγω νέου συστήματος πρόσβασης στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα και
παραχώρησαν συνέντευξη σε τοπική εφημερίδα και ρ/σ της Καβάλας στο πλαίσιο
αποστολής στην Καβάλα.
Τέλος, μέλη της Νομικής Υπηρεσίας είχαν συναντήσεις με στελέχη Υπουργείων,
Πρεσβειών, Ηνωμένων Εθνών, ΜΚΟ, καθώς και δημοσιογράφους, στα πλαίσια της
εργασίας τους και κυρίως της ενημέρωσης για το δίκαιο των προσφύγων.
Στο εξωτερικό, μέλη της Νομικής Υπηρεσίας μετείχαν σε συνέδριο του Ερυθρού
Σταυρού Σουηδίας, στο Malmo με τίτλο «Εθελούσιος επαναπατρισμός των
απορριφθέντων αιτούντων άσυλο».
III. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σκοπός του τμήματος είναι να διευκολύνει την προσαρμογή, ανεξαρτητοποίηση και
ένταξη των Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και όσων έχουν γίνει δεκτοί να παραμείνουν
στην Ελλάδα με Ανθρωπιστικό Καθεστώς.
Σύμφωνα με τις ανάγκες του
εξυπηρετούμενου πληθυσμού, διαμορφώνονται οι δραστηριότητες των κοινωνικών
λειτουργών.
1.Υποδοχή Νεοαφιχθέντων Αιτούντων Άσυλο
Η Υποδοχή Νεοαφιχθέντων εστιάζεται κυρίως στην εξασφάλιση στέγασης. Λειτουργεί
σε συνεργασία και υποστηρίζεται οικονομικά από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο έχει αναθέσει στο Ε.Σ.Π. να συντονίζει τις
παραπομπές νεοαφιχθέντων σε Κέντρα Υποδοχής, ξενώνες και ξενοδοχεία.
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, στην διάρκεια του 2006, εξυπηρέτησαν συνολικά 955
περιπτώσεις και οργάνωσαν την στέγαση 178 ατόμων. Αναλυτικά, 125 άτομα
εισήχθησαν σε Κέντρα Υποδοχής, 38 σε ξενοδοχεία, και 15 σε ξενώνες και
άλλα πλαίσια φιλοξενίας.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 733 παρεμβάσεις για διευθέτηση θεμάτων υγείας
(ιατρικές εξετάσεις, θεραπείες, νοσηλείες, εξασφάλιση τεχνητών μελών και
παραϊατρικού υλικού), 659 συνεδρίες συμβουλευτικής στήριξης και χρειάστηκαν 876
παρεμβάσεις για θέματα ένταξης (εκπαιδευτικά, εργασιακά).
Το Τμήμα Υποδοχής κατά την επαφή του με τον πληθυσμό των νεοαφιχθέντων
αιτούντων άσυλο, κλήθηκε να καλύψει τις ανάγκες και ιδιαίτερα ευάλωτων
περιπτώσεων, όπως 227 ασυνόδευτων ανηλίκων, 18 ατόμων με διαφόρων ειδών
αναπηρίες, 29 γυναικών χωρίς υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον, 165 ατόμων με
πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, 30 μονογονεϊκών οικογενειών, 34 πολυμελών
οικογενειών, 42 γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης, 12 θυμάτων βασανιστηρίων,
13 οικογενειών με νεογέννητο τέκνο, 27 ατόμων με ψυχικά προβλήματα κ.α.
Συνολικά, οι ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις κατά το 2006 ανήλθαν στο 60% των
εξυπηρετουμένων.
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2. Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία
Η Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία παρέχει συμβουλευτική και πληροφόρηση,
παρεμβαίνει σε φορείς και Υπηρεσίες προς όφελος των εξυπηρετουμένων,
(παραπομπές για θέματα εκπαίδευσης, υγείας, επαγγελματικής κατάρτισης κλπ).
Στη διάρκεια του έτους, από την Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ, προσφέρθηκε
συμβουλευτική και παροχή βοήθειας σε 445 περιπτώσεις (727 άτομα). Συγχρόνως
συνεχίστηκε η στήριξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο που δεν είχαν κατορθώσει
να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν
άνω των 1000 συνεδριών συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης, ενώ
πραγματοποιήθηκαν
παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση πρόσβασης στην
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (481), για ανεύρεση και εξασφάλιση φαρμάκων και
παραϊατρικού υλικού (70), για διεκπεραίωση εκπαιδευτικών ζητημάτων (153), για την
δωρεάν συμμετοχή παιδιών σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις (28), κ.α.
Παράλληλα, με την βοήθεια εθελοντών έγιναν πολλές διανομές ρουχισμού, τροφίμων
και άλλων ειδών που προήλθαν από δωρεές ιδιωτών και επιχειρήσεων σε 139
άτομα, έκδοση άδειας εργασίας, έκδοση Α.Φ.Μ., έκδοση βιβλιαρίου ασφάλειας.
ενώ δόθηκε και οικονομική ενίσχυση σε 63 περιπτώσεις.
Η λειτουργία της Κεντρικής Κοινωνικής Υπηρεσίας εντάχθηκε, μερικώς, στο
πρόγραμμα «Ένταξη Προσφύγων» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων το οποίο
και συγχρηματοδοτεί το Πρόγραμμα κατά 75%, ενώ το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που είναι και η Εθνική Αρχή Διαχείρισης, το χρηματοδοτεί
κατά 25%.
Προκειμένου να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι αιτούντες άσυλο και οι
πρόσφυγες, η Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ συνέχισε την δικτύωσή της με
διαφόρους φορείς π.χ. Δήμους, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δημόσιων Υπηρεσιών, Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, αλλά και μεμονωμένα άτομα, όπου μπορούσε να στέλνει
πρόσφυγες για σίτιση, στέγαση ορισμένων ευάλωτων περιπτώσεων, ιατρική και
φαρμακευτική εξυπηρέτηση.
Ας αναφερθούν επιλεκτικά:

● για ιατρικά ζητήματα: Ιατροί, Ιατρικοί Σύλλογοι, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία,
Ινστιτούτο Παστέρ, Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ΠΡΑΞΙΣ, ΠΙΚΠΑ,
Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, Φαρμακοποιοί του Κόσμου, Οδοντιατρική
Σχολή Αθηνών, Οπτικά «Σταύρου»,
Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων
Βασανιστηρίων, Φορείς σχετικοί με το ζήτημα της αναπηρίας, Μονάδα Ελέγχου
Ειδικών Λοιμώξεων, Σύλλογοι για τον Διαβήτη, Φαρμακευτικές Εταιρείες.
●για θέματα εκπαίδευσης: Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής γλώσσας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού.
●για γενικότερα ζητήματα: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Άρτος Δράση, Άρσις, Κάριτας,
«Οι Φίλοι του Παιδιού», «Κέντρο Στήριξης και Οικογένειας», Κλίμακα, Σύλλογος Μερίμνης
Ανηλίκων, εκκλησιαστικοί και άλλοι ξενώνες, ενορίες για ενίσχυση ή σίτιση απόρων
προσφύγων, αθλητικοί σύλλογοι κλπ.
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Αξίζει να αναφέρουμε ότι η έμφαση που δόθηκε στις ευάλωτες ομάδες του
επωφελούμενου πληθυσμού, π.χ. μονές γυναίκες, θύματα ναρκών κ.λπ. συνέβαλε
στην έκδοση «εγκυκλίου» των Υφυπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με
την οποία ενεργοποιείται ο Ν. 2999 (ΦΕΚ 71/τ.Α’ /8-4-2002), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ
το 2004. Σύμφωνα με αυτήν την εγκύκλιο, « τα νοσοκομεία στα οποία γίνεται
διακομιδή των θυμάτων ναρκών, θα παρέχουν περίθαλψη και τοποθέτηση τεχνητών
μελών, εάν τούτο καταστεί αναγκαίο για την αποκατάσταση τους.»
3. Διαπολιτισμικό Κέντρο «ΠΥΞΙΔA»
Κατά τη διάρκεια του 2006, οι κοινωνικοί λειτουργοί της ΠΥΞΙΔΑΣ εξυπηρέτησαν 381
άτομα. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2006 είναι οι εξής:
Για ενηλίκους, λειτούργησαν 17 τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας τα οποία
παρακολούθησαν 135 άτομα, 5 τμήματα αγγλικών τα οποία παρακολούθησαν 39
άτομα και 2 τμήματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών στα οποία συμμετείχαν
15 άτομα.
Για παιδιά και έφηβους, πραγματοποιήθηκαν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε
52 μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε 42
παιδιά και εφήβους, μαθήματα αγγλικών σε 10 παιδιά και γαλλικών σε 4 παιδιά.
Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές/ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως
ομάδα μουσικής (10 παιδιά και ενήλικες), ομάδα χορού (10 παιδιά), ομάδα
κατασκευής κούκλας (6 παιδιά), ομάδα κουκλοθέατρου (15 παιδιά και ενήλικες),
ομάδα κολύμβησης (6 παιδιά), βραχυπρόθεσμη ομάδα δημιουργίας αφισών (23
παιδιά και έφηβοι), ομάδα δημιουργικής απασχόλησης και τέχνης (15 παιδιά, έφηβοι
και ενήλικες), ομάδα θεάτρου (10 άτομα).
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών, ομάδες της ΠΥΞΙΔΑΣ πήραν μέρος σε
εκδηλώσεις παρουσιάζοντας παραστάσεις και έργα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Παρουσίαση της παράστασης χορού «Οι Μάχες του Μαραθώνα» στο Μέγαρο
Μουσικής στα πλαίσια της Πλατφόρμας Σύγχρονου Ελληνικού Χορού. Η παράσταση
πραγματοποιήθηκε από την ομάδα χορού «Λάθος Κίνηση» του Κωνσταντίνου Μίχου,
με συμμετοχή παιδιών της ΠΥΞΙΔΑΣ και μαθητών του Καλλιτεχνικού γυμνασίου
Γέρακα.
Παρουσίαση της ίδιας παράστασης χορού και στο Κέντρο Τεχνών Χαλανδρίου, στο
πλαίσιο διημερίδας του Βρετανικού Συμβουλίου και του ΙΜΕΠΟ με τίτλο: «Inside OutΗ Κοινωνική Ένταξη μέσω της Τέχνης».
Παρουσίαση της κουκλοθεατρικής παράστασης «Ο μικρός Ορέστης έχει ορέξεις και
πόνο στην κοιλιά» στο 11ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ.
Παρουσίαση θεατρικής παράστασης με τίτλο, «Αν θέλω πετάω», στο Πολιτιστικό
Κέντρο «Μελίνα», του Δήμου Αθηναίων στην Πρωτοχρονιάτικη γιορτή της ΠΥΞΙΔΑΣ.
Η «ad hoc” ομάδα ζωγραφικής παιδιών της «Πυξίδας» κέρδισε το 2ο βραβείο
για την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό που έγινε για τη δημιουργία αφισών,
σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών.
Παιδιά της ΠΥΞΙΔΑΣ ζωγράφισαν ευχετήριες κάρτες για τις γιορτές, αρκετές από τις
οποίες χρησιμοποιήθηκαν ήδη από μέλη του ΕΣΠ, για να στείλουν τις ευχές τους και
άλλες θα χρησιμοποιηθούν το 2007.
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Παράλληλα, έγιναν επισκέψεις σε μουσεία, παρακολουθήσεις διαφόρων
παραστάσεων, συμμετοχές σε γιορτές άλλων οργανώσεων. Το Δεκέμβριο
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη γιορτή της ΠΥΞΙΔΑΣ, στο
Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων.
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν με την πολύτιμη και ενεργό
συμμετοχή των 60 εθελοντών της ΠΥΞΙΔΑΣ.
Κατά τη διάρκεια του 2006 έγιναν 1189 επαφές με εξυπηρετούμενους για
συμβουλευτική, ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, θέματα υγείας/επαφές
με νοσοκομεία, ενημέρωση/παραπομπές για εργασιακά θέματα κτλ. Επιπρόσθετα, οι
κοινωνικοί λειτουργοί της ΠΥΞΙΔΑΣ συνέβαλαν στην εγγραφή 18 παιδιών σε σχολεία
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εξασφαλίστηκε ακόμα δωρεάν
συμμετοχή 18 παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων και της
Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και 5 ενηλίκων σε καλοκαιρινό πρόγραμμα στη Νέα
Μάκρη της οργάνωσης «Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας για το Περιβάλλον».
Παράλληλα, έγιναν επαφές με αθλητικές ομάδες και συλλόγους.
Οι κοινωνικοί λειτουργοί της ΠΥΞΙΔΑΣ μερίμνησαν για τον εμβολιασμό 20 παιδιών,
για τη δωρεάν εγγραφή τριών εφήβων στο Βρετανικό Συμβούλιο και για τη δωρεάν
εγγραφή ενός μαθητή της Γ΄ Λυκείου στο Φροντιστήριο «Ηράκλειτος».
4. Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Στόχοι αυτών των Προγραμμάτων είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν ελληνικά,
κάποια τέχνη, να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας ή να βοηθηθούν 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.
Σχέδιο Δράσης «Ίσες Δυνατότητες – Ίσες Ευκαιρίες» του Έργου
«Επιχορήγηση για την Παροχή Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των
Γυναικών»: υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και συγχρηματοδοτείται κατά
75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.
Πραγματοποιήθηκαν 1560 συνεδρίες με 103 ωφελούμενες, οι οποίες έλαβαν
εξατομικευμένη υποστήριξη, νομική υποστήριξη καθώς επίσης και συμβουλευτική
απασχόληση. Ως αποτέλεσμα 25 εξ αυτών κατέλαβαν μία μόνιμη ή περιστασιακή για
θέση, στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας. Περίπου 34 παρακολούθησαν τμήματα
εκμάθησης ελληνικών και 8 παρακολούθησαν πρόγραμμα κατάρτισης.
Σχέδιο Δράσης ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: εντάσσεται στο προαναφερθέν επιχειρησιακό
πρόγραμμα και συγχρηματοδοτείται από το
Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2006, πραγματοποιήθηκαν,
175 συνεδρίες με 49 ωφελούμενους/ ωφελούμενες, οι οποίοι-ες έλαβαν
εξατομικευμένη υποστήριξη και συμβουλευτική απασχόλησης. Ως αποτέλεσμα 20 εξ
αυτών κατέλαβαν περιστασιακές θέσεις εργασίας και 8 εξ αυτών παρακολούθησαν
κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης. Στο στάδιο υλοποίησης που βρίσκεται το σχέδιο και
στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας, αναζητήθηκαν και διαδόθηκαν σε
διάφορους φορείς, πληροφορίες μέσω διαδικτύου. Επίσης, δημιουργήθηκε
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ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα το οποία εστάλη σε όλα τα ΚΕΚ και τα ΚΠΑ
που δραστηριοποιούνται στην Αττική.
5. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και λοιπές δραστηριότητες στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΓΩ, που το ΕΣΠ υλοποίησε σε συνεργασία με το
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, μέλη της ΚΥ συμμετείχαν σε επτά αποστολές σε σημεία
άφιξης παρανόμως εισελθόντων (Ορεστιάδα, Σάμο δύο φορές, Ηγουμενίτσα, Σύρο,
Καλαμάτα, Βόλο), με σκοπό την ενημέρωση των Αρχών για θέματα ασύλου γενικά
και ειδικά για θέματα προστασίας ευάλωτων ομάδων και ασυνόδευτων ανηλίκων.
Κατά την επίσκεψή τους στον Βόλο, οι εκπρόσωποι του ΕΣΠ επισκέφθηκαν και τον
ξενώνα ανηλίκων στην Μακρυνίτσα για αλληλενημέρωση με το προσωπικό, στο
πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΣΠ με την ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ.
Τα μέλη της ΚΥ μετείχαν ενεργά με εισηγήσεις – ομιλίες, στα εξής σεμινάρια-ημερίδες
που οργανώθηκαν στην Ελλάδα από άλλους φορείς ορισμένες φορές στα πλαίσια
Ευρωπαϊκού Προγράμματος στο οποίο συμμετείχε το ΕΣΠ.
●Στο τριήμερο σεμινάριο που διοργάνωσε το Βρετανικό Συμβούλιο με το Ινστιτούτο
Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ), με θέμα «Κοινωνική Ένταξη μέσω της τέχνης
στην εκπαίδευση». (Μάρτιος 2006)
●Στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από το ΕΚΚΑ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος JOIN IN, με τίτλο «Θέματα Κοινωνικής Φροντίδας & Υγείας
Προσφύγων και Ρομά». (Απρίλιος 2006)
●Σε δύο Σεμινάρια Κατάρτισης Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
Απασχόλησης Αιτούντων Άσυλο που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας EQUAL «Ακτινεργία». (Οκτώβριος & Νοέμβριος 2006)
●Σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Ένταξη Αιτούντων Άσυλο και Προσφύγων –
Πρακτικές Δυσκολίες», στο Συνέδριο «Αλλοδαποί στην Ελλάδα: Ένταξη ή
Περιθωριοποίηση;» που διοργανώθηκε από τη Νομική Σχολή, Τομέας Ποινικών &
Εγκληματολογικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
(Νοέμβριος 2006)
●Στην 5 η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα που διοργάνωσε το Κέντρο Πληροφόρησης και
τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη, τη μη βία, «Αντιγόνη», με
θέμα: Ζητήματα διακρίσεων έναντι ευπαθών κοινωνικών ομάδων στους τομείς της
εκπαίδευσης και της στέγασης στην Ελλάδα. (Δεκέμβριος 2006)
Μέλη της Κοινωνικής Υπηρεσίας μετείχαν ενεργά και σε τρία ακόμη ελληνικά ή διεθνή
συνέδρια, που οργανώθηκαν
●στο πλαίσιο του προγράμματος JOIN IN με τίτλο «Ευαισθητοποίηση Υπέρ της
Ισότητας και Κατά των Διακρίσεων». (Σεπτέμβριος 2006)
● από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με θέμα: «Τα κοινωνικά δικαιώματα στα
Ευρωπαϊκά και Διεθνή κείμενα» (Οκτώβριος 2006)
●από το ΙΜΕΠΟ με θέμα «Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες – Πολιτικές –
Προοπτικές». (Νοέμβριος 2006).
Στο εξωτερικό, μέλη της Κοινωνικής Υπηρεσίας μετείχαν:
·

στα δύο Προγράμματα PHARE «Twinning Light Institution Building» του
Κέντρου Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ): Στη Μάλτα
και στην Ουγγαρία, ως εκπαιδευτές σε σεμινάρια για θέματα ένταξης
προσφύγων, στην Ουγγαρία και ως εμπειρογνώμων για την εκτίμηση των
δυνατοτήτων των τοπικών φορέων για την ένταξη.
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·
·
·

στο Malmo της Σουηδίας, σε σεμινάριο του Τοπικού Ερυθρού Σταυρού.
στο Graz της Αυστρίας για ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με Ασυνόδευτα
Ανήλικα.
στη Ρώμη, την Πράγα, τις Βρυξέλλες, σε διακρατικά συνέδρια ή σεμινάρια
διαφόρων Ευρωπαϊκών Λαϊκών Προγραμμάτων.

Yπήρξαν επίσης πολλές ενημερώσεις από μέλη της ΚΥ, σε Έλληνες και ξένους
δημοσιογράφους, φοιτητές κ.α, σχετικά με τη διαδικασία και Ασύλου και τα ενταξιακά
ζητήματα των Αιτούντων Άσυλο και των Προσφύγων στην Ελλάδα.
IV. AΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ
Κατά τη διάρκεια του έτους εξυπηρετήθηκαν συνολικά από το ΕΣΠ 244 Ασυνόδευτα
Ανήλικα (Α/Α). Τα μέλη της Νομικής και της Κοινωνικής Υπηρεσίας προσπαθούν
με τα μέσα που διαθέτουν να συνδράμουν την ευάλωτη αυτή κατηγορία.
Συγκεκριμένα, παρέχουν την άμεση νομική και κοινωνική υποστήριξή τους με
παρεμβάσεις στα Τμήματα Αλλοδαπών και παρακολουθούν στενά τη δυνατότητα
πρόσβασης των ανηλίκων αυτών, όπου και αν βρίσκονται, στη διαδικασία και την
εξέταση των αιτημάτων ασύλου, καθώς και την πορεία της διαδικασίας. Ειδοποιούν
άμεσα και έρχονται σε επαφή, όταν χρειάζεται, με τον αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων.
Σε συνεργασία με τους Επιμελητές Ανηλικων, την Εισαγγελία Ανηλίκων και το
Συνήγορο του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού) ενεργούν με διάφορους
τρόπους για την ασφάλεια του παιδιού. Ενδεικτικά αναφέρουμε την παροχή
ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, τη διαμεσολάβηση για εξεύρεση
στέγης, την διαμεσολάβηση για την αντιμετώπιση ιατρικών ζητημάτων, την εγγραφή
σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, την εγγραφή στα τμήματα εκμάθησης Ελληνικών τα οποία
λειτουργούν στο Διαπολιτισμικό κέντρο «ΠΥΞΙΔΑ», του ΕΣΠ κ.α.
Δεδομένης της ευάλωτης κατάστασης των ασυνόδευτων ανήλικων και των
υφιστάμενων κενών στο σύστημα προστασίας αυτών, το ΕΣΠ συμμετέχει στο
διάλογο για την αντιμετώπιση του ζητήματος στην Ελλάδα και επιδιώκει να
δραστηριοποιείται και μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που στοχεύουν στην
προστασία αυτών των παιδιών.
Το ΕΣΠ φρόντισε για τη δημοσίευση των Πρακτικών σχετικής Ημερίδας που είχε
οργανώσει στις 8 Δεκεμβρίου 2005 στην αίθουσα του ΣΕΒ με θέμα «Ασυνόδευτα
Ανήλικα: Υποδοχή, Ενταξη και Προστασία από την Εκμετάλλευση και Εμπορία». Ο
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νέστωρ Κουράκης, ομιλητής και ο ίδιος
στην Ημερίδα, είχε την ευαισθησία να περιλάβει τα πρακτικά αυτά στην σειρά
δημοσιευμάτων του Εργαστηρίου Ποινικών & Εγκληματολογικών Ερευνών του
Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία διευθύνει.
Στις 20 Σεπτεμβρίου 2006 το ΕΣΠ οργάνωσε, με χορηγία του Μορφωτικού Τμήματος
της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα
«Ασυνόδευτοι Ανήλικοι. Προβλήματα και Προοπτικές», στην αίθουσα της
Ελληνοαμερικανικής Ενωσης. Συμμετείχαν 30 άτομα, μέλη του ΔΣ και του
προσωπικού του ΕΣΠ, εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό, εκπρόσωποι των
αρμοδίων Υπουργείων και άλλων αρχών, καθηγητές Πανεπιστημίων, Δικαστικοί κ.α.
Αποφασίσθηκε αντί συμπερασμάτων, να εκδοθεί «Προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης για
τα Αλλοδαπά Παιδιά που έχουν χωρισθεί από την Οικογένειά τους». Αυτό βασίσθηκε
στην κεντρική εισήγηση με θέμα «Προβληματισμοί και Προτάσεις» που είχε ετοιμάσει
μέλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΕΣΠ και που είχε μοιρασθεί προκαταβολικά
στους συμμετέχοντες, καθώς και στις ομιλίες των τελευταίων. Το «Προτεινόμενο
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Σχέδιο Δράσης» απεστάλη ήδη στους ομιλητές και σε όλους τους αρμοδίους (σε
Υπουργεία κλπ) με την ευχή να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν οι προτεινόμενες
ενέργειες.
V. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΛΑΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.
Στη διάρκεια του 2006 εξακολούθησε η εργασία για την αποκατάσταση προσφύγων
που παρουσίασαν ψυχικές διαταραχές. Η ειδική Μονάδα «Ιόλαος», που στήθηκε για
τον σκοπό αυτό το 2001, αποτελείται από Ξενώνα, Κέντρο Ημέρας και
Προστατευόμενο Διαμέρισμα και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Μέρος του 2006 πέρασε με δυσχέρειες χρηματορροής, καθώς υπήρχαν δυσκολίες
που ξεπεράσθηκαν όταν το Υπουργείο εγγυήθηκε την ομαλή χρηματοδότηση του
Προγράμματος για όλη τη χρονιά.
Κύριος φορέας παραπομπής εξακολουθεί να είναι το ΕΣΠ και ειδικά η Κοινωνική
Υπηρεσία. Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις για τις οποίες Κοινωνικές Υπηρεσίες
Ψυχιατρικών Τμημάτων Γενικών Νοσοκομείων ή Ψυχιατρικών Νοσοκομείων
επικοινώνησαν με τις υπηρεσίες του ΙΟΛΑΟΥ για συνεργασία στη φροντίδα
προσφύγων που νοσηλεύονταν σε αυτά. Επίσης υπήρξε παραπομπή (με τη
μεσολάβηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) μητέρας με
ανήλικο τέκνο – 10 μηνών – που εκρατείτο στο Αεροδρόμιο σε εφαρμογή της
συνθήκης του Δουβλίνου.
Ο ΙΟΛΑΟΣ αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς κυρίως για το Ψ.Ν.Α. και το
Δρομοκαϊτειο, όπου και καταλήγουν συχνότερα πρόσφυγες με σοβαρά ψυχικά
προβλήματα.
Συνεχίσθηκε η εκπαίδευση εντός της δομής (in service training) συνεργατών που δεν
είναι επαγγελματίες ψυχικής υγείας ή έχουν μικρή εμπειρία σε δομές που αφορούν
ψυχικά ασθενείς.
Συνεχίσθηκε η συνεργασία με το τμήμα εθελοντών του Ε.Ε.Σ. με μαθήματα
ελληνικών για αρχάριους και προχωρημενους.
Το θεραπευτικό πρόγραμμα (ψυχιατρική παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή,
ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνικοποίηση, αποκατάσταση) λειτούργησε με βάση τις
ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε φιλοξενούμενου. ΄Εχοντας ως τελικό στόχο την ένταξη
στην ελληνική κοινωνία των ατόμων που έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας,
συνεχίσθηκε η προσπάθεια να βοηθήσουν και να ενθαρρυνθούν οι πιο λειτουργικοί
από τους ασθενείς, στην εξεύρεση μόνιμης εργασίας ή ολιγόωρης απασχόλησης. Η
διπλή «ιδιαιτερότητα» (πρόσφυγας-ψυχικά πάσχων) και οι γραφειοκρατικές
δυσκολίες (όλοι, πλην των αναγνωρισμένων προσφύγων, δεν μπορούν να
χαρακτηριστούν επισήμως ΑΜΕΑ, ώστε να προωθηθούν σε ανάλογες θέσεις
εργασίας ή σε προγράμματα του ΟΑΕΔ) αποτέλεσαν και αποτελούν σοβαρά
εμπόδια.
Μέσα στο 2006 δύο φιλοξενούμενοι του Ξενώνα απασχολήθηκαν για μερικούς μήνες
σε χειρωνακτικές εργασίες. Οι κοινωνικοί λειτουργοί, πρόσωπα αναφοράς τους, ήταν
σε επικοινωνία με τους εργοδότες βοηθώντας τους να κατανοήσουν τις δυσκολίες
των συγκεκριμένων προσώπων.
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Επίσης γίνεται προσπάθεια να συμμετέχουν ασθενείς του ΙΟΛΑΟΥ σε προγράμματα
εκμάθησης του ΟΑΕΔ ή σε εργαστήρια επαγγελματικής-προεπαγγελματικής
κατάρτισης. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, δύο άτομα συμμετείχαν σε δίμηνο
σεμινάριο εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ένας σε επιδοτούμενο
πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών.
Σε συνεργασία με το ΚΕΚ «Ερμής», ασθενής-ένοικος του Προστατευόμενου
Διαμερίσματος και εξυπηρετούμενος των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας,
προετοιμάστηκε επαγγελματικά για το κατάστημα (καφενείο) που σκοπεύει να
λειτουργήσει.
Παράλληλα, δύο ένοικοι του Προστατευόμενου Διαμερίσματος, μεσήλικες με χρόνια
ψυχωσική διαταραχή, παρακολουθούν τρείς φορές εβδομαδιαίως το εργαστήρι
προεπαγγελματικής κατάρτισης του Αιγινητείου Νοσοκομείου. Εν προκειμένω, αξίζει
να σημειωθούν τα θετικά σχόλια των εργαζομένων του Νοσοκομείου, αλλά και της
υπεύθυνης ψυχιάτρου Κας Καρύδη, για την εκπαίδευση κα τη φροντίδα που φαίνεται
ότι έχουν πάρει απο τον ΙΟΛΑΟ άνθρωποι με πολύ σοβαρή ψυχική διαταραχή.
Τέλος, ένας φιλοξενούμενος του Ξενώνα (πρόσφυγας απο το Σουδάν) επέστρεψε
στη χώρα του και οι διαδικασίες επαναπατρισμού ολοκληρώθηκαν με τη συνεργασία
των κοινωνικών λειτουργών της δομής και της Σουδανικής Πρεσβείας. Υπάρχει
επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειας του επαναπατρισθέντος για
μεταπαρακολούθηση του περιστατικού.
Στον Ξενώνα φιλοξενήθηκαν συνολικά, μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2006, δέκα
(10) άτομα από διάφορες χώρες Αφρικής και Ασίας. Το status τους είναι: 6 αιτούντες
άσυλο, 2 κάτοχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος και 2 χωρίς καθόλου νομιμοποιητικά
έγγραφα. Οι φιλοξενούμενοι εξακολουθούν να είναι συμπαθείς στους γείτονες και
τους επαγγελματίες της κοινότητας και ουδέποτε δημιουργήθηκε ή αναφέρθηκε
οποιοδήποτε πρόβλημα.
Για εξοικονόμηση χρημάτων για την τροφοδοσία συνεχίσθηκε η ανά δεκαπενθήμερο
μεταφορά στον Ξενώνα, από εθελοντές μέλη του ΕΣΠ, τροφίμων που προσέφερε η
Τράπεζα Τροφίμων στο Κρυονέρι Αττικής.
Στο Κέντρο Ημέρας προγραμματίστηκαν, συνολικά για το 2006, 404 ραντεβού. Απο
αυτά τα 14 ήταν για πρώτη συνέντευξη, ενώ τα υπόλοιπα αφορούσαν τακτική
εβδομαδιαία παρακολούθηση ή περιστασιακή παρακολούθηση προσφύγων με ήπιες
ψυχικές δυσκολίες, που εργάζονται και έχουν το Κέντρο Ημέρας ως κέντρο
αναφοράς για κοινωνική συμβουλευτική ή σε περίπτωση επιδείνωσης της ψυχικής
τους κατάστασης.
Στο Κέντρο Ημέρας συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες εργοθεραπείας.
Το Προστατευόμενο Διαμέρισμα ήταν πλήρες, με συγκατοίκηση 4 ατόμων καθόλη
τη διάρκεια του 2006. Συνολικά φιλοξενήθηκαν 5 άτομα. Οι ασθενείς μας είναι
αποδεκτοί και συμπαθείς στους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας. Είναι
διακριτικοί, ευγενείς και τηρούν τους κανονισμούς καθαριότητας και κοινής ησυχίας.
Κατά τη διάρκεια του 2006, αντιμετωπίσθηκαν τρία σοβαρά περιστατικά που
χρειάστηκαν νοσηλεία, το ένα στον Ξενώνα (προσπάθεια αυτοκτονίας με πτώση απο
ύψος) και τα υπόλοιπα δύο στο Προστατευόμενο Διαμέρισμα (σοβαρός
αυτοτραυματισμός με μαχαίρι, απειλή τραυματισμού με μαχαίρι των υπολοιπων
ενοίκων). Μετα τη νοσηλεία τους οι δύο ένοικοι του Προστατευόμενου Διαμερίσματος
συνέχισαν να δέχονται τη φροντίδα της υπηρεσίας, ο ένας ως ασθενής του Κέντρου
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Ημέρας και ο άλλος με προσωρινή φιλοξενία στον Ξενώνα. Ο πρώτος ασθενής, που
επιχείρησε να αυτοκτονήσει, μετα την νοσηλεία του σε ψυχιατρικό τμήμα δε θέλησε
να συνεργαστεί μαζί μας.
Μέλη του προσωπικού συμμετείχαν σε εκδηλώσεις, όπως:
- Εισήγηση-παρουσίαση προγράμματος «ΙΟΛΑΟΣ» στο “European Open Forum on
Reception and Health Care of Asylum Seekers”, Βιέννη (Αυστρία), 26-28 Ιανουαρίου
2006,
- Ανάρτηση Πόστερ στην «9η Συνάντηση Εθνικών Αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού
Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας», Χανιά (Κρήτη) (Μάρτιος 2006)
- Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα “Εκτίμηση Αναγκών Ψυχικής Υγείας –
Παρουσίαση της Κλίμακας Camberwell Assessment of Needs (CAN)” Μονάδα
Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φορέων Υλοποίησης «Ψυχαργώς»-Β΄Φάση» ,
ΕΠΙΨΥ (Παπάγου) (Δεκέμβριος 2006)
Οι άνθρωποι που εργάζονται στη δομή προσπάθησαν και τα κατάφεραν ιδιαίτερα
αυτή τη δύσκολη χρονιά, να κρατήσουν το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών που
χαρακτηρίζει το πιλοτικό πρόγραμμα «ΙΟΛΑΟΣ» απο την αρχή της λειτουργίας του.
VΙ. ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Περιγραφή Προγραμμάτων που υλοποιούνται/υλοποιήθηκαν το 2006
Α)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΔΑΣ)

–

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Με συγχρηματοδότηση της ΥΔΑΣ το ΕΣΠ υλοποιεί τέσσερα Προγράμματα.
Πρόγραμμα Βοήθειας Θυμάτων Trafficking.
Κατά το 2006 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του Προγράμματος «Νομική Συνδρομή
προς αιτούντες άσυλο θύματα trafficking», το οποίο και ανανεώθηκε στο πλαίσιο
νέας πρότασης. Από την 15ετή επιχειρησιακή εμπειρία του ΕΣΠ στην Ελλάδα 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).
Νομική Συνδρομή προς αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες θύματα trafficking και
αλλοδαπούς φορείς του ιού HIV /AIDS
Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια του ανωτέρω με την προσθήκη για
πρώτη φορά της αρωγής των αλλοδαπών φορέων του ιού HIV /AIDS που χρήζουν
διεθνούς προστασίας. Ειδικότερα στην Ελλάδα οι αλλοδαποί φορείς του ΗIV/AIDS
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά στην διεκδίκηση των νομίμων
δικαιωμάτων τους. Το πρόβλημα επιτείνεται δεδομένης της πολυδιάσπασης του
νομικού πλαισίου αλλά και της ανυπαρξίας στα πλαίσια της Κοινωνίας των Πολιτών
μιας δομής ικανής προς νομική συνδρομή. Μια πρώτη γενική αναφορά απαντάται
στο α.44 παρ.1 ε. του Ν. 3386/05, που ορίζει τα περί χορήγησης άδειας διαμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους σε άτομα που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγειάς.
Το ΕΣΠ από την πολυετή εμπειρία του γνωρίζει τα παρεπόμενα προβλήματα της
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διαδικασίας χορήγησης άδειας διαμονής για τα άτομα αυτά και προτίθεται να
αναλάβει τη νομική συνδρομή τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η χορήγηση
άδειας διαμονής και εργασίας, καθώς και η χορήγηση ασύλου.
Επίσης, το ΕΣΠ δύναται να παρέχει νομική συνδρομή σε θέματα που αφορούν στην
προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ατόμων αυτών, καθώς η
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει τονίσει την ανάγκη να τηρούνται
ανώνυμοι φάκελοι ασθενών του ΗΙV/AIDS στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων.
Τέλος, το ΕΣΠ δύναται να παρέχει γενικότερα νομική συνδρομή στους ασθενείς AIDS
ως προς κάθε νομικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας
τους, κατά την ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία (ζητήματα εργασίας, επιμέλειας
ανηλίκων τέκνων κ.λ.π.)
Οδηγός ανθρωπιστικής προστασίας
Στόχος του παρόντος σχεδίου είναι η αρωγή και υποστήριξη των αλλοδαπών εν
Ελλάδι, μέσω της εκπόνησης ενός πρακτικού οδηγού που θα αφορά στα δικαιώματα
και στις υποχρεώσεις τους βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Το εγχειρίδιο τούτο θα
μεταφραστεί στη μητρική γλώσσα των αλλοδαπών καθώς και στα αγγλικά.
Πρόγραμμα Αφγανιστάν
Ενα πρωτοποριακό πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε το 2006 σε συνεργασία με την
Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου
Εξωτερικών, ήταν το «Πιλοτικό Πρόγραμμα Ενθάρρυνσης του Εθελούσιου
Επαναπατρισμού Αφγανών Υπηκόων». Οργανώθηκε το ταξίδι επαναπατρισμού δέκα
Αφγανών αιτούντων άσυλο αφού προηγήθηκε για έξι μήνες, μια επαγγελματική
εκπαίδευσή τους στην παροχή νοσοκομειακής βοήθειας καθώς και στην αγγλική
γλώσσα, τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη διδασκαλία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Εκπρόσωπος του ΕΣΠ έφθασε στο Αφγανιστάν εγκαίρως ώστε να
προωθήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την επανένταξή τους στην τοπική αγορά
εργασίας.
Ο εκπρόσωπος του ΕΣΠ ασχολήθηκε και με την προβολή της αναπτυξιακής δράσης
της Ελλάδας στους επίσημους φορείς της Αφγανικής Κυβέρνησης και τους διεθνείς
και εγχώριους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Β. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πρόγραμμα ΑΡΓΩ ΙΙ
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης υλοποιείται από το 2005 το
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ARGO II. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικές
αποστολές σε νησιωτικές και διασυνοριακές περιοχές, την εκπόνηση σχετικής
μελέτης, ανταλλαγές προσωπικού μεταξύ των Ελληνικών και Βουλγαρικών Αρχών,
διοργάνωση σεμιναρίων, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη σε υπαλλήλους
γραφείων ασύλου. (Συμμετέχουν μέλη της ΝΥ και της ΚΥ του ΕΣΠ).
Fostering the Βest Ιnterest of the Child in Care Institutions for Unaccompanied
Minors.
Περαιτέρω, το έτος 2006 σε συνεργασία με τον Τσέχικο Οργανισμό OPU
ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Fostering the best interest of the Child in care
institutions for unaccompanied minors». Το πρόγραμμα εστίαζε σε δύο ζωτικής
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σημασίας παραμέτρους που αφορούν τη διαδικασία υποδοχής ασυνόδευτων
ανηλίκων. Πρώτον, εξέτασε την ποιότητα των σχετικών ιδρυμάτων και δεύτερον τις
ικανότητες και την εκπαίδευση των απασχολούμενων σε τέτοια ιδρύματα. Το
πρόγραμμα περιελάμβανε εκπαιδευτικά ταξίδια, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και
βέλτιστων πρακτικών. (Συμμετέχουν μέλη της ΚΥ).
Identifying and Promoting Good Practices for Unaccompanied Minors in the
EU Asylum Legislation.
Το παρόν πρόγραμμα ξεκίνησε το 2006 και αποτελεί την μετεξέλιξη του ως άνω
προγράμματος για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και είναι πανευρωπαϊκής εμβέλειας. Εταίροι
είναι οι οργανισμοί MENEDEK (Ουγγαρία), ORGANIZACE PRO POMOC
UPRICHILIKUM (OPU/Τσεχία), SLOVAC HUMANITARIAN CONCILI (Σλοβακία) και
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη και η ανάλυση των ευεργετικών
διατάξεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί Ασύλου και Προσφύγων για τα
ασυνόδευτα ανήλικα και η μελέτη της εφαρμογής τους. (Συμμετέχουν μέλη της ΚΥ και
ΝΥ).
Refugee Stories in a Developing Common European Asylum System
Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα “REFUGEE
STORIES IN A DEVELOPING COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM”, σε
συνεργασία με το ECRE. Στόχος του Προγράμματος αυτού ήταν 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 είναι
διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του ECRE (www.ecre.org/refugeestories/).
YOUTH/Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
Για πρώτη φορά το ΕΣΠ το 2006 αποτελεί εγεγκριμένο και πιστοποιημένο φορέα
υποδοχής ευρωπαίων εθελοντών στα πλαίσια του Προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ. Ο
στόχος της δράσης της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας βασίζεται σε τρεις
θεμελιώδεις αρχές:
1. Στην παροχή άτυπης διαπολιτισμικής μαθησιακής εμπειρίας σε νέους,
ενθαρρύνοντας την κοινωνική τους ένταξη, την ενεργό τους συμμετοχή, την
αύξηση της απασχολησιμότητάς τους και την παροχή ευκαιριών έκφρασης της
αλληλεγγύης τους προς τους άλλους.
2. Στην υποστήριξη της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.
3. Στην ενθάρρυνση της σύστασης νέων συνεργασιών και της ανταλλαγής
εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των εταίρων/οργανώσεων.
Ένα σχέδιο ΕΕΥ δίνει την ευκαιρία στον νέο εθελοντή να εργαστεί σε μια άλλη χώρα
για μια συγκεκριμένη περίοδο, κατά κανόνα για 6-12 μήνες (κατά προτίμηση έως 9
μήνες).
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Γ)ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL
Το έτος 2006, το ΕΣΠ συμμετείχε σε 4 Έργα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL:
«ΣυνΠΡΑΞΙΣ – Συνεργασία για την Απασχόληση»
Το Πρόγραμμα «ΣυνΠΡΑΞΙΣ- Συνεργασία για την Απασχόληση» υλοποιείται από μια
αναπτυξιακή σύμπραξη με συντονιστή την Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ» και μέλη τους
Ε.Σ.Π., ΑΡΣΙΣ, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Εύξεινη Πόλη Κέντρο
Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, Κ.Ε.Κ. ΓΣΕΒΕΕ, ΟΑΕΔ και ΧΕΝ. Αποσκοπεί στην
προώθηση πολιτικών που θα κάνουν πιο αποτελεσματική τη διαδικασία ένταξης στην
απασχόληση, δίνοντας για πρώτη φορά έμφαση στο κομμάτι της συνεργασίας με
τους εργοδότες. Η υποστήριξή του χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο φάσεις: α) την
«θεωρητική», όπου με την συνεργασία όλων των εταίρων παράγονται οι
μεθοδολογίες και β) την «πρακτική», στην οποία τα θεωρητικά εργαλεία που έχουν
παραχθεί δοκιμάζονται από τον κάθε φορέα στην ομάδα στόχο που εξυπηρετεί, με
σκοπό την βελτίωσή τους. Αναμένεται να συνεχιστεί όλο το 2007
Για το ΕΣΠ, αλλά και για όλους τους φορείς, το 2006 ήταν αφιερωμένο στην έρευνα
και παραγωγή των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. Δεν υπήρξε απευθείας
εξυπηρέτηση προσφύγων, κάτι που θα συμβεί μέσα στο 2007, όταν τα εργαλεία θα
δοκιμαστούν στην πράξη. Στο πρόγραμμα απασχολήθηκαν το 2006 δύο
επιστημονικά και ένα διοικητικό στέλεχος του ΕΣΠ, καθώς και δύο εξωτερικοί
συνεργάτες. Τους τελευταίους μήνες του 2006 το Ελληνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες οργάνωσε Εργαστήριο καινοτομίας με τίτλο «Ανάδειξη δεξιοτήτωνΚρυμμένων Ταλέντων», με τέσσερις θεματικές ενότητες (Διερεύνηση των Όρων
Ικανότητες, Δεξιότητες, Ταλέντα, Εντοπισμός και Ανάδειξη ταλέντων, Διερεύνηση και
Καλλιέργεια Κομβικών Δεξιοτήτων, Διερεύνηση και Καλλιέργεια Κοινωνικών
Δεξιοτήτων).
Το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΠ, το οποίο είναι απασχολημένο με την υλοποίηση
του Προγράμματος, παρακολούθησε ανελλιπώς όλες τις προγραμματισμένες
εκδηλώσεις και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, καθώς και τις συναντήσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, Ομάδων Εργασίας και της Επιστημονικής Επιτροπής της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες των υπαλλήλων υποδοχής
και συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού σχετικά με την εξυπηρέτηση των
επωφελούμενων του Προγράμματος. Τέλος, έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες
εντοπισμού και πρώτης προσέγγισης των εργοδοτών, οι οποίοι δύναται να
απασχολήσουν τους επωφελούμενους του Προγράμματος τους προσεχείς μήνες.
«Παρατηρητήριο και Δίκτυο Δομών για την Ενδυνάμωση των Οικονομικών
Μεταναστών και Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας»
Το ΕΣΠ συμμετέχει ως εταίρος φορέας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ενδυνάμωση
των Οικονομικών Μεταναστών και Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας», η οποία
υλοποιεί το Έργο της Κ.Π. Equal «Παρατηρητήριο και Δίκτυο Δομών για την
Ενδυνάμωση των Οικονομικών Μεταναστών και Προσφύγων στην Αγορά
Εργασίας» με συντονιστή το ΚΕΚ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ. Το Έργο ξεκίνησε στις 10/05/2005 και
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2008.
Κατά το έτος 2006 και στο πλαίσιο των δράσεων που ο φορέας έχει αναλάβει:
· Εκδόθηκε από το ΕΣΠ το 2ο και το 3ο τεύχος του εξαμηνιαίου ενημερωτικού
φυλλαδίου
· Οργανώθηκε από το διαπολιτισμικό κέντρο ΠΥΞΙΔΑ μία πολιτιστική εκδήλωση,
συγκεκριμένα ανέβηκε η κουκλοθεατρική παράσταση με τίτλο «Ο Ορέστης έχει
ορέξεις και πόνο στην κοιλιά» στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στις 30 Ιουνίου 2006
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Έγιναν οι απαιτούμενες προετοιμασίες για την υλοποίηση προγράμματος
επιμόρφωσης πολιτισμικών διαμεσολαβητών (ανακοινώσεις για δηλώσεις
συμμετοχής, εξεύρεση εκπαιδευτών, επιλογή εκπαιδευομένων, κατάρτιση του
αναλυτικού προγράμματος)
Η επιστημονική υπεύθυνη του Έργου συμμετείχε στις 3 συνεδριάσεις που
πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και στη
διήμερη Διακρατική Συνάντηση που έγινε στις 16 – 17 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

«Δίκτυο για την Αρση του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Γυναικών».
Το ΕΣΠ συμμετέχει ως εταίρος φορέας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο για την
Άρση του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Γυναικών», η οποία υλοποιεί το Έργο της
Κ.Π. Equal «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» με συντονιστή εταίρο τον Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Όμιλο
(EEO Group ΑΕ).
Οι δράσεις του ΕΣΠ ξεκίνησαν το Σεπτέμβρη του 2006 και μέχρι το τέλος του έτους:
· Η επιστημονική υπεύθυνη του Έργου συμμετείχε στις 3 συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
· Η Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ προετοιμάστηκε για την έναρξη, από τον
Ιανουάριο του 2007, της συμβουλευτικής ενίσχυσης σε ιδιαίτερα ευάλωτες
οικογένειες προσφύγων και αιτούντων άσυλο και των δημιουργικών εργαστηρίων
για παιδιά προσφύγων και μεταναστών.
«Ακτινεργία»
Το ΕΣΠ συμμετέχει ως εταίρος φορέας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ακτινεργία» με
συντονιστή φορέα τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του για
το έτος 2006 υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:
Συνέχιση των δύο γραφείων προώθησης στην απασχόληση στην Αθήνα και στο
Περιστέρι. Οι κοινωνικοί Λειτουργοί και οι εργασιακοί σύμβουλοι , εξυπηρέτησαν
συνολικά 723 άτομα. Πραγματοποιήθηκαν 487 ατομικές συνεδρίες πληροφόρησης,
εργασιακής συμβουλευτικής, (λήψη ιστορικού, επαγγελματικού και πολιτισμικού
προσανατολισμού, έκδοση άδειας εργασίας, έκδοση Α.Φ.Μ., έκδοση βιβλιαρίου
ασφάλειας, εκπαίδευσης σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας, επιμόρφωσης σχετικά με
το εργασιακό δίκαιο, σύνταξης βιογραφικών σημειωμάτων, ενίσχυσης αυτοεικόνας,
προετοιμασίας αυτοπαρουσίασης πριν την παραπομπή σε εργοδότη,
μεταπαρακολούθηση εργασιακής πορείας καθώς και συμβουλευτικής υποστήριξης.
Πραγματοποιήθηκαν 1166 επαφές με εργοδότες προς αναζήτηση εργασίας και 67
παρεμβάσεις διαμεσολάβησης και παραπομπές προς Υπηρεσίες και Δομές. Επίσης
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τοπικούς φορείς, δομές απασχόλησης και
συλλόγους προσφύγων στο πλαίσιο δικτύωσης των γραφείων.
Μέσα από γραφείο νομικής κάλυψης ενταξιακών ζητημάτων έγινε προσπάθεια
νομικής αντιμετώπισης νομικών προβλημάτων σε θέματα ένταξης. Κατά το ανωτέρω
χρονικό διάστημα εξυπηρετήθηκαν συνολικά 196 περιπτώσεις της ομάδας στόχου
και συγκεκριμένα 39 γυναίκες και 157 άνδρες, με διάφορες ανάγκες ενταξιακής
φύσης, καθώς και σχέση με προβλήματα πρόσβασης στις κρατικές υπηρεσίες
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4 αποστολές στα κέντρα υποδοχής που λειτουργούν
υπό την εποπτεία του ΕΕΣ στον Κοκκινοπηλό Ν. Λαρίσης (τον Μάρτιο) και στην
Σπερχειάδα Ν. Φθιώτιδος (Απρίλιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο). Δεν υπήρξε δυνατότητα
άλλης αποστολής στο κέντρο υπδοχής του Κοκκινοπηλού λόγω της διακοπής της
λειτουργίας του (στο αμέσως επόμενο της αποστολής χρονικό διάστημα).
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Ταυτόχρονα, κοινωνικός λειτουργός και δικηγόρος εντοπίζουν τις πλέον ευάλωτες
περιπτώσεις μεταξύ των εξυπηρετουμένων, με καθορισμό γενικότερων κριτηρίων.
Ακολουθεί καταγραφή των περιπτώσεων και των ειδικότερων προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν με σκοπό την ενίσχυσή τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
αυτών. Τέλος λειτούργησαν τα γραφεία ένταξης στην αγορά εργασίας για αιτούντες
άσυλο στην Αθήνα και το Περιστέρι, μέσα από τα οποία βρήκαν υποστήριξη περίπου
636 και 100 αιτούντες άσυλο αντίστοιχα.
2. Προγράμματα για τα οποία υποβλήθηκαν προτάσεις προς έγκριση.
Η πορεία του ΕΣΠ αναφορικά με τις εγκρίσεις προτάσεων χρηματοδότησης ήταν
καλή με περιθώριο βελτίωσης. Οι νέες τάσεις απαιτούν ισχυρές συνεργίες μεταξύ
των κρατών-μελών, τόσο σε επίπεδο Μη Κυβερνητικών αλλά και Κυβερνητικών
Οργανώσεων. Ενδεικτικό είναι πως τα προγράμματα απαιτούν όλο και μεγαλύτερο
αριθμό διακρατικών εταίρων, αλλά και τη συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες. Το
βάρος μετακινείται από την παροχή υπηρεσιών σε προτάσεις που αφορούν την
πρακτική εφαρμογή διαφόρων πτυχών τις διαδικασίας, όπως προβλέπονται στο
πρόγραμμα της Χάγης (διακρατικές συνεργασίες, Country of Origin Information,
έλεγχος εξωτερικών συνόρων κοκ).
VΙΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠ ΜΕ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ.
1) Εθνική Επιτροπη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες εκπροσωπείται στην ΕΕΔΑ στη νέα
θητεία της από τον Μάρτιο 2006 από τις κ.κ. Λίλιαν Αργυροπούλου-Χρυσοχοίδου, η
οποία εξελέγη Α’ Αντιπρόεδρος και Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου, η οποία
εξελέγη Αναπληρωτής Προεδρεύουσα του Ε’ Τμήματος (Διεθνούς Επικοινωνίας &
Συνεργασίας).
Η κ. Αργυροπούλου φρόντισε να διαβιβάσει στο αρμόδιο τμήμα της ΕΕΔΑ,
συνοδεύοντάς τα με σχετική εισήγησή της, τόσο τις θέσεις προς Συζήτηση
«Προβληματισμοί και Προτάσεις» που είχε ετοιμάσει το ΕΣΠ για την Στρογγυλή
Τράπεζα της 20/9/2006 με θέμα τους «Ασυνόδευτους Ανηλίκους», όσο και το
«Προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης» που αποτελεί την ουσία των συμπερασμάτων της
Στρογγυλής Τραπέζης.
2)Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (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.
3) Υπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).
Το ΕΣΠ εξακολούθησε να είναι Επιχειρησιακός Εταίρος της Υπατης Αρμοστείας, η
οποία κατά το 2006 χρηματοδότησε τις υπηρεσίες δύο δικηγόρων πλήρους
απασχόλησης και ενός δικηγόρου μερικής απασχόλησης του ΕΣΠ.
Τον Φεβρουάριο οργανώθηκε από το ΕΣΠ γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη, προς τιμήν
της κ. Pirkko Kourula, Διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Γραφείου της Υπάτης
Αρμοστείας στη Γενεύη, κατά την επίσκεψή της για την ενημέρωση της για την
κατάσταση των προσφύγων στη χώρα μας.
Επίσης κατά το 2006 πραγματοποιήθηκαν οι εξής επισκέψεις στο ΕΣΠ:
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στις 11/5 ο κος Guy Quellet (Υποδιευθυντής του Γραφείου Ευρώπης στα
Κεντρικά Γραφεία της Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Γενεύη),
στις 27/10 o κος Damtew Dessalegne (Υποδιευθυντής του Περιφερειακού
Γραφείου της Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Ρώμη) και
στις 8/11 ο κος Walter Irvine (Περιφερειακός Αντιπρόσωπος της Υπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για Βατικανό, Ελλάδα, Ιταλία,
Κύπρο, Μάλτα, Πορτογαλία και Σαν Μαρίνο).

Και όπως κάθε χρόνο η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του ΕΣΠ παρέστησαν το
φθινόπωρο, στη Γενεύη, στις ετήσιες συσκέψεις Υ.Α. – ΜΚΟ και παρακολούθησαν
τις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής της Υ.Α.
4) European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2006 έληξε η θητεία των εκλεγμένων μελών του Executive
Committee του ECRE, όπου η κ. Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου, Πρόεδρος του
ΕΣΠ, εκπροσωπούσε την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες της Μεσογείου (Ιταλία,
Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία). Στις εκλογές για τα νέα μέλη του ExCom του ECRΕ
για την τριετία 9/2006 έως 9/2009 η κα Στεφάνου προτάθηκε από ΜΚΟ της Ισπανίας
και της Γαλλίας και επανεξελέγη, εκπροσωπώντας πάλι τις ίδιες χώρες της
Μεσογείου. Στη διάρκεια του 2006 η κα Στεφάνου συμμετείχε στις τακτές μηνιαίες
συναντήσεις των μελών του ExCom και επελέγη μαζί με τον Πρόεδρο κ. Eduard
Nazarski και την κ. Anna Reisenberger του British Refugee Council ως τελικοί κριτές
για την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του ECRE, μετά την παραίτηση του κ.
P. Baneke. Νέος Γενικός Γραμματέας επελέγη ο κ. Bjarte Vandvik.
Ενα από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε το ECRE ήταν η σταδιακή μεταφορά
της έδρας του από το Λονδίνο στις Βρυξέλλες.
Η κα Στεφάνου συμμετείχε και στο Biannual General Meeting (BGM) του ECRE τον
Μάιο στη Γλασκώβη, Σκωτίας όπου και αποδέχθηκε το αίτημα για τη διοργάνωση του
BGM τον Μάιο του 2007 στην Ελλάδα.
5) Εργο Πολιτών
Η Κυβερνητική Πρωτοβουλία «Εργο Πολιτών» ζήτησε τη συνεργασία αξιόλογων
ελληνικών ΜΚΟ για την προώθηση του έργου της κοινωνίας πολιτών στην στήριξη
πρωτοβουλιών για τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, την προστασία του
περιβάλλοντος, την πολιτισμική μας κληρονομιά κλπ και το ΕΣΠ ανταποκρίθηκε στο
κάλεσμα αυτό. Το ΕΣΠ συμμετείχε στις δύο εκδηλώσεις του Εργου Πολιτών α)
Επίσκεψη στις Βρυξέλλες 29-31 Μαίου 2006 για επαφές με στελέχη των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και β) Πανηγυρική Προβολή του Εργου Πολιτών στο 1ο
Διεθνές Συμπόσιό του στο Ζάππειο στις 21 Σεπτεμβρίου 2006.
6) Ομοσπονδία Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΟΜΚΟ)
Το ΕΣΠ είναι μέλος της Ομοσπονδίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
VΙIΙ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΣΠ.
·

Βασική ενέργεια κατά το 2006 για την παρουσίαση του έργου του ΕΣΠ,
υπήρξε χάρη στην προσφορά της κ. Φλωρίκας Κυριακοπούλου και της
Εταιρείας «3 in a box» η πλήρης αναμόρφωση της ιστοσελίδας, η οποία είναι
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τώρα προσιτή στα ελληνικά και στα αγγλικά, στη διεύθυνση www.gcr.gr και θα
ανανεώνεται τακτικά.
Εγιναν συχνές αποστολές δελτίων τύπου σχετικών με ενδιαφέρουσες ειδήσεις
για το ΕΣΠ, καθώς και για εκδηλώσεις σχετιζόμενες με την εξεύρεση πόρων.
Σε ανταπόκριση προς τα δελτία αυτά, υπήρξαν τουλάχιστον 50 αναφορές στο
ΕΣΠ στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, μεταξύ αυτών και ατομικές
συνεντεύξεις με μέλη του ΔΣ και/ή του προσωπικού του ΕΣΠ.
Εδραιώθηκαν νέες συνεργασίες με την Eurocharity, ACT CLICK, Εργο
Πολιτών, Ολοι Μαζί, με αποτέλεσμα την προβολή των δράσεων του ΕΣΠ στις
ιστοσελίδες τους και στα newsletters που κυκλοφόρησαν.

ΙΧ. ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Οι προσπάθειες για την εξεύρεση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα εστιάσθηκαν το
2006 στην αποστολή εκκλήσεων, τηλεφωνικών και με επιστολές, στην προβολή
ραδιοφωνικών, και τηλεοπτικών spots καθώς και εκκλήσεων σε εφημερίδεςπεριοδικά στην περίοδο των εορτών, στην εξασφάλιση μικρών δωρεών μέσω ειδικού
τηλεφωνικού αριθμού και στην οργάνωση δύο μεγάλων εκδηλώσεων για εξεύρεση
πόρων.
Από το 2004 το αίτημα του ΕΣΠ προς το κοινό είναι: Καθένας ας προσθέσει τον
κρίκο του, όσο μικρός και αν είναι, σε μια «Αλυσίδα Αλληλεγγύης» για βοήθεια
στους Πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα.
·

·
·

·

·

Μεταξύ των προφορικών, τηλεφωνικών και γραπτών εκκλήσεων αναφέρουμε
τρεις εκκλήσεις που εστάλησαν συγχρόνως σε πολλές εταιρείες με την ίδια
επιστολή: τον Ιανουάριο σε 82 δικηγορικά γραφεία με αίτημα την κάλυψη
εξόδων της Νομικής Υπηρεσίας, τον Μάρτιο σε 26 εταιρείες και Ιδρύματα για
την χρηματοδότηση του ΙΟΛΑΟΥ (ανταποκρίθηκαν η Bristol Myers Squibb με
5000 ευρώ και το Ιδρυμα Μποδοσάκη με 2000 ευρώ), τον Οκτώβριο σε 40
περίπου εταιρείες με γενικές προτάσεις χορηγικής συνεργασίας.
Τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά spots, καθώς και οι εκκλήσεις σε εφημερίδες
– περιοδικά, για την περίοδο των εορτών, υπήρξαν ευγενική προσφορά της
εταιρείας Leo Burnett.
Ανανεώθηκε η σύμβαση με τον ΟΤΕ παραχώρησης της γραμμής
τηλεψηφοφορίας 901 11 114 114 από σταθερό τηλέφωνο και η χρέωση κάθε
τηλεφωνήματος αναβαθμίστηκε σε 3,56 Ευρώ από τα οποία το ΕΣΠ
εισπράττει 2,98 Ευρώ.
Ο θαυμάσιος κήπος της Πρεσβείας της Νοτίου Αφρικής παραχωρήθηκε στο
ΕΣΠ για να οργανωθεί βραδιά υπέρ του ΕΣΠ. Η βραδιά είχε μεγάλη επιτυχία
προβολής χάρη στην γενναιόδωρη προσφορά επίδειξης μόδας του Μιχάλη
Ασλάνη και στις χορηγίες που προσφέρθηκαν για την οργάνωση της από την
Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, την Jaguar Hellas και τη ΜΟΝΟΤΕΖ/
PHOTOPROCESSING. Τα κέρδη από την εκδήλωση αυτή ήταν 16.569
Ευρώ.
Τέλος οργανώθηκε Δημοπρασία Εργων Τέχνης υπέρ του ΕΣΠ στις 27
Νοεμβρίου στην Δημοτική Πινακοθήκη Ψυχικού, σε συνεργασία με το
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου του Δήμου Ψυχικού. Προηγήθηκε για 4 μέρες
στον ίδιο χώρο, η έκθεση των 97 έργων, τα οποία είχαν προσφερθεί από τους
ίδιους τους καλλιτέχνες, φίλους τους ή πολιτιστικούς φορείς. Η Δημοπρασία
δεν είχε την ανταπόκριση που αναμενόταν, καθώς όμως ένας αριθμός έργων
διατέθηκαν και στους επόμενους μήνες, απέδωσε τελικά 10.445 Ευρώ από τα
οποία οι 7445 αποκτήθηκαν κατά το 2006.
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Για όλες τις παραπάνω ενέργειες, αλλά ιδιαίτερα για την οργάνωση της
Δημοπρασίας, σημαντική υπήρξε η βοήθεια που προσέφερε η Επιτροπή Εξεύρεσης
Πόρων, που αποτελείται από εθελοντές μέλη του ΕΣΠ και συνεδριάζει τακτικά.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, ήταν να συγκεντρωθεί το 2006 το ποσό των
172.292,66 Ευρώ.
Υπήρξαν επίσης πολλές δωρεές εις είδος μεταξύ των οποίων αξίζει να αναφερθούν:
* Η προσφορά ειδών ρουχισμού, κουβερτών, παπλωμάτων, τροφίμων αλλά και
άλλων ειδών όπως π.χ παιδικά καροτσάκια, ψυγείο, πλυντήριο για διανομή σε
πρόσφυγες.
* Η προσφορά εξοπλισμού για την ΠΥΞΙΔΑ από τους Ροταριανούς Ομίλους
Αθήνας-Λυκαβηττού και Γλυφάδας.
* Η προσφορά παιχνιδιών, αναψυκτικών και φαγητών για τις εκδηλώσεις - γιορτές
της ΠΥΞΙΔΑΣ.
* Η προσφορά κρασιών και ποτών για τις εκδηλώσεις εξεύρεσης πόρων (ΚατώγιΣτροφιλιά, Οινοποιία Μεγαπάνου, Diageo-Smirnoff).
*Η προσφορά 28 δώρων για την λαχειοφόρο αγορά που έγινε κατά την εκδήλωση
στον κήπο της Πρεσβείας της Ν. Αφρικής.
*Η προσφορά 97 εργων τέχνης από καλλιτέχνες και ιδιώτες, για τη Δημοπρασία
Εργων Τέχνης της 27-11.
*1000 αντίτυπα του βιβλίου «Το παιδί με τη βαλίτσα» του Μάϊκ Κένι, προσφορά του
Θεάτρου «Πόρτα».
Σημαντική επίσης υπήρξε η προσφορά υπηρεσιών, όπως δωρεάν δημιουργία και
εκτύπωση προσκλήσεων, φυλλαδίων κλπ, η δωρεάν μεταφορά ειδών.
Το ΕΣΠ είναι και σε αναζήτηση δωρεάν χώρου αποθήκευσης για έπιπλα που του
δωρίζονται για πρόσφυγες (π.χ. από διάλυση σπιτιών, ανανέωση ξενοδοχειακού
εξοπλισμού κα) και που πρέπει κάπου να φυλάγονται ώσπου να βρεθούν οι
οικογένειες προσφύγων που τα χρειάζονται.
X. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΠ ευχαριστεί όλους εκείνους που βοήθησαν το έργο
του το 2006.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Δημόσιας Τάξης,
Δικαιοσύνης, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας, Πολιτισμού, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Tην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τον τέως πρέσβη της Νοτίου Αφρικής στην Αθήνα και την κυρία Jannie
Momberg.
Την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.
Το Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας των ΗΠΑ
Την Εκκλησία της Ελλάδος.
Τη Νομαρχία Αττικής.
Τους Δήμους Αθηναίων, Περιστερίου, Αμαρουσίου.
Τον Δήμο Ψυχικού και τη Δημοτική Πινακοθήκη Ψυχικού
Το Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ).
Το Συνήγορο του Πολίτη.
Τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.
Τις ΜΚΟ της Ελλάδος και του Εξωτερικού, με τις οποίες το ΕΣΠ
συνεργάσθηκε στενά.
Τον Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη.
Το Δικηγορικό Γραφείο Γ. Παπαδημητρίου.
Την κ. Φλωρίκα Κυριακοπούλου και την Εταιρεία «3 in a box» για την
επεξεργασία της νέας ιστοσελίδας.
Την Εταιρεία Agilis SA για τη δημιουργία νέας βάσης δεδομένων.
Την Αθηναϊκή Λέσχη.
Τον κ. Μιχάλη Ασλάνη.
Τους καλλιτέχνες και τους πολιτιστικούς φορείς που ευγενικά προσέφεραν τα
έργα τους για τη Δημοπρασία καθώς και την κυρία Δάφνη Couteau και τον
κύριο Ιερώνυμο Καλέτσα για τη συμβολή τους στη Δημοπρασία.
Το θέατρο «ΠΟΡΤΑ» και ειδικότερα της κα Ξένια Καλογεροπούλου.
Την Τράπεζα Τροφίμων.
Την Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εδεσμάτων και Ποτών «ΙΤ».
Την Εταιρεία «Μέλισσσα-Κίκιζα» ΑΒΕΕ.
Όλους τους δωρητές του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα: την κ. Καίτη
Κυριακοπούλου, την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, τη Σχολή Μωραίτη, την
Εταιρεία Καρέλια, το Ιδρυμα Σαμούρκα, την Εταιρεία Superb Maritime, την
Εταιρεία Bristol Myers Squibb, την Εταιρεία Jaguar Hellas, το Ιδρυμα
Λεβέντη, την κ. Αναστασία Πίντου, το Ιδρυμα Μποδοσάκη, το Δικηγορικό
Γραφείο Μπερνίτσα, τις Μαθητικές Κοινότητες Αγίου Παύλου, Λεοντείου
Λυκείου, Τοσιτσείου Αρσακείου.
Ολους τους δωρητές που συνέβαλαν για την επιτυχία της εκδήλωσης στην
Πρεσβεία της Ν. Αφρικής.
Όλους τους εθελοντές που προσέφεραν με ενθουσιασμό τον πολύτιμο χρόνο
τους.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη του προσωπικού, που
εργάσθηκαν και εργάζονται με ζήλο και αφοσίωση, με στόχο την εξυπηρέτηση των
προσφύγων.
Αθήνα, 17 Απριλίου 2007

Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου
Πρόεδρος

Ελένη Ζαούση
Γενική Γραμματεύς
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