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ΕΙΑΓΩΓΘ
Το Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ, είναι μία Μθ Κυβερνθτικι Οργάνωςθ, θ οποία δραςτθριοποιείται από
το 1989 ςτο χϊρο του αςφλου και των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθν Ελλάδα. Λδρφκθκε το 1989 με ςκοπό τθν
προςταςία των δικαιωμάτων αιτοφντων άςυλο και προςφφγων ςτθ χϊρα μασ, κακϊσ και τθν ζνταξι τουσ ςτθν
τοπικι κοινωνία. Στθν Οργάνωςθ απαςχολοφνται δικθγόροι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνικοί ανκρωπολόγοι,
πολιτικοί επιςτιμονεσ, διερμθνείσ και διοικθτικό προςωπικό, που ζχουν ωσ ςτόχο τθν

προάςπιςθ των

δικαιωμάτων των προςφφγων και των δικαιοφμενων διεκνοφσ προςταςίασ, των υπθκόων τρίτων χωρϊν που
ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ (αςυνόδευτοι ανιλικοι, κφματα trafficking κ.α.), παρζχοντασ εξειδικευμζνεσ
υπθρεςίεσ, προωκϊντασ τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ και των αρμόδιων φορζων
διαμόρφωςθσ πολιτικισ ςτο εςωτερικό και εξωτερικό.
Το ΕΣΡ κακθμερινά:


Υποδζχεται και παρζχει δωρεάν νομικζσ και κοινωνικζσ ςυμβουλζσ και υπθρεςίεσ ςε αιτοφντεσ άςυλο,
πρόςφυγεσ και ςε ανκρϊπουσ που προζρχονται από τρίτεσ χϊρεσ και ζχουν ανάγκθ διεκνοφσ προςταςίασ, με
απϊτερο ςτόχο τθν προςταςία, αλλά και τθν ομαλι ζνταξι τουσ.



Ρροωκεί τα δικαιϊματα των προςφφγων και των αιτοφντων άςυλο και δραςτθριοποιείται με ςκοπό τθ
βελτίωςθ του ςχετικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου και τθν εφαρμογι του, τθν τιρθςθ των ευρφτερων αρχϊν του
θμεδαποφ και διεκνοφσ δικαίου και τθν διάχυςθ και εφαρμογι καλϊν πρακτικϊν, για τθν ουςιαςτικι
εξαςφάλιςθ τθσ εν λόγω προςταςίασ.



Αναπτφςςει δράςεισ με ςκοπό τθ ςωςτι ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ και τθν ευαιςκθτοποίθςι τθσ, αλλά και
τθν ευαιςκθτοποίθςθ των Αρχϊν ςε ό,τι αφορά τουσ αιτοφντεσ άςυλο και τουσ πρόςφυγεσ.

Κάκε χρόνο, θ ανάγκθ για προςταςία των ανκρϊπων, που βρίςκονται ςτθ χϊρα μασ από φόβο ι επειδι ιδθ ζχουν
υποςτεί ςτθ χϊρα τουσ δίωξθ λόγω τθσ φυλισ, κρθςκείασ, ικαγενείασ, ςυμμετοχισ ςε οριςμζνθ κοινωνικι ομάδα ι
λόγω πολιτικϊν πεποικιςεων, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο των δράςεων του ΕΣΡ. Ο αρικμόσ αυτϊν που ηθτοφν
πολιτικό άςυλο και διεκνι προςταςία ςτθν Ελλάδα παραμζνει ιδιαίτερα ςθμαντικόσ, δεδομζνθσ τθσ γεωγραφικισ
κζςθσ τθσ χϊρασ μασ, ςτα εξωτερικά ςφνορα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Εδϊ και 25 χρόνια το ΕΣΡ ςυνδράμει
ουςιαςτικά τουσ ανκρϊπουσ που αναγκάηονται να εγκαταλείψουν τθ χϊρα τουσ λόγω διωγμοφ και καταλιγουν ςτθ
χϊρα μασ με τθν ελπίδα να απολάβουν τθσ διεκνοφσ προςταςίασ τθν οποία δικαιοφνται.
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ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΑΤΛΟΤ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΧΟΡΘΓΘΘ ΚΑΘΕΣΩΣΟ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ: Θ ΝΕΑ ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΣΘ
ΕΞΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΤΟ ΤΣΘΜΑΣΩΝ
Το 2014 ςυνεχίςκθκε θ εξζταςθ των «παλαιϊν» (υποβολι πριν τθν 7θ Λουνίου 2013) αιτθμάτων αςφλου από τθν
Αςτυνομία και τισ Επιτροπζσ Ρροςφυγϊν, που ζχουν ςυςτακεί για τθν εξζταςθ, ςε δεφτερο βακμό, των ιδθ
εκκρεμϊν αιτιςεων αςφλου. Ραρά τισ προςπάκειεσ και τισ εξαγγελίεσ, δεν ζχει ακόμα καταςτεί εφικτι θ
εκκακάριςθ και οριςτικι εξζταςθ, με απόφαςθ και ςε δεφτερο βακμό, των αιτθμάτων που εκκρεμοφν ςτθν Ελλάδα
επί ςειρά ετϊν. Σθμειωτζον ότι ςφμφωνα με τθν τελευταία αναφορά τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ
Ρρόςφυγεσ για τθν Ελλάδα (UN High Commissioner for Refugees-UNHCR, UNHCR observations on the current
asylum system in Greece, Δεκζμβριοσ 2014, ςελ. 24), μζχρι τισ 30 Σεπτεμβρίου 2014 εκκρεμοφςαν προσ εξζταςθ
ενϊπιον των Επιτροπϊν Ρροςφυγϊν (β’ βακμόσ – π.δ. 114/2010) 37.482 προςφυγζσ, όταν ςτισ αρχζσ του 2013, ιτοι
δφο ςχεδόν χρόνια πριν, βρίςκονταν ςε εκκρεμότθτα 51.000 υποκζςεισ. Ταυτόχρονα, εξελίςςεται θ νζα διαδικαςία
εξζταςθσ των αιτθμάτων νεοειςερχομζνων ι προςϊπων που υπζβαλαν αίτθμα προςταςίασ τουσ από τθν Ελλάδα
από τισ 7 Λουνίου 2013 και εξισ. Θ πρόςβαςθ ςτθ διαδικαςία αςφλου, ςχεδόν αδφνατθ πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ
τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου, παρζμεινε εξαιρετικά προβλθματικι και εντόσ του 2014.
Ρζραν των Ρεριφερειακϊν Γραφείων Αςφλου (ΡΓΑ) που τζκθκαν ςε λειτουργία εντόσ του 2013 (ΡΓΑ Αττικισ,
Βορείου Ζβρου, Νοτίου Ζβρου και Λζςβου, Αυτοτελζσ Κλιμάκιο Αςφλου Αμυγδαλζηασ), το 2014 ξεκίνθςαν να
παραλαμβάνουν αιτιματα αςφλου το ΡΓΑ όδου (2/1/2014) και τα Αυτοτελι Κλιμάκια Αςφλου Ράτρασ (1/6/2014)
και Κεςςαλονίκθσ (20/1/2014), τα δφο τελευταία αποκλειςτικά για τελοφντεσ υπό κράτθςθ. Ραρά ταφτα, ελλείψει
λειτουργίασ όλων των ΡΓΑ που προβλζπονται ςτο νόμο (13 ςυνολικά), θ πρόςβαςθ ςτθ διαδικαςία αςφλου δεν
είναι αυτονόθτθ, με αποτζλεςμα πολλοί αιτοφντεσ άςυλο, ςυμπεριλαμβανομζνων ευάλωτων περιπτϊςεων, να
αδυνατοφν να ειςζλκουν ςτο ΡΓΑ Αττικισ, προκειμζνου να καταγραφεί το αίτθμά τουσ και να λάβουν δελτίο και
κατ’ επζκταςθ τα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτο νόμο για τουσ αιτοφντεσ. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Φπατθσ
Αρμοςτείασ, 200-250 άτομα επιχειροφν κακθμερινά να ειςζλκουν ςτο ΡΓΑ Αττικισ, το οποίο καταφζρνει να
καταγράψει περίπου 150 αιτιςεισ τθν εβδομάδα.
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Ραρά ταφτα, θ Υπθρεςία Αςφλου κατζβαλε και εντόσ του 2014 προςπάκειεσ εξεφρεςθσ λφςεων ςτο πρόβλθμα τθσ
πρόςβαςθσ, με ειςαγωγι του ςυςτιματοσ προςδιοριςμοφ θμερομθνίασ καταγραφισ μζςω skype. Στισ 30 Λουλίου
2014, ξεκίνθςε θ εφαρμογι αποκλειςτικά ςε αγγλικά και γαλλικά και αργότερα επεκτάκθκε ςε αραβικά
(Σεπτζμβριο) και φαρςί/νταρί (Νοζμβριο), ενϊ το Δεκζμβριο ανακοινϊκθκε εβδομαδιαίο πρόγραμμα
διακεςιμότθτασ διερμθνζων για καταγραφι αιτθμάτων ανά γλϊςςα, προσ αποφυγιν άςκοπθσ αναμονισ.
Ρεραιτζρω εξζλιξθ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ενϊπιον τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου, αποτελεί θ υπαγωγι των Σφρων
προςφφγων που φζρουν πρωτότυπα ζγγραφα ταυτότθτασ από τζλθ Δεκεμβρίου ςε ταχεία διαδικαςία εξζταςθσ
(fast track), ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ εκδίδονται αποφάςεισ απόδοςθσ κακεςτϊτοσ ςε μία θμζρα και ταξιδιωτικά
ζγγραφα ςε μικρό χρονικό διάςτθμα. Κακϊσ το όλο πλαίςιο ακολοφκθςε πολυιμερθ διαμαρτυρία – απεργία πείνασ
εκατοντάδων Σφρων ςτθν πλατεία Συντάγματοσ (Νοζμβριοσ-Δεκζμβριοσ 2014), αντιδράςεισ προκάλεςε το γεγονόσ
ότι θ πρόςβαςθ για όςουσ δε ςυμμετείχαν ςτθ διαμαρτυρία παρζμεινε προβλθματικι, ςε αντίκεςθ με εκείνουσ των
οποίων τα ονόματα δόκθκαν ςτθν Υπθρεςία Αςφλου ςε ςχετικι λίςτα, οι οποίοι καλοφνταν κατά προτεραιότθτα για
καταγραφι, ανά ομάδεσ των 10 ατόμων.
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΚΡΑΣΘΘ: ΚΑΣΑΣΡΑΣΘΓΘΘ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΟ 2014
Ππωσ είχαμε επιςθμάνει ςτθν προθγοφμενθ Ζκκεςθ (2013), ιδθ διαφαινόταν από τισ αρχζσ του 2014 ότι θ
παρατεταμζνθ διοικθτικι κράτθςθ παράτυπων πολιτϊν τρίτων χωρϊν ςτθν Ελλάδα, είτε είχαν πρόςφατα ειςζλκει
είτε διζμεναν ςτθ χϊρα επί ςειρά ετϊν, κα ςυνεχιηόταν πζρα από κάκε προθγοφμενο εφαρμογισ τθσ, χωρίσ καμία
εξατομικευμζνθ εξζταςθ των ειδικότερων ςυνκθκϊν, χωρίσ καμία ςυηιτθςθ για τθν εφαρμογι των προβλεπομζνων
ςτο νόμο εναλλακτικϊν τθσ κράτθςθσ μζτρων, χωρίσ να λαμβάνεται - ζςτω - υπόψθ θ πραγματικι δυνατότθτα να
απομακρυνκοφν και να επιςτρζψουν ςτθ χϊρα καταγωγισ. Άλλωςτε, κατά το ιςχφον δίκαιο, διοικθτικι κράτθςθ,
δθλαδι θ απόλυτθ ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ προςϊπων που δεν ζχουν κατθγορθκεί, οφτε καταδικαςκεί για
οποιοδιποτε αδίκθμα πλθν αυτοφ τθσ παραμονισ ςτθν Ελλάδα χωρίσ ζγγραφα, προβλζπεται μόνο ζωσ «ζςχατο
μζςο» για τθν πραγματοποίθςθ μζτρων επιςτροφισ τουσ.
Παραβίαςη 18μήνου
Ρράγματι, θ Γνωμοδότθςθ υπ’αρικ. 44/2014 του Νομικοφ Συμβουλίου του κράτουσ και θ εφαρμογι τθσ από το
Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ άνοιξε το δρόμο και γι’ αυτιν ακόμα τθν παραβίαςθ του απϊτατου χρονικοφ ορίου
διάρκειασ τθσ διοικθτικισ κράτθςθσ. Θ διατιρθςθ –μετά τθ ςυμπλιρωςθ του 18μινου- του μζτρου τθσ κράτθςθσ
αναβαπτίςτθκε ςε μζτρο περιοριςτικό τθσ ελευκερίασ κίνθςισ τουσ, κρίνοντασ κεμιτι και επιτρεπτι τθν επιβολι
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μζτρου αναγκαςτικισ παραμονισ τουσ ςτα ίδια κζντρα διοικθτικισ κράτθςθσ που κρατοφνταν ωσ τότε (κατά κανόνα
τα προ-αναχωρθςιακά κζντρα κράτθςθσ ανά τθν Ελλάδα) –χωρίσ προφανϊσ να τουσ δίνεται θ δυνατότθτα
οποιαςδιποτε εξόδου ι άλλθσ επιλογισ και υπό τισ ίδιεσ τραγικζσ ςυνκικεσ. Κατ’ αποτζλεςμα, κρατοφμενοι
υπικοοι τρίτων χωρϊν ιδθ επί 18μινεσ, βάςει εφαρμογισ τθσ εν λόγω Υπ. Απόφαςθσ, υποχρεϊκθκαν ςε αόριςτθσ
χρονικισ διάρκειασ παραμονι ςτα κζντρα κράτθςθσ, εωςότου ςυνεργαςτοφν για τθν επιςτροφι τουσ.
Θ αντίδραςθ τθσ ΝΥ του ΕΣΡ υπιρξε άμεςθ. Είναι γεγονόσ ότι οι πρϊτεσ αποφάςεισ διοικθτικϊν δικαςτθρίων, οι
οποίεσ ζκριναν ότι το παραπάνω μζτρο παραβίαηε ξεκάκαρα και ευκζωσ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί του
απϊτατου επιτρεπτοφ ορίου ςτζρθςθσ τθσ ελευκερίασ με διοικθτικά μζτρα, εκδόκθκαν με ενζργειεσ των δικθγόρων
του ΕΣΡ. Για τισ ςχετικζσ ενζργειεσ του ΕΣΡ, παραπζμπουμε παρακάτω.
Κράτηςη Αςυνόδευτων Ανηλίκων
Μείηον ηιτθμα, ςτο ίδιο πλαίςιο εφαρμογισ μζτρων διοικθτικισ κράτθςθσ προςϊπων χωρίσ νομιμοποιθτικά
ζγγραφα ςτθν Ελλάδα, απετζλεςε θ κράτθςθ ανθλίκων, είτε επικυμοφςαν να ηθτιςουν άςυλο ςτθν χϊρα είτε όχι.
Βαςικι παράμετροσ τθσ όλθσ προβλθματικισ είναι θ διαδικαςία διαπίςτωςθσ τθσ ανθλικότθτασ των προςϊπων
αυτϊν: οι διαπιςτωμζνοι ωσ ανιλικοι διοικθτικά κρατοφμενοι διατθροφςαν κάποια ελπίδα να μεταφερκοφν ςε
κάποιο από τα ελάχιςτα, ανοικτά κζντρα φιλοξενίασ αςυνόδευτων ανθλίκων που λειτουργοφν ςτθ χϊρα. Ωςτόςο,
ανιλικοι που παρζμεναν υπό κράτθςθ καταγεγραμμζνοι ωσ ενιλικεσ, υπόκειντο ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ κράτθςθσ με
τουσ ενιλικεσ (κοινοί χϊροι κράτθςθσ, ίδιεσ κακζσ ζωσ και απάνκρωπεσ ςυνκικεσ, επ’ αόριςτον κράτθςι τουσ,
παράλειψθ ενθμζρωςθσ του ενεργοφντοσ ωσ προςωρινοφ επιτρόπου Ειςαγγελζα Ανθλίκων), παρά τισ προςπάκειζσ
τουσ να αποδείξουν τθν πραγματικι –ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ

οφκαλμοφανι- θλικία τουσ. Θ υπ’αρικμ.

Υ1.Γ.Ρ.οικ.92490 από 4.10.2013 Υπουργικι Απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ για τθ διαδικαςία διαπίςτωςθσ τθσ
ανθλικότθτασ είναι εφαρμοςτζα μόνο ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ, από τισ αρμόδιεσ για τθ
διαδικαςία αυτι υπθρεςίεσ και όργανα και δεν αφορά ςτουσ ανθλίκουσ που βρίςκονται διοικθτικά κρατοφμενοι
εκτόσ των Κζντρων Ρρϊτθσ Υποδοχισ ι ςε χϊρουσ κράτθςθσ όπου δεν λειτουργοφν Κινθτζσ Μονάδεσ τθσ εν λόγω
Υπθρεςίασ. Ακόμα και ζτςι όμωσ, δικθγόροι του ΕΣΡ εντόπιςαν πάρα πολλζσ περιπτϊςεισ διοικθτικά κρατοφμενων
προςϊπων που διλωναν –και ςυχνά φαίνονταν- ανιλικοι, οι οποίοι ουδζποτε είχαν υποβλθκεί ςε διαδικαςίεσ
πρϊτθσ υποδοχισ, ϊςτε να διαπιςτωκεί, ζςτω με τθν οριςκείςα διαδικαςία, θ ανθλικότθτά τουσ και να
καταγραφοφν ωσ ανιλικοι, με τισ εγγυιςεισ που αυτι θ ταυτοποίθςθ ςυνεπάγεται, ι περιπτϊςεισ που, παρά τον
χαρακτθριςμό τουσ ωσ ανθλίκων κατά τθ διαδικαςία πρϊτθσ υποδοχισ, είχαν καταγραφεί και παρζμεναν
διοικθτικά κρατοφμενοι ωσ ενιλικεσ ςφμφωνα με τθ καταγραφι τθσ αρμόδιασ για τθ κράτθςι τουσ υπθρεςίασ τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ.
Χαρακτθριςτικό είναι το παράδειγμα των 102 περιπτϊςεων αςυνόδευτων ανθλίκων, εςφαλμζνα καταγεγραμμζνων
ωσ ενθλίκων, οι οποίοι εντοπίςτθκαν από δικθγόρουσ τθσ ΝΥ (Κεςςαλονίκθ / Ζβροσ) κατά τθν περίοδο
Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2014 ςτα κζντρα κράτθςθσ Κομοτθνισ και Φυλακίου Ζβρου, για τουσ οποίουσ
πραγματοποιικθκε εκτενισ αναφορά προσ το Υπουργείο Δθμ.Τάξθσ και Ρροςτ. του Ρολίτθ, τισ αρχζσ τθσ ΕΛΑΣ, τθν
Υπθρεςία Αςφλου και τα ςχετικά ΡΓΑ, το ΕΚΚΑ, το Συνιγορο του Ρολίτθ και τθν Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ
Ρρόςφυγεσ, ενϊ παράλλθλθ αναφορά για τισ ίδιεσ περιπτϊςεισ απζςτειλαν και οι Γιατροί χωρίσ Σφνορα. Σε
ςυνζχεια τθσ αναφοράσ μασ, ο Συνιγοροσ του Ρολίτθ απθφκυνε πόριςμα προσ τα αρμόδια Υπουργεία με το οποίο
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πρότεινε τθν υιοκζτθςθ μιασ διαδικαςίασ ςτθν οποία θ διαπίςτωςθ τθσ ανθλικότθτασ ςτθρίηεται ςε μια ςυνολικι
εκτίμθςθ που κα λαμβάνει υπόψθ όχι μόνο τισ ςωματομετρικζσ παραμζτρουσ αλλά και τθν ψυχοκοινωνικι
κατάςταςθ του αλλοδαποφ και μόνο ςε περιπτϊςεισ αμφιβολίασ να γίνεται παραπομπι για ιατρικζσ εξετάςεισ, ενϊ
ηιτθςε το ςεβαςμό του τεκμθρίου υπζρ τθσ ανθλικότθτασ. Τζλοσ επεςιμανε ότι βάςει τθσ διεκνοφσ και εκνικισ
νομοκεςίασ, οι ανιλικοι πρζπει να κρατοφνται χωριςτά από τουσ ανθλίκουσ και ότι οι ανιλικοι πρζπει να
παραπζμπονται άμεςα ςε δομζσ πρόνοιασ. Μετά τθν αποςτολι του πορίςματοσ του Συνθγόρου, θ Διευκφντρια τθσ
Υπθρεςίασ Αςφλου γνωςτοποίθςε ότι βρίςκεται ςε εξζλιξθ ςχζδιο ΚΥΑ για τθ διαδικαςία διαπίςτωςθσ ανθλικότθτασ
των αιτοφντων άςυλο αςυνόδευτων ανθλίκων.
Kαι μετά την αναγνώριςη;
Θ περιοχι τθσ ανατολικισ Μεςογείου εξακολουκεί να δζχεται υπζρμετρεσ πιζςεισ πλθκυςμϊν που εγκαταλείπουν
τισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ, μετακινοφνται ςε περιφερειακζσ τθσ Ευρϊπθσ χϊρεσ όπωσ θ Τουρκία ι θ Λορδανία και
επιχειροφν να ειςζλκουν ςε ευρωπαϊκό ζδαφοσ. Μετά τα κφματα αναγκαςτικά μετακινοφμενων πλθκυςμϊν από το
πιο μακρινό Αφγανιςτάν, χϊρα που ολοκλθρωτικά είχε καταςτραφεί χωρίσ να ςυνζλκει ζωσ ςιμερα από
πολφχρονεσ εμφφλιεσ ςυγκροφςεισ, επεμβάςεισ πολυεκνικϊν ςτρατιωτικϊν δυνάμεων και αςτακι κακεςτϊτα,
χϊρεσ πιο κοντινζσ ςτθν Ελλάδα όπωσ θ Συρία ι το Λράκ βρίςκονται ςιμερα ςε ςυνκικεσ οριςτικισ διάλυςθσ ι
ςοβαρότατθσ αποςτακεροποίθςθσ με τισ ζνοπλεσ δυνάμεισ του Λslamic State και άλλεσ όπωσ το ISIL (Islamic State
of Iraq and the Levant), εκφάνςεισ του ιςλαμικοφ φανατιςμοφ, να μαίνονται ανεξζλεγκτα κατά αμάχων,
κεωροφμενων εχκρϊν των δικϊν τουσ κρθςκευτικϊν και πολιτικϊν πεποικιςεων.
Ρρόςφυγεσ από τθ Συρία ι ακόμα και το Λράκ, ενίοτε μζλθ κρθςκευτικϊν μειονοτικϊν ομάδων όπωσ οι Γιεηίντι ι οι
Αςςφριοι, ςυνζχιςαν να φτάνουν ςτθν Ελλάδα ςε μεγάλουσ αρικμοφσ το ζτοσ 2014. Είναι γεγονόσ ότι ςε διαρκϊσ
αυξανόμενο ρυκμό, οι μαηικζσ «μικτζσ» μεταναςτευτικζσ ειςροζσ προςϊπων που διαςχίηουν τα χερςαία ι
καλάςςια ςφνορα τθσ χϊρασ περιλαμβάνουν πρόςωπα που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ και δεν μποροφν να
επιςτρζψουν ςτισ χϊρεσ τουσ (ςφμφωνα με τθν Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ, οι Σφροι ςυνιςτοφν
το 60% των ειςερχομζνων ςτθ χϊρα από τα καλάςςια ςφνορα εντόσ 2014). Είναι επίςθσ γεγονόσ ότι θ Ελλάδα δεν
αποτελεί πλζον πόλο ζλξθσ για πλθκυςμοφσ που αναηθτοφν καλφτερεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και εργαςίασ ςτον ίδιο
βακμό, όπωσ ςτο παρελκόν, λόγω τθσ ςυνεχιηόμενθσ οικονομικισ κρίςθσ και τθσ ανεργίασ που πλιττει τθ χϊρα.
Από τα ςτοιχεία τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου διαφαίνεται ότι πρόςωπα που προζρχονται από χϊρεσ όπωσ θ Συρία
μποροφν να λάβουν πλζον κακεςτϊσ προςταςίασ ςτθ χϊρα μασ, τουλάχιςτον, όςα εξ αυτϊν επικυμοφν να
ηθτιςουν άςυλο ςτθν Ελλάδα και καταφζρνουν να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτθ διαδικαςία αςφλου. Ο αρικμόσ
ωςτόςο αυτϊν που ηιτθςαν και ζλαβαν προςταςία είναι ιδιαίτερα μικρόσ ςε ςχζςθ με τον ςυνολικό αρικμό των
ατόμων που ειςιλκαν ςτθν Ελλάδα, καταγράφθκαν λόγω παράτυπθσ ειςόδου ι ουδζποτε καταγράφθκαν, και
ςυνζχιςαν τθ πορεία τουσ ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.
Θ Ελλάδα αποτελοφςε, το 2014, κατά κφριο λόγο χϊρα διζλευςθσ για τουσ προςφυγικοφσ πλθκυςμοφσ. Ελλιπείσ
διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ, ανεπάρκεια μζςων και δομϊν φιλοξενίασ και ουςιαςτικισ ςυνδρομισ των
αιτοφντων αςφλου, κίνδυνοσ κράτθςθσ (εντοπίςτθκαν ςε χϊρουσ κράτθςθσ περιπτϊςεισ Yezidi, Κοφρδων από τθ
Συρία ι το Λράκ ι Ραλαιςτινίων τθσ Συρίασ, ζςτω και αν για τουσ ταυτοποιθμζνουσ ωσ πολίτεσ Συρίασ όφειλε να
εφαρμόηεται ρθτι αναςτολι εκτζλεςθσ των μζτρων απομάκρυνςισ τουσ), και, κυρίωσ, απουςία οποιαςδιποτε
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αρωγισ και διαδικαςίασ για τθν ομαλι ζνταξι τουσ ςτθν ελλθνικι κοινωνικι και οικονομικι ηωι: αυτι είναι θ
πραγματικότθτα που αντιμετϊπιηαν οι πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα κατά τθ διάρκεια του προθγοφμενου ζτουσ. Θ
προςδοκία χοριγθςθσ κακεςτϊτοσ προςταςίασ τουσ, δε ςτάκθκε ικανι να αποτρζψει τουσ προςφυγικοφσ
πλθκυςμοφσ από το να εκτεκοφν ςε νζουσ κινδφνουσ, προκειμζνου να καταφζρουν να φτάςουν ςε άλλεσ
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ όπου κα είχαν τθν ευκαιρία να λάβουν πραγματικζσ ςυνκικεσ υποδοχισ και ζνταξθσ.
Στο πλαίςιο του κανονιςμοφ του Δουβλίνου Λ, ΛΛ και ΛΛΛ, το κριτιριο τθσ «πρϊτθσ χϊρασ ειςόδου» για τον κακοριςμό
του υπεφκυνου για τθν εξζταςθ αιτθμάτων αςφλου κράτουσ τθσ ΕΕ επικρίνεται εδϊ και χρόνια και οδθγεί ςε
αςφυξία τα ςυςτιματα υποδοχισ και αςφλου των χωρϊν που βρίςκονται ςτα εξωτερικά ςφνορα του Ευρωπαϊκοφ
χϊρου. Ταυτόχρονα, ωςτόςο, κα πρζπει θ Ελλάδα να αναλάβει τισ ευκφνεσ τθσ και να εξαςφαλίςει τισ καλφτερεσ
δυνατζσ ςυνκικεσ, αρχικά υποδοχισ και ςτθ ςυνζχεια ζνταξθσ και υποςτιριξθσ των αναγνωριςμζνων ςτθν Ελλάδα
προςφφγων και εν γζνει δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ.
υμπληρωματικζσ μορφζσ προςταςίασ
Κατά τθ διάρκεια του 2014, παρατθρικθκε θ γενικευμζνθ και ςχεδόν πλιρθσ και αναιτιολόγθτθ (ι πλθμμελϊσ
αιτιολογθμζνθ) άρνθςθ των αρμοδίων αρχϊν για τθν ανανζωςθ του ανκρωπιςτικοφ κακεςτϊτοσ και του
κακεςτϊτοσ επικουρικισ προςταςίασ, το οποίο είχε χορθγθκεί για δφο χρόνια από τισ Επιτροπζσ Ρροςφυγϊν,
αρμόδιεσ για τθν εξζταςθ των παλαιότερων αιτθμάτων ςε β’ βακμό (πδ 114/2010), με αποτζλεςμα τθν επιςτροφι
ςε κακεςτϊσ παράτυπθσ διαβίωςθσ ςτθν Ελλάδα προςϊπων, τα οποία είχαν παραμείνει υπομονετικά ςτθ χϊρα για
πολλά χρόνια (ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ επί 10ετία) ωσ αιτοφντεσ άςυλο. Κατά το χρόνο αναμονισ τθσ ζκδοςθσ
απόφαςθσ επί τθσ αίτθςθσ ανανζωςθσ (ι επί τθσ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ που απζρριπτε τθν αίτθςθ
ανανζωςθσ), οι ενδιαφερόμενοι δεν εφοδιάηονταν με κανζνα δελτίο, ςτεροφμενοι παντελϊσ οιωνδιποτε
δικαιωμάτων, ακόμα και αυτϊν των αιτοφντων άςυλο. Επιπλζον, όςον αφορά ειδικά τθν ανανζωςθ του
ανκρωπιςτικοφ κακεςτϊτοσ (πδ 114/2010, α. 28), θ ςχετικι απόφαςθ εκδιδόταν από αναρμόδιο όργανο, το Γενικό
Γραμματζα Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, αντί τθσ Επιτροπισ Ρροςφυγϊν. Στισ αρχζσ του 2014, ο
Συνιγοροσ του Ρολίτθ, απαντϊντασ ςε ςχετικι προθγοφμενθ παρζμβαςθ του ΕΣΡ ανζφερε ότι ο Γενικόσ
Γραμματζασ είναι πράγματι αναρμόδιοσ, ότι δε οι αιτοφντεσ τθν ανανζωςθ πρζπει να εφοδιάηονται με το ςχετικό
δελτίο διαμονισ και να ανανεϊνεται αυτό όςο διαρκεί θ εξζταςθ του αιτιματοσ ανανζωςθσ.
Το πρόβλθμα τθσ αρμοδιότθτασ διευκετικθκε νομοκετικά με τθν ζκδοςθ του πδ 167/2014, με το οποίο ορίςτθκε
ρθτϊσ ωσ αρμόδιοσ ο Γενικόσ Γραμματζασ για τθν ζκδοςθ οριςτικϊν αποφάςεων επί αιτιςεων ανανζωςθσ
ανκρωπιςτικϊν κακεςτϊτων και απαλείφκθκε τελείωσ το δικαίωμα προςφυγισ κατά τθσ απόφαςισ του. Μετά από
πολλοφσ μινεσ αναμονισ ςχετικϊν αποφάςεων για πλικοσ κατόχων ανκρωπιςτικοφ κακεςτϊτοσ, ακολοφκθςε
ςειρά απορρίψεων των αιτοφμενων ανανεϊςεων εκ μζρουσ του Γενικοφ Γραμματζα. Οι περιςςότερεσ από τισ
αςκθκείςεσ ζωσ τθν ζκδοςθ του πδ 167/2014 αιτιςεισ αλλά και προςφυγζσ κατά των απορριπτικϊν τθσ ανανζωςθσ
των ανκρωπιςτικϊν κακεςτϊτων αποφάςεων παραμζνουν ακόμα και ςιμερα ςε εκκρεμότθτα. Αντίςτοιχα ςε
εκκρεμότθτα παραμζνουν οι περιςςότερεσ από τισ αςκθκείςεσ προςφυγζσ κατά των απορριπτικϊν αποφάςεων επί
των αιτιςεων ανανζωςθσ επικουρικισ προςταςίασ, κζμα το οποίο και πάλι το ΕΣΡ ζκεςε ενϊπιον όλων των
αρμόδιων αρχϊν με ςχετικι κεςμικι του παρζμβαςθ, χωρίσ να ζχει ωςτόςο ακόμα λάβει απάντθςθ.
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Είναι προφανζσ, ότι εάν αυτι είναι θ τάςθ, τα αυξθμζνα ποςοςτά αναγνϊριςθσ που παρουςιάηουν οι Επιτροπζσ
Ρροςφυγϊν τθσ παλιάσ διαδικαςίασ είναι τουλάχιςτον πλαςματικά, αφοφ δφο χρόνια αργότερα αυτά παφουν,
χωρίσ αντίςτοιχα να παφουν οι λόγοι που αρχικϊσ χορθγικθκαν, ενϊ θ άςκθςθ προςφυγϊν κατ’ αυτϊν των
απορρίψεων δθμιουργεί νζο μεγάλο κατάλογο υποκζςεων ςε εκκρεμότθτα για τισ Επιτροπζσ.
Στο ίδιο πλαίςιο με το πρόβλθμα τθσ μθ ανανζωςθσ του κακεςτϊτοσ διεκνοφσ ι ανκρωπιςτικισ προςταςίασ χωρίσ
νόμιμθ αιτιολογία, εντάςςεται και θ κατάργθςθ από το πδ 113/2013 τθσ δυνατότθτασ χοριγθςθσ ανκρωπιςτικοφ
κακεςτϊτοσ ςτο πλαίςιο τθσ νζασ διαδικαςίασ εξζταςθσ αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ.
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ΘΜΑΝΣΙΚΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΕ ΣΟΤ ΕΠ
Το Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ επιχειρεί, ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ τθσ ςυνολικισ του δράςθσ, να
παρεμβαίνει για τθ προάςπιςθ κεμελιωδϊν Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ςτθν Ελλάδα και ειδικότερα για τθ
προςταςία προςφφγων που ειςζρχονται ςτθ χϊρα. Σθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ που αναλάβαμε κατά τθ διάρκεια του
ζτουσ 2014, μεταξφ άλλων, ιταν:
Θ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΑΣΤΠΘ ΔΡΑΘ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΘ ΗΩΘ ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΘΝ ΑΠΟΣΡΟΠΘ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΘΕΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ – ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΩΘ ΤΡΩΝ Ε ΘΜΕΙΑ ΕΙΟΔΟΤ
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 2014, με ζνταςθ του φαινομζνου τθν περίοδο τθσ άνοιξθσ – καλοκαιριοφ, παρατθρικθκε
το φαινόμενο να επικοινωνοφν τθλεφωνικά με τθν οργάνωςι μασ ομάδεσ (κατά διλωςι τουσ) πολιτϊν Συρίασ,
αμζςωσ μετά τθ διζλευςι τουσ από τα ελλθνοτουρκικά ςφνορα (κυρίωσ) τθσ περιοχισ του Ζβρου αλλά και των
νθςιϊν, οι οποίοι ανζφεραν ότι φοβοφνταν μιπωσ επιςτραφοφν ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ και ηθτοφςαν τθ
βοικεια του ΕΣΡ προκειμζνου να τουσ παραςχεκεί κατάλλθλθ προςταςία από το ελλθνικό κράτοσ. Συχνά μζλθ των
ομάδων αυτϊν παρουςίαηαν ςτοιχεία ευαλωτότθτασ (π.χ. ανιλικοι, γυναίκεσ, αςκενείσ) ι ανζφεραν δυςκολίεσ
κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ τουσ οι οποίεσ κακιςτοφςαν τθν ανάγκθ άμεςθσ επζμβαςθσ των αρχϊν προσ το
ςκοπό τθσ διάςωςισ τουσ επιτακτικι (π.χ. πρόςλθψθ νεροφ λόγω πτϊςθσ ςτον ποταμό, υποβολι ςε άςχθμεσ
καιρικζσ ςυνκικεσ, ςτζρθςθ τροφισ και νεροφ). Αδυνατϊντασ να παρζμβουμε άμεςα, να εντοπίςουμε και να
αξιολογιςουμε τισ εκκλιςεισ βοικειασ, που ςχεδόν κακθμερινά δεχόταν το γραφείο μασ ςτθν Ακινα, και να
παράςχουμε οποιαδιποτε ςυνδρομι, προςπακιςαμε να κάνουμε το αυτονόθτο: διαμορφϊςαμε ζνα άτυπο δίκτυο
ςυγκζντρωςθσ πλθροφοριϊν από τα πρόςωπα αυτά (όπωσ π.χ. τα κατά διλωςι τουσ ςτοιχεία τουσ, το ςθμείο ςτο
οποίο κα μποροφςαν να εντοπιςκοφν και να δεχκοφν βοικεια ι τον τρόπο με τον οποίο απευκφνονταν ςτο ΕΣΡ)
και άμεςθσ ενθμζρωςθσ των αρμόδιων κατά τόπο Αρχϊν, οι οποίεσ κα μποροφςαν να βρεκοφν ςτο ςθμείο
διακινδφνευςθσ για τθν αναηιτθςθ και περίκαλψθ των προςϊπων που απευκφνονταν για βοικεια ςτο ΕΣΡ.
Ταυτόχρονα, επιχειροφςαμε να διαπιςτϊνουμε –ςτο μζτρο του εφικτοφ- ότι τα πρόςωπα αυτά εντοπίςκθκαν,
βρίςκονται ςε αςφάλεια και ζχουν τφχει τθσ νομίμωσ προβλεπόμενθσ μεταχείριςθσ. Μεταφζραμε δε τθν παραπάνω
ενθμζρωςθ με αποκλειςτικό ςκοπό τθν αποτροπι διακινδφνευςθσ ανκρωπίνων ηωϊν, ενθμερϊνοντασ και
μεταφζροντασ ςτισ Ελλθνικζσ αρχζσ οποιεςδιποτε διακζςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν περαιτζρω διευρεφνιςι τουσ.
Είναι αλικεια, ότι ελάχιςτεσ φορζσ κατά τθ διάρκεια του 2014 οι ελλθνικζσ Αρχζσ επανιλκαν με δικι τουσ
πρωτοβουλία, προκειμζνου να μασ ενθμερϊςουν για τθ τφχθ των προςϊπων αυτϊν. Καταφζραμε ωςτόςο να
διαπιςτϊςουμε ότι πολλζσ φορζσ θ παρζμβαςι μασ είχε ωσ αποτζλεςμα να διαςωκοφν και να απομακρυνκοφν από
ςθμεία κινδφνου για τθ ηωι τουσ. Σε άλλεσ ωςτόςο περιπτϊςεισ, ενθμερωκικαμε ότι ο εντοπιςμόσ τουσ ςε ςθμεία
που οι ίδιοι υποδείκνυαν δεν είχε επιτευχκεί. Συγκεκριμζνα, κατά τθ διάρκεια του ζτουσ ελιφκθςαν 27 κλιςεισ
που αφοροφςαν ομάδεσ Σφρων προςφφγων ςυνολικά 264 ατόμων (πλζον 1 αςυνόδευτου ανιλικου πολίτθ
Αιγφπτου). Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ το ΕΣΡ ενθμζρωςε εγγράφωσ και τθλεφωνικϊσ όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ αρχζσ, με
όςα ςτοιχεία κάκε φορά δθλϊνονταν τθλεφωνικϊσ, οφτωσ ϊςτε αυτζσ να επιλθφκοφν αρμοδίωσ, να
πραγματοποιιςουν αναηιτθςθ, εντοπιςμό και διάςωςθ, να επιβεβαιϊςουν τα δθλωκζντα ςτοιχεία και να
παράςχουν κατάλλθλθ προςταςία.
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Δυςτυχϊσ οι προςπάκειεσ δεν ιταν πάντοτε επιτυχείσ. Πλα τα ζγγραφα του ΕΣΡ κοινοποιοφνταν ςτθν Φπατθ
Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ αλλά και το Συνιγορο του Ρολίτθ, κακϊσ αμφότεροι οι ςυγκεκριμζνοι
φορείσ επζδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτο κζμα.
ΜΑΝΩΛΑΔΑ
Στισ 6 Λουνίου 2014 ξεκίνθςε ςτο Μικτό Ορκωτό Δικαςτιριο Ρατρϊν θ δίκθ για τουσ πυροβολιςμοφσ εισ βάροσ των
εργατϊν – κυμάτων εμπορίασ ανκρϊπων για εργαςιακι εκμετάλλευςθ ςτθ Mανωλάδα Θλείασ. Το ΕΣΡ, το οποίο
είχε αναλάβει τθν παροχι νομικισ ςυνδρομισ ςτα κφματα από τθ ςτιγμι του περιςτατικοφ ζνα χρόνο νωρίτερα
(2013), υποςτιριξε τθν υπόκεςθ, κακϊσ μζλοσ τθσ ΝΥ του ΕΣΡ παρζςτθ, ςε ςυνεργαςία με δικθγόρο τθσ Ελλθνικισ
Ζνωςθσ για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου, ςτο ακροατιριο του Μικτοφ Ορκωτοφ Δικαςτθρίου Ρατρϊν
εκπροςωπϊντασ τα κφματα. Με τθν από 30θ Λουλίου 2014 απόφαςι του, το Μικτό Ορκωτό Δικαςτιριο τθσ Ράτρασ
ακϊωςε τουσ κατθγοροφμενουσ ςε ςχζςθ με τθν κατθγορία τθσ εμπορίασ ανκρϊπων, ενϊ 2 εκ των δραςτϊν
καταδικάςτθκαν για επικίνδυνθ ςωματικι βλάβθ και παράνομθ οπλοχρθςία ςε 14 χρόνια και 7 μινεσ και 8 χρόνια
και 7 μινεσ φυλάκιςθ ο κακζνασ, ποινζσ που μετατράπθκαν ςε χρθματικά πρόςτιμα και με τθν άςκθςθ ζφεςθσ
ανεςτάλθ θ εκτζλεςι τουσ. Ραρά τθν αίτθςθ – υπόμνθμα που υπζβαλε το ΕΣΡ και θ Ελλθνικι Ζνωςθ για τα
Δικαιϊματα του Ανκρϊπου ςτθν Ειςαγγελζα του Αρείου Ράγου, θ Ειςαγγελζασ ζκρινε ότι θ δίκθ ιταν δίκαιθ και δεν
προχϊρθςε ςε άςκθςθ αναίρεςθσ. Το ΕΣΡ ςυνεχίηει τθ νομικι ςυνδρομι ςτθν υπόκεςθ, με προςφυγι ςτο ΕΔΔΑ.
(για εκτενζςτερθ αναφορά βλ. παρακάτω)
ΦΑΡΜΑΚΟΝΘΙ
Τθν ζναρξθ του 2014 και μαηί τθ δράςθ τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ αλλά και ολόκλθρου του ΕΣΡ ςθμάδεψε το κλιβερό
ναυάγιο ανοικτά τθσ νθςίδασ του Φαρμακονθςίου. Στο ςθμείο αυτό, μζςα ςτα ελλθνικά χωρικά φδατα και κοντά
ςτθν οριογραμμι, τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ τθσ 20θσ Λανουαρίου 2014, ζνα μικρό ςκάφοσ επί του οποίου επζβαιναν
27 πρόςφυγεσ προερχόμενοι από το Αφγανιςτάν και τθ Συρία, κατά τθν διάρκεια ρυμοφλκθςισ του από ςκάφοσ
του ελλθνικοφ λιμενικοφ ανατράπθκε με αποτζλεςμα οι πρόςφυγεσ να βρεκοφν ςτθ κάλαςςα. 11 άτομα, εκ των
οποίων 3 γυναίκεσ και 8 μικρά παιδιά ςυνιςτοφν τον τραγικό απολογιςμό του δυςτυχιματοσ. Θ υπόκεςθ
προκάλεςε παγκόςμιο ενδιαφζρον, απαςχόλθςε εκτεταμζνα τον ελλθνικό και διεκνι τφπο, τθν Ελλθνικι Βουλι, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, τον Ειδικό Ειςθγθτι των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα των
Μεταναςτϊν, τον Επίτροπο για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και πλικοσ άλλων
φορζων, κυβερνθτικϊν και μθ.
Το Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ υποδζχτθκε τουσ 15 διαςωκζντεσ από τθν πρϊτθ μζρα που πάτθςαν το
πόδι τουσ ςτθν Ακινα, μεριμνϊντασ για κάκε ανάγκθ τουσ. Ξεπερνϊντασ πραγματικά τον εαυτό τουσ, τα μζλθ τθσ
Νομικισ και Κοινωνικισ Υπθρεςίασ με τθ βοικεια των διερμθνζων τθσ Υπθρεςίασ Υποδοχισ, βρζκθκαν νυχκθμερόν
επί ςειρά θμερϊν, εβδομάδων, μθνϊν πλάι ςτουσ τραγικοφσ γονείσ των κανόντων, ηθτϊντασ επίμονα από τισ αρχζσ
να αναηθτιςουν το ςκάφοσ και τουσ αγνοοφμενουσ για να μπορζςουν οι επιηϊντεσ να βρουν τελικά θςυχία.
Σε ςυνεργαςία με δικθγόρουσ τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου, του Δικτφου Κοινωνικισ
Υποςτιριξθσ Ρροςφφγων και Μεταναςτϊν και τθσ Ομάδασ Δικθγόρων για τα Δικαιϊματα Ρροςφφγων και
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Μεταναςτϊν, με ςυνεχι υποςτιριξθ και χρθματοδότθςθ από τθ Γερμανικι Οργάνωςθ Proasyl, θ Νομικι Υπθρεςία
του ΕΣΡ προετοίμαςε τουσ διαςωκζντεσ ενόψει τθσ κατάκεςισ τουσ ωσ μαρτφρων ενϊπιον του Ειςαγγελζα του
Ναυτοδικείου Ρειραιά, του Ειςαγγελζα του Στρατοδικείου Ακθνϊν και τθσ Ανακρίτριασ Κω. Στισ 31-7-2014, μετά τθν
ζκδοςθ τθσ πρωτοφανοφσ απόφαςθσ του Ειςαγγελζα του Ναυτοδικείου Ρειραιά να κζςει τθ δικογραφία ςτο αρχείο
και να κλείςει κατ’ ουςίαν το φάκελο τθσ δικαςτικισ διερεφνθςθσ των ευκυνϊν των υπαλλιλων του λιμενικοφ
ςϊματοσ για το τραγικό ναυάγιο, πραγματοποιικθκε ςυνζντευξθ τφπου των δικθγόρων του ΕΣΡ και των ανωτζρω
ςυνεργαηόμενων οργανϊςεων ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων του ΔΣΑ, προκειμζνου να καταδειχκοφν τα πολλαπλά
κενά ςτθ διερεφνθςθ των ευκυνϊν των υπαλλιλων του Λιμενικοφ Σϊματοσ, οι οποίοι ενεπλάκθςαν ςτο
περιςτατικό. Οι δικθγόροι των επιηϊντων ςυνζταξαν προςφυγι ενϊπιον του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου των
Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου με ςκοπό να κατατεκεί μζχρι τισ αρχζσ του 2015, για παραβιάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ
Σφμβαςθσ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (άρκρα 2, 3 και 13). (για εκτενζςτερθ αναφορά βλ. παρακάτω)
ΠΡΟΦΟΡΑ OΛΙΣΙΚΘ ΤΝΔΡΟΜΘ Ε ΟΒΑΡΑ ΑΡΡΩΣΟ ΜΙΚΡΟ ΤΡΟ
Τθν άνοιξθ του 2014, το ΕΣΡ απαςχόλθςε εκτεταμζνα περίπτωςθ μονογονεϊκισ οικογζνειασ από τθ Συρία θ οποία
διζμενε ςτθν Κριτθ και εντοπίςτθκε ςτο πλαίςιο ςχετικισ αποςτολισ του ΕΣΡ. Τθν οικογζνεια αποτελοφςε μθτζρα
με 2 ανιλικα τζκνα, το μικρότερο εκ των οποίων, θλικίασ 2 μόλισ ετϊν, είχε εμφανίςει καρκίνο ςτα μάτια και ζχρθηε
άμεςθσ παρακολοφκθςθσ από διακζτον τον απαραίτθτο εξοπλιςμό νοςοκομείο τθσ Λταλίασ. H οικογζνεια ηοφςε
εδϊ και χρόνια ςτθν Ελλάδα, πριν ξεςπάςει ο εμφφλιοσ ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ. Ο πατζρασ του είχε αποκτιςει
νόμιμθ άδεια παραμονισ ωσ μετανάςτθσ, ςτθ ςυνζχεια όμωσ δεν κατάφερε να τθν ανανεϊςει. Το παιδί δεχόταν
ιατρικι περίκαλψθ ςτθν Ελλάδα και είχε διαπιςτωκεί θ άμεςθ ανάγκθ τακτικισ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςισ
του, με επιπλζον εξετάςεισ και κεραπευτικι αγωγι, ςε εξειδικευμζνο για τθ πάκθςι του ιατρικό κζντρο ςτο
εξωτερικό και ςυγκεκριμζνα ςτο νοςοκομείο τθσ Σιζνα τθσ Λταλίασ. Θ κεραπεία του είχε ξεκινιςει και ςυνεχιηόταν,
όςο ο πατζρασ του εργαηόταν ςτθν Ελλάδα και είχε κοινωνικι αςφάλιςθ, θ οποία κάλυπτε τα ςχετικά ζξοδα.
Πταν τα μζλθ του ΕΣΡ γνϊριςαν το παιδί, ο πατζρασ είχε ιδθ εγκαταλείψει τθν οικογζνειά του ςτθν Ελλάδα και
είχε φφγει για άλλθ ευρωπαϊκι χϊρα. Ο μικρόσ ηοφςε με τθ μθτζρα του και τθν αδελφι του, θ οικογζνεια δεν είχε
κανζνα πόρο διαβίωςθσ ςτθν Ελλάδα και ςτθρίηονταν ςτθν οικονομικι ενίςχυςθ από ςυγγενείσ, που επίςθσ
βρίςκονταν ςτα Χανιά και γείτονεσ. Οποιαδιποτε ιατρικι μζριμνα για τθν αντιμετϊπιςθ του ςοβαροφ προβλιματοσ
τθσ υγείασ του είχε παφςει και θ κατάςταςι του χειροτζρευε διαρκϊσ. Το ΕΣΡ δραςτθριοποιικθκε για να
προωκθκεί αίτθμα αςφλου για τον μικρό, τθ μθτζρα και τθν αδελφι του, επικοινϊνθςε με τουσ γιατροφσ που
γνϊριηαν τθ κατάςταςι του ςτθ Σιζνα, με το Λταλικό Ρροξενείο και τισ αρμόδιεσ Αρχζσ ςτθν Ελλάδα, προκειμζνου
να του χορθγθκεί άμεςα άδεια ειςόδου ςτθν Λταλία κατ’ εξαίρεςθ και παρά το γεγονόσ ότι το κακεςτϊσ του
αιτοφντοσ άςυλο ςτθν Ελλάδα δεν επζτρεπε τθ μετακίνθςι του εκτόσ τθσ χϊρασ, και να μπορζςει ο μικρόσ να
ξεκινιςει και πάλι τισ μετακινιςεισ ςτθν Λταλία, να εξεταςκεί από τουσ γιατροφσ και να ξεκινιςει και πάλι
οποιαδιποτε κεραπευτικι αγωγι κρινόταν απαραίτθτθ.
Ταυτόχρονα, εξαςφαλίςκθκαν με ιδιωτικι χορθγία που εξαςφάλιςε το ΕΣΡ τα ζξοδα νοςθλείασ του ςτθν Λταλία,
κακϊσ τα νοςιλια του νοςοκομείου τθσ Σιζνα ζπρεπε να προκαταβλθκοφν, για να επιτραπεί θ είςοδοσ του παιδιοφ
ςτθν Λταλία και να γίνει δεκτό για κεραπεία. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, δεδομζνου ότι το ελλθνικό κράτοσ δεν εξζδιδε
ακόμα τότε ταξιδιωτικά ζγγραφα εκκρεμοφςθσ υπουργικισ απόφαςθσ που κα κακόριηε τον τφπο των εγγράφων
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αυτϊν, ηθτικθκε και επετεφχκθ μετά από πολλαπλζσ παρεμβάςεισ θ ζκδοςθ laisser-passer / κεϊρθςθσ ειςόδου
από τθν ιταλικι πρεςβεία για εξαιρετικοφσ λόγουσ, προκειμζνου ο ανιλικοσ να λάβει τθν απαραίτθτθ ιατρικι
περίκαλψθ για τθν αςκζνειά του ςτθν Λταλία. Κα πρζπει να αναφερκεί ότι για πρϊτθ φορά ςε άτομα δίχωσ
ταξιδιωτικά ζγγραφα, χορθγικθκε κεϊρθςθ ειςόδου από άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. λόγω του εξαιρετικά
επείγοντοσ χαρακτιρα και τθσ κρίςιμθσ κατάςταςθσ υγείασ του παιδιοφ. Μετά από τισ παραπάνω ςυντονιςμζνεσ
ενζργειεσ τθσ οργάνωςισ μασ, ο μικρόσ ξεκίνθςε και πάλι να δζχεται τισ απαιτοφμενεσ ιατρικζσ φροντίδεσ.
ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΡΑΣΘΘ Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΘ ΔΙΕΘΝΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΝΟΜΙΚΩΝ (INTERNATIONAL COMMISSION
OF JURISTS – ICJ)
Στισ 15-16 Σεπτεμβρίου 2014, θ ΝΥ του ΕΣΡ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεκνι Επιτροπι Νομικϊν, διοργάνωςε Διεκνζσ
Συνζδριο με τίτλο «Διοικθτικι κράτθςθ των αλλοδαπϊν: Διεκνισ Νομοκεςία και Εκνικι Ρρακτικι». Θ εκδιλωςθ
ςθμείωςε μεγάλθ επιτυχία, αφοφ ςτθν κατάμεςτθ αίκουςα τελετϊν του ΔΣΑ ςυγκεντρϊκθκε μεγάλοσ αρικμόσ
δικαςτϊν και δικθγόρων, μζλθ ΜΚΟ, ακαδθμαϊκοί, αλλά και πρόςφυγεσ ενϊ ωσ ομιλθτζσ ςυμμετείχαν, μεταξφ
άλλων, εκπρόςωποι τθσ ΥΑ του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ, του Συνθγόρου του Ρολίτθ, του ΑΕΑ, τθσ Υπθρεςίασ
Αςφλου, αλλά και δικθγόροι του ΕΣΡ. Το τζλοσ κάκε ενότθτασ ακολοφκθςε ενδιαφζρουςα ςυηιτθςθ με τουσ
παρευριςκόμενουσ.
ΑΝΟΙΚΣΘ ΤΗΘΣΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΒΑΘ ΣΟ ΑΤΛΟ ΣΘΝ ΑΝΟΙΧΣΘ ΘΑΛΑΑ, ΣΑ ΤΝΟΡΑ ΚΑΙ Ε ΣΡΙΣΕ ΧΩΡΕ
Στθ ςκιά των γεγονότων του ναυαγίου ςτο Φαρμακονιςι, πραγματοποιικθκε ςτθν Αίκουςα Τελετϊν του
Δικθγορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν (ΔΣΑ), θ ανοιχτι ςυηιτθςθ που διοργάνωςε το Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ
Ρρόςφυγεσ γφρω από το κζμα τθσ πρόςβαςθσ ςτθ διαδικαςία αςφλου ςε ανοιχτι κάλαςςα, ςτα ςφνορα και ςε
τρίτεσ χϊρεσ (27.01.2014). Θ εκδιλωςθ υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Αccess to Protection: A
Human Right που χρθματοδοτικθκε από το European Program for Integration and Migration (EPIM), δίνοντασ
εκτενζσ βιμα για τθν ανταλλαγι απόψεων και προςεγγίςεων για τα γεγονότα τθσ πρόςφατθσ τραγωδίασ. Στο
πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ, παρουςιάςτθκε από το ΕΣΡ θ ζκκεςθ: “Access to Protection: A Human Right: The Country
Report for Greece”.
ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΚΘ ΚΤΨΕΛΘ ΝΑΟΜΙ
Θ πρωτοβουλία ξεκίνθςε με τθν οικονομικι ςτιριξθ τθσ ομάδασ γυναικϊν τθσ Γερμανόφωνθσ ευαγγελικισ
εκκλθςίασ Κεςςαλονίκθσ. Το γραφείο του ΕΣΡ ςτθ Κεςςαλονίκθ ςυνζπραξε αποτελεςματικά και άμεςα ςτθ
παραπάνω πρωτοβουλία τθσ Γερμανόφωνθσ Ευαγγελικισ Εκκλθςίασ και ςυγκεκριμζνα αναηιτθςε τισ γυναίκεσ,
μεταξφ των επωφελοφμενων του Γραφείου μασ, οι οποίεσ είχαν γνϊςεισ κοπτικισ ραπτικισ και καλακοπλεκτικισ,
με ςτόχο τθν περαιτζρω εκπαίδευςθ τουσ, τθν εξαςφάλιςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ και τθν ενδυνάμωςθ
τουσ μζςα από παραγωγικζσ διαδικαςίεσ.
Το δθμιουργικό εργαςτιριο ζχει πια αυτονομθκεί, ενϊ μζςα από πόρουσ που εξαςφαλίηει θ ομάδα γυναικϊν τθσ
Εκκλθςίασ ςτθρίηονται τα μζλθ του, καλφπτοντασ με τα ζςοδα από τθ διάκεςθ των προϊόντων που οι ίδιεσ
παράγουν τα πάγια ζξοδα τουσ. Ρζρα από το παραγωγικό μζροσ τθσ δθμιουργικισ κυψζλθσ ο ςτόχοσ τθσ είναι και
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να μποροφν οι γυναίκεσ να μακαίνουν κάποια πράγματα ςτο πλαίςιο τθσ οικιακισ οικονομίασ όπωσ π.χ. να ράβουν
τα ροφχα τουσ, τα επιδιορκϊνουν τα ροφχα των παιδιϊν τουσ κ.α., εξοικονομϊντασ πόρουσ διαβίωςθσ.
Στθ δράςθ τθσ δθμιουργικισ κυψζλθσ ςυμμετζχουν τουλάχιςτον 20 γυναίκεσ αιτοφςεσ άςυλο και αναγνωριςμζνεσ
πρόςφυγεσ. Θ ΝΑΟΜΛ προβλζπεται να εξελιχκεί περαιτζρω, κακϊσ οι ίδιεσ οι γυναίκεσ επιδιϊκουν τθ περαιτζρω
ανάπτυξθ τθσ πρωτοβουλίασ αυτισ, με τθν απόκτθςθ νομικισ μορφισ και τθν επζκταςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ,
μζςα από τθ πϊλθςθ των προϊόντων ςε δικτφωςθ με ςυνεταιριςμοφσ γυναικϊν ι άλλα ςυνεταιριςτικά δίκτυα.
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ΣΟ ΕΠ Ε ΑΡΙΘΜΟΤ
ΝΕΕ ΤΠΟΘΕΕΙ 2014
Θ ζναρξθ εξυπθρζτθςθσ 2.569 νζων υποκζςεων μζςα ςτο 2014 αντικατοπτρίηει τισ ιςχυρζσ δομζσ και τθ δυναμικι
του ΕΣΡ ωσ φορζα. Το ΕΣΡ ςυνεχίηει να παρζχει υπθρεςίεσ ςε πρόςωπα, των οποίων παρακολουκεί τισ υποκζςεισ
επί ςειρά ετϊν, κακϊσ θ χρονικι διάρκεια εξυπθρζτθςθσ μιασ υπόκεςθσ κατά κανόνα δεν εξαντλείται μζςα ςε ζνα
θμερολογιακό ζτοσ. Ακολουκεί ςχθματικι παρουςίαςθ δεδομζνων φφλου και θλικίασ των νζων μασ υποκζςεων,
κακϊσ και οι κατθγορίεσ ειδικϊν αναγκϊν των νζων αυτϊν περιπτϊςεων.

Από τα ςχεδιαγράμματα εξάγονται οριςμζνα χριςιμα ςυμπεράςματα. Οι πλειοψθφία των εξυπθρετοφμενων είναι
άντρεσ, δεν αναιρείται ωςτόςο θ ανάγκθ ανάπτυξθσ ειδικϊν δομϊν και εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν για γυναίκεσ, οι
οποίεσ είναι ςυνικωσ πιο ευάλωτεσ, ιδίωσ όταν ταξιδεφουν αςυνόδευτεσ. Θ πιο ςυχνι θλικιακι ομάδα που
καλοφμαςτε να εξυπθρετιςουμε είναι ενιλικεσ μεταξφ 18 και 59, δθλαδι πρόκειται για εργαςιακά ενεργό
πλθκυςμό. Εξάλλου, από τουσ 2.569 νζουσ εξυπθρετοφμενουσ, οι 273 ανικουν ςε ομάδεσ ιδιαίτερα ευάλωτεσ,
γεγονόσ που καταδεικνφει τθν ανάγκθ ειδικότερθσ πρόνοιασ και ενεργειϊν, μζςα από εξειδικευμζνεσ δράςεισ του
ΕΣΡ. Τζλοσ, διαφαίνεται πωσ θ πολυπλυκζςτερθ ομάδα ευαλωτότθτασ είναι οι αςυνόδευτοι ανιλικοι.

ΕΛΔΛΚΘ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΘ ΛΔΛΟΤΘΤΑ ΜΕ ΟΘΕ (ECOSOC)
ΣΟΛΩΜΟΥ 25 - ΕΞΑΧΕΛΑ, 106 82 ΑΚΘΝΑ
TEL: (+30) 210 38 00 990
FAX: (+30) 210 38 03 774 EMAIL: gcr1@gcr.gr

17
Νζεσ υποθζςεισ 2014:
ευάλωτεσ περιπτώςεισ
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ΤΠΘΡΕΙΑ ΑΡΧΙΚΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΘΝΕΩΝ
Θ Υπθρεςία Αρχικισ Υποδοχισ και Διερμθνζων (Υπθρεςία Υποδοχισ) του ΕΣΡ αποτελεί μια από τισ παλαιότερεσ και
αποτελεςματικότερεσ υποδομζσ ςτθν Ελλάδα που προςφζρει δωρεάν υπθρεςίεσ υποδοχισ για άμεςθ νομικι και
κοινωνικι ςτιριξθ ςε δικαιοφχουσ κακεςτϊτοσ προςταςίασ, κακϊσ και ςτιριξθ κατά το πρϊτο ςτάδιο ζνταξθσ.
Αποτελεί τον πυλϊνα του ΕΣΡ που οργανϊνει κακθμερινά τθν είςοδο των δεκάδων ι και εκατοντάδων αιτοφντων
ςε μια ομαλι ροι, εξαςφαλίηοντασ ότι τα αιτιματά τουσ ακοφγονται και δρομολογοφνται άμεςα. Σε ςυνεργαςία με
τισ υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ του ΕΣΡ, προςφζρει μια one-stop shop μορφι υπθρεςίασ, με ςκοπό τθν καλι υποδοχι,
διεκπεραιϊνοντασ και επιπλζον κινιςεισ για τισ υπόλοιπεσ ανάγκεσ των εξυπθρετοφμενων.
Οφείλουμε να αναφζρουμε τον εξαιρετικά ςθμαντικό ρόλο των διερμθνζων, οι οποίοι, χάρθ ςτθν απευκείασ
επικοινωνία που εξαςφαλίηουν με τουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ ςτθ δικι τουσ γλϊςςα, ξεπερνοφν ζνα ςθμαντικό
εμπόδιο και χτίηουν μια ςχζςθ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ δικθγόρου/κοινωνικοφ λειτουργοφ και
εξυπθρετοφμενου. Ρζρα όμωσ από το εμπόδιο τθσ γλϊςςασ, χάρθ ςτουσ διερμθνείσ οι οποίοι ενεργοφν παράλλθλα
και ωσ πολιτιςμικοί διαμεςολαβθτζσ, τόςο ςτα γραφεία του ΕΣΡ, όςο και κατά τθ ςυνοδεία εξυπθρετοφμενων ςε
δθμόςιουσ φορείσ (λ.χ. νοςθλευτικά ιδρφματα και νοςοκομεία), αντιμετωπίηεται το πολιτιςμικό χάςμα που πολλζσ
φορζσ φαντάηει δαιδαλϊδεσ, κακϊσ οι άνκρωποι που ηθτοφν τθ βοικειά μασ προζρχονται ςυνικωσ από πολφ
διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται προβλιματα ςτθν επαφι μαηί
τουσ, κακϊσ και ςτθν ευρφτερθ κατανόθςθ των αναγκϊν ι προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν ςτθν Ελλάδα. Αξίηει
να υπενκυμίςουμε ότι, μεταξφ των εξυπθρετοφμενων και ευρφτερα ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ ςτόχου του ΕΣΡ,
υπάρχουν και εξαιρετικά ευάλωτεσ περιπτϊςεισ, όπωσ κφματα βαςανιςτθρίων ι ρατςιςτικισ βίασ, κφματα
ςωματεμπορίασ ι ακόμθ ανιλικα παιδιά, οι οποίοι πολφ δφςκολα κα αποκαλφψουν ςθμαντικζσ για τθν υπόκεςι
τουσ λεπτομζρειεσ και προςωπικά ςτοιχεία.
Σκοπόσ τθσ Υπθρεςίασ είναι:


Να εντοπίςει το προφίλ του πρόςφυγα (screening) και να καλφψει τισ άμεςεσ ανάγκεσ ςε κζματα ενθμζρωςθσ,
παροχισ πλθροφοριϊν, γενικότερο προςανατολιςμό και παραπομπι των αιτοφντων άςυλο ςε κατάλλθλεσ
υπθρεςίεσ και φορείσ,



Να εντοπίςει τισ ευάλωτεσ περιπτϊςεισ όπωσ αςυνόδευτοι ανιλικοι, ανάπθροι, πάςχοντεσ από ςοβαρζσ
αςκζνειεσ, κφματα (ςυρράξεων, διακίνθςθσ ανκρϊπων, βαςανιςτθρίων και ρατςιςτικισ βίασ), θλικιωμζνοι,
ζγκυεσ γυναίκεσ, κ.α.



Να ενθμερϊςει τουσ αιτοφντεσ άςυλο και τουσ πρόςφυγεσ για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ,



Να διερευνιςει διάφορα κζματα όπωσ κατάςταςθ ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ, πλθροφορίεσ για πρακτικά κζματα
και παροχζσ κλπ.



Να διευκολφνει τθν πρόςβαςθ των εξυπθρετοφμενων ςε υπθρεςίεσ και αγακά,



Να εξαςφαλίςει ζνα δίαυλο επικοινωνίασ μεταξφ των αιτοφντων άςυλο/προςφφγων και των επιμζρουσ
Υπθρεςιϊν του ΕΣΡ, προκειμζνου να παραςχεκεί ςτουσ πρϊτουσ θ ηθτοφμενθ και αναγκαία νομικι και
κοινωνικι βοικεια,
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Να παράςχει κακοδιγθςθ και προςανατολιςμό ςε κζματα που αφοροφν τθν κακθμερινότθτα, κάτι που γίνεται
από διερμθνείσ μζςω πολιτιςμικϊν και παραδοςιακϊν κοινϊν ςτοιχείων με βάςθ προςωπικϊν εμπειριϊν τουσ,



Να παράγει ερευνθτικά δεδομζνα για τισ ροζσ και τισ τάςεισ αςφλου.

Επίςθσ, μζςω τθσ κακθμερινισ εξυπθρζτθςθσ τθσ ομάδασ ςτόχου, θ Υποδοχι ςυμβάλλει ςε ςθμαντικό βακμό:


Στθν άμεςθ παρζμβαςθ ςε νομικά και κοινωνικά προβλιματα των αιτοφντων άςυλο και αναγνωριςμζνων
προςφφγων και ςτθν επίλυςθ τουσ



Στθν κακοδιγθςθ τουσ ςτθν Ελλθνικι κοινωνία και ςτθν ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με άλλεσ υπθρεςίεσ και
φορείσ που μποροφν να απευκφνονται ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ



Στθν ενίςχυςθ του τρόπου αυτό-οργάνωςισ τουσ (self-reception), λόγω ζλλειψθσ επίςθμων δομϊν,
προκειμζνου να ενταχκοφν ομαλά και εφκολα ςτθ κοινωνία τθσ χϊρασ υποδοχισ.

Βαςικοί τόχοι ςε ποςοςτά

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΞΤΠΘΡΕΣΟΤΜΕΝΩΝ
Ραρά το μειωμζνο προςωπικό, το 2014 θ Υπθρεςία Υποδοχισ ςυνζδραμε ςυνολικά 1.812 υποκζςεισ.
Καταγράφθκαν 1.752 νζεσ περιπτϊςεισ που αντιςτοιχοφν ςε 2096 άτομα, από τουσ οποίουσ το 6.4 % είναι παιδιά
θλικίασ 0-17 ετϊν. Σθμειϊνεται ακόμθ πωσ μεγάλοσ αρικμόσ βρίςκεται ςε παραγωγικι θλικία. Εκτόσ από τα
προκακοριςμζνα ραντεβοφ που εξυπθρετοφνται ςτα γραφεία, πιλοτικά από τον Λοφλιο του 2014 ζγιναν καταγραφζσ
ςτθν γενικι είςοδο του ΕΣΡ και προκφπτουν τα εξισ ςτοιχεία:


Από τον Λοφλιο 2014, ζχουν προςζλκει ςτθν είςοδο 1.120

περιπτϊςεισ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των

εξαρτθμζνων μελϊν οικογενειϊν), εκ των οποίων 716 περιπτϊςεισ ακολοφκθςαν το ραντεβοφ τουσ.
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Θ ςυνολικι προςζλευςθ του εξαμινου ιταν ςυνολικά 1.836 άτομα, με κατά μζςο όρο 300 άτομα τον μινα και
15-16 άτομα τθν θμζρα.

Πςοι επικυμοφν να υποβάλλουν αίτθμα αςφλου ι αιτιςεισ για οικογενειακι επανζνωςθ, ενθμερϊνονται άμεςα
ςτθν είςοδο για το ποφ και πϊσ να υποβάλλουν αίτθςθ, χωρίσ να καταγραφοφν ι να κλείςουν περαιτζρω
ραντεβοφ. Σε όςουσ χρειάηονται περαιτζρω βοικεια λόγω δυςκολιϊν πρόςβαςθσ, ορίηεται ραντεβοφ για επιπλζον
διερεφνθςθ, ενϊ εντοπίηονται και ευάλωτεσ περιπτϊςεισ που δεν είναι ορατζσ και πάντα εξυπθρετοφνται άμεςα
τθν ίδια μζρα. Για τισ 1.120 περιπτϊςεισ που δεν μποροφςε να γίνει διερεφνθςθ τθν ίδια μζρα, δόκθκαν ραντεβοφ
για άλλθ μζρα, δυςτυχϊσ μζχρι και ζνα μινα αργότερα. Αυτό ςυχνά λειτουργεί αποτρεπτικά, με αποτζλεςμα, να
μθν προςζλκουν όλοι ςτο ραντεβοφ τουσ και να προκφπτει μικρι απόκλιςθ.
ΑΝΑΓΚΕ
Τα διαγράμματα που ακολουκοφν απεικονίηουν ςχθματικά τα κζματα που απαςχολοφν τθν πλειοψθφία των
εξυπθρετοφμενων του ΕΣΡ, όπωσ αυτά καταγράφθκαν από τθν Υπθρεςία Υποδοχισ.

Μζςω του ςυςτιματοσ screening, εκτόσ των κεμάτων νομικισ φφςθσ εντοπίηονται και διάφορα κζματα κοινωνικισ
φφςθσ. Βαςικι εξυπθρζτθςθ ιταν θ παροχι πλθροφοριϊν ςε διάφορα πρακτικά κζματα και θ προςπάκεια να
κινθτοποιοφνται και να απευκφνονται μόνοι τουσ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, με ζνα βοθκθτικό ςθμείωμα ι με μια
τθλεφωνικι επικοινωνία ι και παραπομπζσ ςε ςχετικζσ υπθρεςίεσ και οργανϊςεισ. Σχετικά με κζματα υγείασ, ζγινε
άμεςθ παραπομπι ςε εφθμερεφοντα νοςοκομεία ι ςε ιατροφσ που παρζχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτικι
περίκαλψθ για όςουσ δεν είχαν δελτίο αιτοφντα άςυλο.

ΕΛΔΛΚΘ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΘ ΛΔΛΟΤΘΤΑ ΜΕ ΟΘΕ (ECOSOC)
ΣΟΛΩΜΟΥ 25 - ΕΞΑΧΕΛΑ, 106 82 ΑΚΘΝΑ
TEL: (+30) 210 38 00 990
FAX: (+30) 210 38 03 774 EMAIL: gcr1@gcr.gr

21
ΠΡΟΚΛΘΕΙ
Σφμφωνα με τθν Υπθρεςία Υποδοχισ, οι βαςικζσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι εξυπθρετοφμενοι είναι:


Ρρόςβαςθ ςτο άςυλο



Ευαλωτότθτα



Οικογενειακι επανζνωςθ



Κράτθςθ



Ενθμζρωςθ

Πρόςβαςη
Θ πρόςβαςθ ςτο άςυλο παραμζνει βαςικό πρόβλθμα, κακϊσ καταγράφθκαν 253 περιπτϊςεισ που αναηθτοφςαν
βοικεια (εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων που ζλαβαν οδθγίεσ και ςχετικι ενθμζρωςθ). Τα κζματα ενδιαφζροντοσ
αφοροφςαν είτε ποφ και πϊσ να υποβάλουν τθν αίτθςθ αςφλου, είτε ότι δεν είχαν καταφζρει να μπουν ςτθν
Υπθρεςία Αςφλου, αν και ζχουν πάει πολλζσ φορζσ. Δυςτυχϊσ, δεν ιταν εφικτι θ παρζμβαςθ μασ από τθν αρχι τθσ
χρονιάσ, λόγω άρνθςθσ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου να ςυνεργαςτεί με τισ ΜΚΟ για τθν τιρθςθ ίςων ευκαιριϊν ςε όλουσ
τουσ αιτοφντεσ. Ραρ’ όλα αυτά, φςτερα από πίεςθ εκ μζρουσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, δθμιουργικθκε δίαυλοσ
επικοινωνίασ/ςυνεργαςίασ με τισ ΜΚΟ και επιτράπθκε θ παρζμβαςθ μασ μόνο για ευάλωτεσ περιπτϊςεισ.
Σφμφωνα με τισ μαρτυρίεσ των αιτοφντων, θ Υπθρεςία Αςφλου επιλζγει τυχαία 40 άτομα τθν θμζρα για καταγραφι
απ’ όςουσ περιμζνουν ςτθν ουρά, θ οποία ζχει ςχθματίςει από νωρίσ το πρωί. Δεν γίνεται, λοιπόν, καμία
προςπάκεια να αναγνωριςτοφν οι ορατζσ τουλάχιςτον ευάλωτεσ περιπτϊςεισ, όπωσ ζγκυεσ, ανάπθροι κτλ.
Από 30 Λουλίου 2014 και για τθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του προβλιματοσ, μπικε ςε πιλοτικι λειτουργία θ
διαδικτυακι εφαρμογι skype, μζςω τθσ οποίασ κα μποροφςαν οι αιτοφντεσ να κλείςουν ραντεβοφ για καταγραφι.
Ραρά το καλοδεχοφμενο τθσ νζασ πρωτοβουλίασ, ςτθν πράξθ δεν ιταν κακόλου εφκολο να πιάςει κανείσ γραμμι
και να πάρει ραντεβοφ. Κατόπιν πολλϊν δοκιμϊν και φςτερα από πολλζσ μζρεσ, μόνο τρεισ περιπτϊςεισ
καταφζρανε να ςυνδεκοφν, δφο εκ των οποίων ιταν αςυνόδευτα ανιλικα. Αναμζνεται ο χρόνοσ να δείξει τθν
αποτελεςματικότθτα τθσ νζασ αυτισ πρακτικισ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου που ςυνζδραμε και το ΕΣΡ.
Ευαλωτότητα
Ζνα από τα δυςκολότερα κομμάτια τθσ δουλειάσ μασ είναι θ πολλαπλι ςυνδρομι, τθν οποία χρειάηονται άμεςα
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ. Ενδεικτικά, ακολουκοφν οριςμζνεσ τζτοιεσ προκλιςεισ που το ΕΣΡ κατάφερε να ξεπεράςει.
Η περίπτωςη του Ρ.Γ.Μ. από το Αφγανιςτάν: Ο θλικιωμζνοσ αυτόσ κφριοσ παρουςιάηει αναπθρία ςτο χζρι από
ςφνδρομο αυχζνα και ζχρθηε άμεςθσ ιατρικισ παρζμβαςθσ. Επιπλζον, πάςχει από διαβιτθ και οι πρόςφατεσ
εξετάςεισ ςε κρατικό νοςοκομείο ςτθν Ελλάδα ζδειξαν ιπια μείωςθ τθσ λειτουργίασ του νεφροφ. Τζλοσ, θ ςφηυγόσ
του βριςκόταν ςτθν Γερμανία με δφο παιδιά, ενϊ ο ίδιοσ ιταν μαηί με τον 8 ετϊν γιο του.
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Η περίπτωςη τησ Ν.Μ. από το Ιράκ: Θ κυρία Ν.Μ. απευκφνκθκε ςτο ΕΣΡ για πρόςβαςθ τον Σεπτζμβριο του 2014,
διότι δεν είχε καταφζρει να καταγραφκεί μετά από πολλζσ προςπάκειεσ μαηί με τον ςφηυγο τθσ. Ζπαςχε από
νεφρικι ανεπάρκεια ςε τελευταίο ςτάδιο και χρειαηόταν ςυνεχι παρακολοφκθςθ και φαρμακευτικι αγωγι. Με τθν
παρζμβαςθ μασ, θ πρόςβαςθ ζγινε δυνατι μζςα ςε ζνα μινα. Τελικά, πιρε τθν κάρτα αιτοφντοσ άςυλο τον
Νοζμβριο, ζτςι ϊςτε να μπορεί να πάει ςτο νοςοκομείο.
Η περίπτωςη του Α. Μ. από τη υρία: Ο κφριοσ Α. Μ. είχε διάγνωςθ λευχαιμίασ από τθ χϊρα του και δεν είχε
καταφζρει μετά από πολλζσ δοκιμζσ να υποβάλει αίτθμα αςφλου. Επιπλζον, ηιτθςε βοικεια για κοινωνικά
προβλιματα που αντιμετωπίηει και για να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςε νοςοκομείο για εξετάςεισ και για τθ κεραπεία
του. Το ΕΣΡ προχϊρθςε τθν καταγραφι του μόλισ ςε 5 μζρεσ και του δόκθκε το δελτίο αιτοφντα άςυλο.
Οικογενειακή επανζνωςη
Επιπλζον, 10 % των περιπτϊςεων ηθτοφςαν να ςυνενωκοφν με τα μζλθ τθσ οικογζνειασ τουσ ι ςυγγενείσ που
βρίςκονται ςε άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.
Κράτηςη
Ζνα ςθμαντικό κζμα που αφορά το ςφςτθμα αςφλου είναι ο μεγάλοσ αρικμόσ κρατουμζνων. Το 10.9 % των
εξυπθρετοφμενων ιταν πρϊθν κρατοφμενοι λόγω ζλλειψθσ νομιμοποιθτικϊν εγγράφων και θ πλειοψθφία τουσ
κρατικθκε για 18 μινεσ. Ο χρόνοσ κράτθςθσ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ζχει φτάςει τουσ 24 μινεσ, ζνα εξαιρετικά
εξαντλθτικό χρονοδιάγραμμα. Επίςθσ το ΕΣΡ δζχεται πολλζσ τθλεφωνικζσ κλιςεισ κακθμερινά από τα Κζντρα
κράτθςθσ. Γίνεται, λοιπόν, μια προςπάκεια να καταγραφοφν τα αιτιματα, ζτςι ϊςτε να δρομολογθκοφν οι
επιςκζψεισ και οι παρεμβάςεισ κατά κράτθςθ.

Εκκλήςεισ προσ το ΕΠ ανά Κζντρα Κράτηςησ
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Ενημζρωςη
Εκτόσ από τθν γενικι ενθμζρωςθ που δείχνει το παρακάτω γράφθμα, θ ενθμζρωςθ είναι μια ςυνεχι ανάγκθ που
αφορά διάφορα πρακτικά κζματα. Τουσ δίνονται οδθγίεσ για το ποφ να απευκφνονται και τι να κάνουν ςε
περιπτϊςεισ όπωσ αναηιτθςθ αγνοουμζνου, καταγραφι του νεογζννθτου ςε λθξιαρχείο, αναγνϊριςθ παιδιοφ,
τζλεςθ γάμου, απϊλεια δελτίου αιτοφντα, κάλυψθ αναγκϊν για τρόφιμα, ρουχιςμό, εφθμερεφοντα νοςοκομεία,
εκπαιδευτικά κζματα, ζκδοςθ άδειασ εργαςίασ και ΑΦΜ κ.α.
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ΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ
ΒΑΙΚΕ ΔΡΑΕΙ
Θ πρόςβαςθ ςε νομικι ςυνδρομι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ νομικισ ςυμβουλισ και εκπροςϊπθςθσ, αλλά και τθσ
δωρεάν νομικισ αρωγισ ςε όςουσ δεν ζχουν τα απαραίτθτα οικονομικά μζςα για να τθν εξαςφαλίςουν, αποτελεί
πρωταρχικι υποχρζωςθ τθσ Ρολιτείασ, προβλεπόμενθ ςε ςειρά δεςμευτικϊν για τθν Ελλάδα νομοκετθμάτων.
Ενδεικτικά, ο Χάρτθσ των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ ΕΕ, ςτο άρκρο 47 προβλζπει ωσ βαςικι προχπόκεςθ τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ δυνατότθτασ πραγματικισ προςφυγισ ότι «κάκε πρόςωπο ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμβουλεφεται
δικθγόρο και να του ανακζτει τθν υπεράςπιςθ και εκπροςϊπθςι του…» κακϊσ και ότι «ςε όςουσ δεν διακζτουν
επαρκείσ πόρουσ παρζχεται δικαςτικι αρωγι εφόςον θ αρωγι αυτι είναι αναγκαία για να εξαςφαλιςκεί θ
αποτελεςματικι πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ». Θ Οδθγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Λουνίου 2013 ςχετικά με κοινζσ διαδικαςίεσ για τθ χοριγθςθ και ανάκλθςθ του κακεςτϊτοσ
διεκνοφσ προςταςίασ (αναδιατφπωςθ), θ οποία δεν ζχει ειςζτι ενςωματωκεί ςτθν εκνικι ζννομθ τάξθ, προβλζπει
ότι τα κράτθ μζλθ πρζπει να μεριμνοφν ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα δωρεάν νομικισ ςυνδρομισ ςε κζματα
διαδικαςίασ αςφλου, τουλάχιςτον ςτο πλαίςιο του β’ βακμοφ εξζταςθσ (Επιτροπζσ Ρροςφυγϊν) και δυνθτικά ςτον
α’ βακμό. Αν και θ Υπθρεςία Αςφλου ηιτθςε τισ απόψεισ των ΜΚΟ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΕΣΡ, ενόψει του
ςχεδιαςμοφ ενόσ ςυςτιματοσ νομικισ ςυνδρομισ το Σεπτζμβριο του 2014, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ θ
δωρεάν νομικι ςυνδρομι προσ τουσ πρόςφυγεσ παρζμεινε ςτισ πλάτεσ των ΜΚΟ, με μεγάλο βάροσ να αναλογεί
ςτθ Νομικι Υπθρεςία του ΕΣΡ (ΝΥ), τθ πολυπλθκζςτερθ ομάδα δικθγόρων με κφριο πεδίο εναςχόλθςθσ τθ
διαδικαςία χοριγθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ.
Στο πλαίςιο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν νομικισ ςυνδρομισ, θ ομάδα δικθγόρων τθσ οργάνωςθσ επιχειρεί να καλφψει
ολόκλθρο το φάςμα τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ χοριγθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτα ΡΔ
114/2010, όπωσ τροποποιικθκε από το ΡΔ 167/2014, και ΡΔ. 113/2013.
Οι εν λόγω δράςεισ τθσ ΝΥ, οι οποίεσ λαμβάνουν χϊρα επί ςειρά ετϊν και ςυνεχίςτθκαν κατά τθ διάρκεια και του
2014, περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Ραροχι ενθμζρωςθσ και ςυμβουλευτικισ ςχετικά με τθ διαδικαςία αςφλου και
τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που ςχετίηονται με αυτι, ςυνδρομι ςτθν εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ ςτθ
διαδικαςία, ςυνδρομι ςτθν υποβολι και διεκπεραίωςθ αιτθμάτων με ςκοπό τθν οικογενειακι επανζνωςθ με
ευριςκόμενα ςε άλλθ χϊρα τθσ Ε.Ε. μζλθ των οικογενειϊν τουσ, ςυνδρομι ςτθ ςφνταξθ μεταγενζςτερου αιτιματοσ
αςφλου με νζα ουςιϊδθ ςτοιχεία, διενζργεια ατομικϊν ςυνεντεφξεων για τον ζλεγχο τθσ πλιρωςθσ των
προχποκζςεων χοριγθςθσ κακεςτϊτοσ προςταςίασ, παράςταςθ κατά τθν προςωπικι ςυνζντευξθ ενϊπιον των
αρμόδιων αρχϊν εξζταςθσ και απόφαςθσ με προθγοφμενθ ςχετικι προετοιμαςία του αιτοφντοσ, υποβολι
υπομνθμάτων και ςχετικϊν εγγράφων και εν γζνει εποπτεία τθσ διαδικαςίασ, υποβολι αιτιςεων κεραπείασ κατά
πράξεων διακοπισ και αιτιςεων ανανζωςθσ χορθγθκζντοσ κακεςτϊτοσ, προςφυγζσ κατά απορριπτικϊν
αποφάςεων επί αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ α’ βακμοφ, προςφυγζσ κατά απορριπτικϊν αποφάςεων επί
αιτθμάτων ανανζωςθσ κακεςτϊτοσ, αιτιςεισ ακφρωςθσ ενϊπιον του αρμόδιου Διοικθτικοφ Εφετείου κατά
απορριπτικϊν αποφάςεων β’ βακμοφ. Ρεραιτζρω, ςτο πλαίςιο τθσ κράτθςθσ θ παρεχόμενθ νομικι ςυνδρομι
περιλαμβάνει τθν ενθμζρωςθ των κρατουμζνων για τα δικαιϊματά τουσ ςε ςχζςθ με το άςυλο και τθν κράτθςθ,
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παρεμβάςεισ για τθν άρςθ τθσ κράτθςθσ τόςο ενϊπιον των εκδουςϊν αρχϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (διοικθτικι
διαδικαςία), όςο και ενϊπιον δικαςτθρίων, με υποβολι και ςυηιτθςθ αντιρριςεων κατά κράτθςθσ αλλά και
πλείςτεσ όςεσ παρεμβάςεισ και αναφορζσ ςτο Συνιγορο του Ρολίτθ με ςκοπό τθν παρζμβαςι του για τθν άρςθ τθσ
κράτθςθσ ατομικϊν περιπτϊςεων, όςο και για τθν επίτευξθ κεςμικϊν, δομικϊν αλλαγϊν, ιδίωσ όταν παρατθρείται
επανάλθψθ μίασ απαράδεκτθσ τακτικισ (π.χ. κράτθςθ αςυνόδευτων ανθλίκων εςφαλμζνα καταγεγραμμζνων ωσ
ενθλίκων).
Κατά τθ διάρκεια του 2014, δράςεισ νομικισ ςυνδρομισ πραγματοποιικθκαν ςτα γραφεία του ΕΣΡ και ςε κζντρα
κράτθςθσ ςτισ περιοχζσ Αττικισ, Κεςςαλονίκθσ, Ζβρου (Ορεςτιάδα - Φυλάκιο) και τθσ Δωδεκανιςου (όδοσ) με
μόνιμθ παρουςία δικθγόρων εκεί (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρροςφφγων - ΕΤΡ), ενϊ ανάλογα με τισ ανάγκεσ
πραγματοποιικθκαν περαιτζρω ad hoc αποςτολζσ (ΕΤΡ) το Μάρτιο ςτισ νιςουσ όδο και Κω, ενόψει και τθσ
μόνιμθσ εγκατάςταςθσ εκεί δικθγόρου για το επόμενο χρονικό διάςτθμα, το Μάιο ςτθν Κριτθ (Χανιά, ζκυμνο)
προσ ςυνδρομι 140 πολιτϊν Συρίασ διαςωκζντων ναυαγίου, και τον Λοφνιο ςτθν περιοχι του Ζβρου (Ορεςτιάδα)
προσ ενίςχυςθ τθσ παροχισ νομικισ ςυνδρομισ από τθ δικθγόρο με μόνιμθ παρουςία ςτθν περιοχι.
Αποςτολζσ ςε ςημεία ειςόδου


26/3/2014 - 27/3/2014, διιμερθ αποςτολι ςτισ νιςουσ όδο και Κω, με ςκοπό τθ διαπίςτωςθ των αναγκϊν
των αιτοφντων άςυλο και των ατόμων που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ ςτθν περιοχι τθσ Δωδεκανιςου,
ςυμπεριλαμβανομζνων των νεοαφιχκζντων αλλά και των κρατουμζνων, προκειμζνου να προςδιοριςκεί με
μεγαλφτερθ ακρίβεια θ δράςθ που κα κλθκεί να πραγματοποιιςει δικθγόροσ του ΕΣΡ με ςτακερι παρουςία
ςτθν περιοχι για το επόμενο χρονικό διάςτθμα. Ρραγματοποιικθκαν ςυναντιςεισ με τισ αρμόδιεσ αρχζσ και
φορείσ κακϊσ και επιςκζψεισ ςε χϊρουσ κράτθςθσ προσ ςυνδρομι των εκεί κρατουμζνων. Κατά το χρόνο τθσ
αποςτολισ, ςτο Α/Τ όδου κρατοφνταν διοικθτικά 11 ςυνολικά άτομα τα οποία ζλαβαν ενθμζρωςθ για τουσ
λόγουσ κράτθςθσ και τα δικαιϊματά τουσ.



6/5/2014-8/5/2014 Κριτθ (Χανιά, ζκυμνο) προσ ςυνδρομι 140 πολιτϊν Συρίασ διαςωκζντων ναυαγίου.
Ενθμερϊκθκαν για διαδικαςία αςφλου για τισ δυνατότθτεσ επανζνωςθσ με μζλθ τθσ οικογζνειασ τουσ που
παρζμειναν ςτθν Αίγυπτο. Ουδείσ επικυμοφςε να διαμείνει και να ηθτιςει προςταςία ςτθν Ελλάδα, κεωρϊντασ
ότι δεν είναι αςφαλισ χϊρα και δεν μπορεί να τουσ παράςχει επαρκι προςταςία και κοινωνικά δικαιϊματα
είτε ωσ αιτοφντεσ άςυλο είτε ωσ κατόχουσ διεκνοφσ προςταςίασ. Ρολλοί εξ αυτϊν ζχουν χωριςτεί με τισ
οικογζνειεσ τουσ ςτθν Αίγυπτο, γεγονόσ που κακιςτά ιδιαίτερα δφςκολθ τθ κζςθ, ιδίωσ των πατεράδων που
ζχουν φτάςει ςτθν Ελλάδα μαηί με τα ανιλικα τζκνα τουσ, τα οποία διαμαρτφρονται για τθν απουςία τθσ
μθτζρασ τουσ. Ραραςχζκθκε ςχετικι ενθμζρωςθ και διερευνικθκε θ δυνατότθτα επανζνωςθσ 14
περιπτϊςεων/48 ατόμων με μζλθ οικογενείασ τουσ ςε άλλα κράτθ μζλθ ΕΕ.

Εξάλλου, ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε και αυτι τθ χρονιά με δράςεισ εξειδικευμζνθσ νομικισ ςυνδρομισ ςε μζλθ
ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων και ςυγκεκριμζνα ςε κφματα βαςανιςτθρίων, εμπορίασ ανκρϊπων, ςε κφματα
ρατςιςτικισ βίασ και αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ.
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Ειδικότερα:
1.

Στο γραφείο του ΕΣΡ ςτθν Ακινα εξυπθρετικθκαν ςυνολικά 2.972 νζοι επωφελοφμενοι τθσ οργάνωςθσ

(2.124 περιπτϊςεισ) κατά τθ διάρκεια του ζτουσ. Ταυτόχρονα, ςυνεχίςκθκε θ παροχι νομικισ ςυνδρομισ ςε 1252
περιπτϊςεισ προςϊπων ιδθ εξυπθρετοφμενων από τθν οργάνωςθ.
Αςκικθκαν παρεμβάςεισ για πρόςβαςθ ι ςυνζχιςθ και ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ αςφλου (χοριγθςθ,
ανανζωςθ ι αντικατάςταςθ εγγράφων, διόρκωςθ ςτοιχείων, επίδοςθ αποφάςεων, ανάκλθςθ αποφάςεων
λόγω μθ προςικουςασ γνωςτοποίθςθσ, επίςπευςθ εξζταςθσ αιτθμάτων κ.λπ.) ςε 234 περιπτϊςεισ.
Αςκικθκαν αιτιςεισ κεραπείασ κατά αποφάςεων διακοπισ εξζταςθσ αιτιματοσ ςε 70 περιπτϊςεισ.
Αςκικθκε προςφυγι κατά Α’ βάκμιασ απορριπτικισ απόφαςθσ (επί τθσ ουςίασ) ςε 63 περιπτϊςεισ.
Αςκικθκε προςφυγι κατά Α’ βάκμιασ απορριπτικισ απόφαςθσ αιτιματοσ ωσ απαράδεκτου ςε 12
περιπτϊςεισ.
Αςκικθκε μεταγενζςτερο αίτθμα αςφλου ι/και προςφυγι κατά απόφαςθσ περί απαραδζκτου
μεταγενζςτερου αιτιματοσ ςε 41 περιπτϊςεισ.
Αςκικθκαν ενζργειεσ για οικογενειακι ςυνζνωςθ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ αςφλου (Δουβλίνο ΛΛ και ΛΛΛ)
ςε 262 περιπτϊςεισ και μζςω άλλθσ διαδικαςίασ (χοριγθςθ άδειασ ειςόδου από Ρρεςβείεσ χωρϊν τθσ ΕΕ
ςτθν Ελλάδα) ςε 14 περιπτϊςεισ.
Αςκικθκε αίτθςθ για ανανζωςθ κακεςτϊτοσ (επικουρικισ προςταςίασ ι ανκρωπιςτικοφ) ςε 106
περιπτϊςεισ.
Αςκικθκε προςφυγι κατά απόφαςθσ για τθ μθ ανανζωςθ κακεςτϊτοσ ςε 31 περιπτϊςεισ.
Επίςθσ, υποςτθρίχκθκε αίτθμα αςφλου με παράςταςθ ςε Α’ βακμό ι νομικι ςυμβουλευτικι για
υποςτιριξθ αιτιματοσ αςφλου ςε Α’ βακμό ςε 116 περιπτϊςεισ.
2.

Θ Νομικι Υπθρεςία παρείχε υποςτιριξθ ςε κρατουμζνουσ, με ζμφαςθ τον χϊρο κράτθςθσ

(Ρροαναχωριςιακό Κζντρο) τθσ Αμυγδαλζηασ (με χρθματοδότθςθ από τθν Υ.Α.), πραγματοποιϊντασ 30 αποςτολζσ
ςτον χϊρο αυτό. Ραραςχζκθκε νομικι ςυμβουλευτικι ςε 209 άτομα.
Ρραγματοποιικθκαν διοικθτικζσ, κακϊσ και δικαςτικζσ παρεμβάςεισ (αντιρριςεισ κατά κράτθςθσ) ςε
περιπτϊςεισ 78 κρατουμζνων, με αποτζλεςμα τθν άρςθ τθσ κράτθςθσ ςε 60 περιπτϊςεισ κρατουμζνων.
Ραραςχζκθκε νομικι ςυνδρομι ςε ανθλίκουσ κρατοφμενουσ ωσ ενιλικεσ ςε 77 περιπτϊςεισ, για τον
χαρακτθριςμό τουσ ωσ ανθλίκων και τθν ανάλογθ αντιμετϊπιςι τουσ.
Ραραςχζκθκε νομικι ςυνδρομι για τθ προϊκθςθ οικογενειακισ ςυνζνωςθσ ςε 12 περιπτϊςεισ
κρατουμζνων, 6 από τισ οποίεσ ζχουν ιδθ ολοκλθρωκεί με επιτυχία.
Συνολικά πραγματοποιικθκαν 376 ενζργειεσ.
Εξάλλου παραςχζκθκε νομικι ςυνδρομι ςε κρατοφμενουσ ςε χϊρουσ κράτθςθσ ςτθ περιοχι τθσ Αττικισ ςε 213
περιπτϊςεισ, ενϊ πραγματοποιικθκαν 2 επιςκζψεισ ςτο ΚΦΦΑ Κορίνκου για τθν υποςτιριξθ 137 προςϊπων,
διαςωκζντων από ναυάγιο ςτθ περιοχι τθσ Κριτθσ.
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Δράςη του ΕΠ ςτα Δωδεκάνηςα και τον Ζβρο – Διαπιςτώςεισ
Ρόδοσ
Θ ςτακερι δράςθ δικθγόρου του ΕΣΡ ςτθ περιοχι των Δωδεκανιςων (όδοσ) από τον Απρίλιο 2014 ζωσ τον Λοφνιο
2014 και από τον Σεπτζμβριο 2014 ζωσ το τζλοσ του ζτουσ (χρθματοδότθςθ από τα προγράμματα του ΕΤΡ 2012 και
2013, με αρχι Διαχείριςθσ το Υπουργείο Εργαςίασ, θ δράςθ ολοκλθρϊκθκε ςυνολικά τον Φεβρουάριο 2015) αφορά
ςτα ακόλουκα: Ρροςφζρκθκε νομικι ςυμβουλευτικι ςε 625 άτομα ενϊ υποςτθρίχκθκαν 5 υποκζςεισ αςφλου ςτισ
τοπικζσ Αρχζσ. Θ Δικθγόροσ του ΕΣΡ παρείχε ενθμζρωςθ ςτα πρόςωπα που ειςζρχονταν ςτα νθςιά τθσ Λζρου (όπου
μεταφζρονται όςα πρόςωπα εντοπίηονταν για παράτυπθ είςοδο ςτο Αγακονιςι και ςτο Φαρμακονιςι), ςτθ Κω, ςτθ
όδο, ςτθ Σφμθ και ςε μικρότερο βακμό ςτθ Κάλυμνο και ςτο Καςτελόριηο και νομικι ςυνδρομι κατά περίπτωςθ.
Κατά το διάςτθμα από Λανουάριο ζωσ Οκτϊβριο 2014, καταγράφθκαν ςυνολικά –ςφμφωνα με επίςθμα ςτοιχεία
του Λιμενικοφ – αφίξεισ 29.750 προςϊπων ςτθ περιοχι, καταγωγισ κυρίωσ από Συρία. Θ γεωγραφικι διαςπορά
των ςθμείων ειςόδου ςτα Δωδεκάνθςα και οι δυςκολίεσ καλάςςιασ μετακίνθςθσ ςε κάκε ςθμείο άφιξθσ
κακιςτοφςαν δυςχερι τθ παροχι ενθμζρωςθσ ςε όλουσ, κακϊσ και τθ παρακολοφκθςθ των περιςτατικϊν. Στθν
ευρφτερθ περιοχι δεν λειτουργεί κζντρο πρϊτθσ υποδοχισ ι κινθτι μονάδα τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ι
κατάλλθλοσ χϊροσ κράτθςθσ, με αποτζλεςμα οι ειςερχόμενοι να παραμζνουν ςε εντελϊσ ακατάλλθλεσ ςυνκικεσ,
ςε ΑΤ, ςε χϊρουσ των τοπικϊν Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων ι ςε χϊρουσ των τοπικϊν Λιμεναρχείων, ακόμα και
υπαίκριων. Διαπιςτϊκθκε ότι ςτθν ευρφτερθ περιοχι δεν υπάρχουν διακριτοί χϊροι για ποινικά και διοικθτικά
κρατοφμενουσ. Πταν ο αρικμόσ αφίξεων είναι περιοριςμζνοσ, θ παραμονι τουσ διαρκεί για ςφντομο χρονικό
διάςτθμα και ςτθ ςυνζχεια τα πρόςωπα απομακρφνονταν από τθ περιοχι. Οι μεγαλφτεροι αρικμοί αφίξεων
παρατθρικθκαν τθ περίοδο από Μάρτιο/Απρίλιο ζωσ Νοζμβριο, με αιςκθτι μείωςθ κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα.
Λδιαίτερα πρζπει να επιςθμανκεί το πρόβλθμα ειςόδου και κράτθςθσ αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθ περιοχι ι
ανθλίκων ςυνοδευόμενα από άλλουσ ενιλικεσ, κατά διλωςθ απϊτερουσ ςυγγενείσ τουσ. Θ κράτθςθ των ανθλίκων
– υπό ακατάλλθλεσ ςυνκικεσ – διαρκοφςε ζωσ τθν εξεφρεςθ κατάλλθλθσ δομισ φιλοξενίασ. Καταγράφθκε
περίπτωςθ ανθλίκου που κρατικθκε δυο εβδομάδεσ ςτα κρατθτιρια τθσ Κω, ζωσ τθ μεταφορά του ςε άλλο χϊρο
ςτζγαςθσ εκτόσ Δωδεκανιςου.
Στθ περιοχι λειτουργεί Ρεριφερειακό Γραφείο Αςφλου, το οποίο λειτουργεί ικανοποιθτικά και με αυξθμζνουσ
ρυκμοφσ από τθ ςτιγμι που άρχιςαν να προςζρχονται για τθν υποβολι αιτιματοσ αςφλου και πρόςωπα που δεν
διζμεναν ςτθ περιοχι, αλλά αντιμετϊπιηαν προβλιματα πρόςβαςθσ π.χ. από το Γραφείο Αςφλου τθσ Ακινασ.
Από τθ ςυνολικι δράςθ τθσ δικθγόρου του ΕΣΡ ςτθ περιοχι διαπιςτϊνεται γενικότερα θ χρθςιμότθτα ζγκαιρθσ και
ζγκυρθσ ενθμζρωςθσ ςε νζο-ειςερχόμενουσ ςχετικά με τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ ωσ προσ τθ
διαδικαςία αςφλου. Εξάλλου, ενϊ θ ςυνεργαςία με τισ δυνάμεισ τθσ Αςτυνομίασ και του Λιμενικοφ ιταν γενικϊσ
καλι, διαπιςτϊκθκε θ ανάγκθ καλφτερθσ ενθμζρωςθσ των υπό κράτθςθ αιτοφντων ι εν δυνάμει αιτοφντων άςυλο
π.χ. ωσ προσ τθ διεξαγωγι ςυνζντευξθσ αςφλου, τθ μεταφορά τουσ ςε άλλο χϊρα κράτθςθσ κ.λπ., κακϊσ και θ
ζγκαιρθ διαβίβαςθ πρόκεςισ τουσ να υποβάλουν αίτθμα ςτισ αρμόδιεσ για τθ καταγραφι του αιτιματοσ Αρχζσ.
Επίςθσ, θ απουςία κατάλλθλου χϊρου επικοινωνίασ των αιτοφντων με τουσ δικθγόρουσ τουσ, υπό ςυνκικεσ
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εμπιςτευτικότθτασ και αςφάλειασ, επθρζαηε ιδιαίτερα και αρνθτικά τθ προετοιμαςία τουσ για τθ ςυνζντευξι τουσ
ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ αςφλου.
Από τθ ςχετικι εμπειρία του ΕΣΡ ςτθ περιοχι, διαπιςτϊκθκε ωσ αναμενόμενο το φαινόμενο – που ιδθ
εκδθλϊνεται ζντονα – επικείμενων μαηικϊν αφίξεων ςτθ περιοχι, θ οποία ςτερείται των κατάλλθλων υποδομϊν. Θ
εμπειρία ςτα Δωδεκάνθςα καταδεικνφει ότι οι όλο και αυξανόμενεσ μαηικζσ αφίξεισ μπορεί να οδθγιςουν ςε
περιςςότερα δυςτυχιματα ςτθ κάλαςςα, παραμονι των ειςερχομζνων ςτθ περιοχι υπό ςυνκικεσ εξακλίωςθσ,
μεγαλφτερεσ ελλείψεισ ςτθν ενθμζρωςι τουσ και αδυναμία των τοπικϊν κοινωνικϊν να διαχειριςκοφν τθ
κατάςταςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των τοπικϊν κρατικϊν Αρχϊν. Το ΕΣΡ κα δθμοςιεφςει τθ ςυνολικι ζκκεςθ
με τα ςυμπεράςματα από τθ δράςθ ςτθ περιοχι ςτθν ιςτοςελίδα του.
Ζβροσ
Θ ςτακερι δράςθ δικθγόρου του ΕΣΡ ςτθ περιοχι του ν. Ζβρου από τον Λανουάριο 2014 ζωσ τον Λοφνιο 2014 και
από τον Σεπτζμβριο 2014 ζωσ το τζλοσ του ζτουσ (χρθματοδότθςθ από τα προγράμματα του ΕΤΡ 2012 και 2013 με
Αρχι Διαχείριςθσ το Υπουργείο Εργαςίασ, θ δράςθ ολοκλθρϊκθκε ςυνολικά τον Φεβρουάριο 2015) αφορά ςτα
ακόλουκα: ςτθν παροχι ενθμζρωςθσ και ςε κατά περίπτωςθ παροχι νομικισ ςυνδρομισ κατά κφριο λόγο ςτο
Ρροαναχωρθςιακό Κζντρο Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν Φυλακίου (ΡΚΕΚΑ) και ςε μικρότερο βακμό, εφόςον υπιρχε
πρόςβαςθ, ςτο Κζντρο Ρρϊτθσ Υποδοχισ Φυλακίου. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ αφίξεων ςτθ περιοχι του Ζβρου κατά τθ
διάρκεια του 2014 ανιλκε ςε 2000. Οι αφίξεισ ςθμείωςαν αφξθςθ 400% κατά τθ περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου
2014 ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο ζτουσ 2013.
Συνολικά προςφζρκθκε νομικι ςυμβουλευτικι ςε όλουσ τουσ κρατουμζνουσ ςτο ΡΚΕΚΑ κατά τθ διάρκεια τθσ
δράςθσ. Ρροςφζρκθκε νομικι ςυνδρομι ςε 266 περιπτϊςεισ (αντιρριςεισ κατά κράτθςθσ, πρόςβαςθ ςτθ
διαδικαςία αςφλου, προετοιμαςία και υποςτιριξθ αιτθμάτων, διοικθτικζσ παρεμβάςεισ για τθν υποςτιριξθ
ευάλωτων περιπτϊςεων και τθ μεταφορά τουσ ςε κατάλλθλεσ δομζσ φιλοξενίασ ι χαρακτθριςμό ανθλίκων κ.λπ.).
Συνοπτικά καταγράφονται τα ακόλουκα ςυμπεράςματα από τθ δράςθ του δικθγόρου μασ ςτθ παραπάνω περιοχι:
Στο ΡΚΕΚΑ κρατοφνται νεοειςερχόμενοι ι παράτυπα διαμζνοντεσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν που ςυλλαμβάνονται από
τισ αςτυνομικζσ Αρχζσ τθσ Γενικισ Ρεριφερειακισ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Κράκθσ,
κακϊσ και διοικθτικά κρατοφμενοι που μεταφζρονται από άλλουσ χϊρουσ κράτθςθσ. Στο ΚΕΡΥ μεταφζρκθκαν, για
παροχι υπθρεςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ, όλοι οι νεοειςερχόμενοι ςυλλθφκζντεσ για παράνομθ είςοδο ςτθ περιοχι
τθσ ωσ άνω Γενικισ Ρεριφερειακισ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ, ςτθ περιοχι του Ζβρου, ςτα νθςιά τθσ Σαμοκράκθσ,
Σάμου και Λζςβου, όπωσ και ςτθν Κομοτθνι ι και Καβάλα (πριν το 2014 παραπζμπονταν μόνο οι ευάλωτεσ
περιπτϊςεισ). Ρρακτικά, οι νεοειςερχόμενοι που ςυλλαμβάνονται κρατοφνται, πριν τθ παραπομπι τουσ ςτο ΚΕΡΥ,
κατά μζςο όρο 48 ϊρεσ. Ακόμα και οι νεοειςερχόμενοι, που προςζρχονται οικειοκελϊσ ςτο ΚΕΡΥ χωρίσ να ζχουν
ςυλλθφκεί, παραπζμπονται ςτισ αςτυνομικζσ Αρχζσ για να ςυλλθφκοφν και να ακολουκιςει θ διαδικαςία
παραπομπισ τουσ. Σε περίπτωςθ που το ΚΕΡΥ δεν ανταποκρικεί εντόσ 48 ωρϊν ςτο αίτθμα παραπομπισ, εκδίδεται
αρχικι απόφαςθ κράτθςθσ, για τθ παράταςθ τθσ κράτθςθσ ςτο ΡΚΕΡΑ. Ρολφ ςυχνά, λόγω πλθρότθτασ του ΚΕΡΥ, θ
παραπομπι δεν πραγματοποιείται απευκείασ ςτο ΚΕΡΥ αλλά ςτο ΡΚΕΚΑ, όπου και ςυνεχίηεται θ κράτθςι τουσ ζωσ
τθ παραπομπι τουσ ςε διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ. Κατά τθν είςοδο ςτο ΚΕΡΥ, εκδίδεται απόφαςθ περιοριςμοφ
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τθσ ελευκερίασ κίνθςθσ, κατά τθσ οποίασ χωρεί προςφυγι ςτα τοπικά Διοικθτικά Δικαςτιρια. Στθ πράξθ, ο χρόνοσ
των διαδικαςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ διαρκεί ζωσ 25 θμζρεσ και ςυνικωσ ζωσ 15 θμζρεσ πλθν των ανθλίκων, δθλαδι
οι διαδικαςίεσ ολοκλθρϊνονται ςυνικωσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί τθσ προςφυγισ.
Ζωσ τον Οκτϊβριο 2014, ςυνεχιηόταν θ κράτθςθ (μετά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ) ακόμα
και των προςϊπων μθ απελάςιμων λόγω εκνικισ καταγωγισ π.χ. Σφρων ι Σομαλϊν, όπωσ και οικογενειϊν με
ανιλικα παιδιά ζωσ τθν ζκδοςθ απόφαςθσ αναςτολισ απζλαςθσ, Θ πρακτικι ςυνζχιςθσ κράτθςθσ των μθ
απελάςιμων ζπαψε ςτθ ςυνζχεια, κακϊσ θ απόφαςθ αναςτολισ εκδίδεται με τθν ζξοδό τουσ από το ΚΕΡΥ.
Εντόσ των παραπάνω χϊρων (ΡΚΕΡΑ και ΚΕΡΥ) Φυλακίου λειτουργεί το Ρεριφερειακό Γραφείο Αςφλου Β. Ζβρου,
το οποίο καταγράφει αποκλειςτικά αιτιματα αςφλου από κρατοφμενουσ. Το Γραφείο ιταν υποςτελεχωμζνο ζωσ τθ
τοποκζτθςθ νζου προςωπικοφ (με εξάμθνεσ ςυμβάςεισ, από Νοζμβριο 2014). Καταγράφονται κατά προτεραιότθτα
αιτιματα που υποβάλλονται κατά τθ παραμονι «υπό ςυνκικεσ περιοριςμοφ τθσ ελευκερίασ» εντόσ ΚΕΡΥ. Ζχουν
εντοπιςκεί περιπτϊςεισ προςϊπων, τα οποία εξζφραςαν επικυμία υποβολισ αιτιματοσ εντόσ ΚΕΡΥ, ενϊ το αίτθμά
τουσ καταγράφθκε μετά από 3 μινεσ, κατά τθ διάρκεια κράτθςισ τουσ.
Ο μζςοσ χρόνοσ διάρκειασ τθσ διαδικαςίασ εξζταςθσ αιτιματοσ από τθ καταγραφι ζωσ τθν ζκδοςθ πρϊτθσ
απόφαςθσ είναι 6 μινεσ, ενϊ ςυχνά είναι μικρότεροσ ςτθ περίπτωςθ απόδοςθσ κακεςτϊτοσ. Από τον Νοζμβριο
2014, εφαρμόηεται ςφςτθμα τθλε-ςυνζντευξθσ (με χειριςτι τθσ υπόκεςθσ και διερμθνζα ςε τθλεφωνικι
επικοινωνία, χωρίσ φυςικι παρουςία). Θ διαδικαςία επζτρεψε τθ μείωςθ του χρόνου εξζταςθσ αιτθμάτων (ζωσ 6
μινεσ), αλλά κζτει προβλθματιςμοφσ δθμιουργίασ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ κατά τθ ςυνζντευξθ (λόγω απουςίασ
φυςικισ επαφισ) και λόγω τθσ παρουςίασ ςτο χϊρο άλλων διοικθτικϊν υπαλλιλων για τεχνικι υποςτιριξθ ι και
αςτυνομικϊν υπαλλιλων (ςτο ΡΚΕΚΑ).
Μζχρι τον Λανουάριο 2015, πάγια τακτικι ιταν θ ζκδοςθ αποφάςεων του Ρεριφερειακοφ Γραφείου για τθ ςυνζχιςθ
τθσ κράτθςθσ των αιτοφντων αςφλου ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ. Ανακλιςεισ τθσ αρχικισ απόφαςθσ
κράτθςθσ εκδίδονται μετά τθ ςυνζντευξθ, όταν πικανολογείται θ χοριγθςθ κακεςτϊτοσ. Τα ποςοςτά ανάκλθςθσ
αυξικθκαν ςθμαντικά μετά τον Νοζμβριο 2014.
Ειδικότερα προβλιματα παρουςιάηονται ςτισ περιπτϊςεισ των ανθλίκων, οι οποίοι παρζμεναν κρατοφμενοι, ακόμα
και μετά τον χαρακτθριςμό τουσ ωσ ανθλίκων ςτο ΚΕΡΥ, υπό κακεςτϊσ «προςτατευτικισ φφλαξθσ» μζχρι τθν
εξεφρεςθ κατάλλθλθσ δομισ φιλοξενίασ. Θ διαδικαςία για τθ πρϊτθ υποδοχι των ανθλίκων διαρκεί 25 θμζρεσ.
Ρεραιτζρω προβλθματικζσ είναι οι περιπτϊςεισ ανθλίκων, οι οποίοι είτε δεν χαρακτθρίςτθκαν ωσ ανιλικοι είτε δεν
πζραςαν από διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ, κακϊσ βρζκθκαν κρατοφμενοι ςτο ΡΚΕΚΑ, ςε μεταφορά από άλλουσ
χϊρουσ κράτθςθσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ δεν κεωροφνται νεοειςερχόμενοι και δεν ζχουν πράξεισ χαρακτθριςμοφ
τθσ θλικίασ τουσ. Αναφζρεται περίπτωςθ 41 ανθλίκων Αφγανϊν, οι οποίοι χαρακτθρίςτθκαν τελικά ωσ ανιλικοι
κατά τθ διαδικαςία ςτο ΚΕΡΥ τον Δεκζμβριο 2014, αφοφ πρϊτα είχαν κρατθκεί ςτθ Κομοτθνι και ςτο ΡΚΕΚΑ από
τον Λοφλιο και Αφγουςτο 2014, δθλαδι από τθν είςοδό τουσ ςτθν Ελλάδα ςτθ Χίο.
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Εξάλλου, προβλθματιςμόσ υπάρχει ωσ προσ τθν εξζταςθ αιτθμάτων αςφλου προςϊπων ςε ευάλωτθ κατάςταςθ. Αν,
κατά τισ διαδικαςίεσ πρϊτθσ Υποδοχισ, εντοπιςκεί θ ευαλωτότθτα, οι αιτοφντεσ παραπζμπονται ςτθ διαδικαςία
αςφλου ωσ ευάλωτεσ περιπτϊςεισ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ και κατά διλωςθ των ιδίων προςϊπων, θ ευαλωτότθτα
δεν εντοπίςκθκε, γιατί δεν υποβλικθκαν ςε ιατρικζσ εξετάςεισ ι δεν κατάλαβαν ότι πρζπει να αναφζρουν
κοινωνικό ι ιατρικό ιςτορικό ι δεν ιταν ςε κζςθ να το πράξουν. Στο Γραφείο Αςφλου δεν διαβιβάηονται
αυτεπαγγζλτωσ ζγγραφα όπωσ ιατρικζσ εξετάςεισ ι άλλα που είναι διακζςιμα ςτον ατομικό φάκελο του
κρατοφμενου και καταδεικνφουν ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα π.χ. υγείασ. Υπιρξαν αρκετζσ περιπτϊςεισ, κατά τισ
οποίεσ το πρόβλθμα και τα ςχετικά ζγγραφα προωκικθκαν με τθ παρζμβαςθ του ΕΣΡ, ϊςτε τελικά να χορθγθκεί
κακεςτϊσ. Τζλοσ, πρζπει να ςθμειωκεί ότι από μαρτυρίεσ κρατουμζνων προκφπτουν περιςτατικά
επαναπροωκιςεων ςτθ Τουρκία. Ακόμα περιςςότερεσ μαρτυρίεσ υπιρξαν για περιςτατικά επαναπροωκιςεων από
τισ Βουλγαρικζσ Αρχζσ ςτθν Ελλάδα ι ςτθ Τουρκία.
ΑΞΙΟΘΜΕΙΩΣΕ ΤΠΟΘΕΕΙ
1. Φαρμακονήςι
Τθν ζναρξθ του 2014 και μαηί τθ δράςθ τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ αλλά και ολόκλθρου του ΕΣΡ ςθμάδεψε το κλιβερό
ναυάγιο ανοικτά τθσ νθςίδασ του Φαρμακονθςίου. Θ υπόκεςθ προκάλεςε παγκόςμιο ενδιαφζρον, απαςχόλθςε
εκτεταμζνα τον ελλθνικό και διεκνι τφπο, τθν Ελλθνικι Βουλι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, τον Ειδικό Ειςθγθτι των
Θνωμζνων Εκνϊν για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα των Μεταναςτϊν, τον Επίτροπο για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα του
Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και πλικοσ άλλων φορζων, κυβερνθτικϊν και μθ.
Στο ςθμείο αυτό, μζςα ςτα ελλθνικά χωρικά φδατα και κοντά ςτθν οριογραμμι, τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ τθσ 20θσ
Λανουαρίου 2014, ζνα μικρό ςκάφοσ επί του οποίου επζβαιναν 27 πρόςφυγεσ προερχόμενοι από το Αφγανιςτάν
και

τθ Συρία, κατά τθν διάρκεια ρυμοφλκθςισ του από ςκάφοσ του ελλθνικοφ λιμενικοφ ανατράπθκε με

αποτζλεςμα οι πρόςφυγεσ να βρεκοφν ςτθ κάλαςςα. 11 άτομα, εκ των οποίων 3 γυναίκεσ και 8 μικρά παιδιά
ςυνιςτοφν τον τραγικό απολογιςμό του δυςτυχιματοσ.
Αυκθμερόν

θ

Φπατθ

Αρμοςτεία

εξζδωςε

δελτίο

τφπου

(http://www.unhcr.gr/nea/deltia-

typoy/artikel/e0dc29e577b7c77ffbaf5f7dddaff468/i-ya-ekfrazei-tin-a-1.html) ηθτϊντασ τθν πλιρθ διερεφνθςθ του
περιςτατικοφ, ςτο οποίο αναφζρονται τα εξισ: «ςφμφωνα με τισ μαρτυρίεσ των επιηϊντων το ςκάφοσ του
Λιμενικοφ που ρυμουλκοφςε το πλοιάριό τουσ κατευκυνόταν με μεγάλθ ταχφτθτα προσ τισ τουρκικζσ ακτζσ, όταν
ςυνζβθ το τραγικό ςυμβάν εν μζςω καλαςςοταραχι… οι άνκρωποι φϊναηαν για βοικεια, δεδομζνου ότι ςτο
πλοιάριο υπιρχε μεγάλοσ αρικμόσ παιδιϊν».
Στθν άμεςθ επαφι με τθν Φπατθ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ που ζγινε τθν αμζςωσ επόμενθ θμζρα,
αλλά και ςτισ κατακζςεισ τουσ αργότερα ενϊπιον του Ειςαγγελζα του Ναυτοδικείου Ρειραιά, του Ειςαγγελζα του
Στρατοδικείου Ακθνϊν και τθσ Ανακρίτριασ Κω, οι διαςωκζντεσ ανζφεραν ότι το πλοιάριό τουσ είχε φτάςει ςτισ
ελλθνικζσ ακτζσ όταν ςυνάντθςε το ςκάφοσ του λιμενικοφ και ότι θ ρυμοφλκθςθ ζγινε προσ τα τουρκικά χωρικά
φδατα με μεγάλεσ ταχφτθτεσ, με αποτζλεςμα να επζλκει ειςροι υδάτων και τελικά θ ανατροπι του. Επιπλζον,
πράξεισ βίασ και κακομεταχείριςθσ καταγγζλκθκαν από τουσ διαςωκζντεσ μετά τθν άφιξι τουσ ςτο Φαρμακονιςι
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και προτοφ μεταφερκοφν ςτθ Λζρο.

Ωςτόςο, αυτζσ οι μαρτυρίεσ διαψεφςτθκαν από τισ αρχζσ, οι οποίεσ

ιςχυρίςτθκαν ότι θ ρυμοφλκθςθ είχε κατεφκυνςθ τισ ελλθνικζσ ακτζσ με ςκοπό τθ διάςωςθ των επιβαινόντων.
Μετά τθ διενζργεια τθσ προκαταρκτικισ εξζταςθσ, ο Ειςαγγελζασ του Ναυτοδικείου Ρειραιά εξζδωςε πράξθ του
με τθν οποία θ δικογραφία τζκθκε ςτο αρχείο χαρακτθριηόμενθ ωσ «προφανϊσ αβάςιμθ ςτθν ουςία τθσ» όςον
αφορά ςτθ διερεφνθςθ τθσ τζλεςθσ των αδικθμάτων των άρκρων 306 ΡΚ (ζκκεςθ ςε κίνδυνο), 277 ΡΚ (πρόκλθςθ
ναυαγίου), 278 ΡΚ (πρόκλθςθ ναυαγίου από αμζλεια) και 308 ΡΚ (ςωματικζσ βλάβεσ), ιτοι ωσ προσ τθ διερεφνθςθ
των ευκυνϊν των λιμενικϊν για τθν πρόκλθςθ του ναυαγίου, αλλά και για τθν καταγγελκείςα κακομεταχείριςθ ςτο
Φαρμακονιςι, με πρωτοφανι για το ςτάδιο αυτό τθσ διαδικαςίασ υιοκζτθςθ όλων των υπεραςπιςτικϊν
ιςχυριςμϊν των εμπλεκόμενων λιμενικϊν υπαλλιλων (και με αξιολόγθςθ ωσ πλζον πειςτικϊν των κατακζςεων των
επιηϊντων που είχαν αρχικά δοκεί ενϊπιον του Λιμεναρχείου Λζρου, παρότι διατάχκθκε θ διενζργεια κφριασ
ανάκριςθσ λόγω τθσ χρθςιμοποίθςθσ διερμθνζων οι οποίοι δεν ομιλοφςαν τθν γλϊςςα των εξεταςκζντων). Θ πράξθ
αυτι εγκρίκθκε από τον Ειςαγγελζα του Ανακεωρθτικοφ Δικαςτθρίου, που αν και κατά το νόμο είχε το δικαίωμα να
παραγγείλει τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ εμποδίηοντασ τθ κζςθ τθσ υπόκεςθσ ςτο αρχείο, δεν το ζπραξε.
Το Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ υποδζχτθκε τουσ 15 διαςωκζντεσ από τθν πρϊτθ μζρα που πάτθςαν το
πόδι τουσ ςτθν Ακινα, μεριμνϊντασ για κάκε ανάγκθ τουσ. Ξεπερνϊντασ πραγματικά τον εαυτό τουσ, τα μζλθ τθσ
Νομικισ και Κοινωνικισ Υπθρεςίασ με τθ βοικεια των διερμθνζων τθσ Υπθρεςίασ Υποδοχισ, βρζκθκαν νυχκθμερόν
επί ςειρά μθνϊν πλάι ςτουσ τραγικοφσ γονείσ των κανόντων, ηθτϊντασ επίμονα από τισ αρχζσ να αναηθτιςουν το
ςκάφοσ και τουσ αγνοοφμενουσ για να μπορζςουν οι επιηϊντεσ να βρουν τελικά θςυχία.
Θ Κοινωνικι Υπθρεςία μερίμνθςε για τθν ικανοποίθςθ υλικϊν αναγκϊν των ανκρϊπων, κακϊσ και για τθν παροχι
ς’ αυτοφσ τθσ αναγκαίασ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ. Ραράλλθλα, θ Νομικι Υπθρεςία πραγματοποίθςε εκτενείσ
και επαναλαμβανόμενεσ ςυνεντεφξεισ ςε ςχζςθ με το περιςτατικό με κακζνα ξεχωριςτά από τα κφματα, ενϊ
μεγάλο βάροσ δόκθκε ςτθν αναηιτθςθ των ςορϊν και του ςκάφουσ και ςτθν εν ςυνεχεία ταυτοποίθςθ αυτϊν και
αποςτολι τουσ για ταφι ςτθ χϊρα καταγωγισ, ςε ςυνεχι επικοινωνία με τθν Ανακρίτρια Κω, τον ιατροδικαςτι τθσ
Διεκνοφσ Επιτροπισ Ερυκροφ Σταυροφ, το Υπουργείο Ναυτιλίασ και τα κατά τόπουσ Λιμεναρχεία. Αν και, ςφμφωνα
με το Υπουργείο Ναυτιλίασ, ςκάφθ εςτάλθςαν ςτο ςθμείο του ναυαγίου ςφντομα μετά το περιςτατικό, ωςτόςο
ςυςτθματικζσ ζρευνεσ για τον εντοπιςμό του ςκάφουσ και τθν ανάςυρςθ των ςορϊν ξεκίνθςαν μόνο μετά τθν
αποςτολι εγγράφου του ΕΣΡ προσ τισ αρμόδιεσ αρχζσ ςτισ 27.1.2014. Ενδεικτικό του χρόνου που κράτθςαν οι
ςχετικζσ διαδικαςίεσ, εντείνοντασ τθν αγωνία των ςυγγενϊν, είναι το γεγονόσ ότι οι πρϊτεσ ςοροί αναςφρκθκαν
ςχεδόν 3 εβδομάδεσ μετά το ςυμβάν, ενϊ τα τελικά αποτελζςματα DNA για τθν ταυτοποίθςθ των νεκρϊν
ανακοινϊκθκαν πλζον του μθνόσ αργότερα (αρχζσ Μαρτίου).
Σε ςυνεργαςία με δικθγόρουσ τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου, του Δικτφου Κοινωνικισ
Υποςτιριξθσ Ρροςφφγων και Μεταναςτϊν και τθσ Ομάδασ Δικθγόρων για τα Δικαιϊματα Ρροςφφγων και
Μεταναςτϊν, με ςυνεχι υποςτιριξθ και χρθματοδότθςθ από τθ Γερμανικι Οργάνωςθ Proasyl, θ Νομικι Υπθρεςία
του ΕΣΡ προετοίμαςε τουσ διαςωκζντεσ ενόψει τθσ κατάκεςισ τουσ ωσ μαρτφρων ενϊπιον του Ειςαγγελζα του
Ναυτοδικείου Ρειραιά, του Ειςαγγελζα του Στρατοδικείου Ακθνϊν και τθσ Ανακρίτριασ Κω, τουσ ςυνόδευςε ςτισ
αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ και διλωςε παράςταςθ πολιτικισ αγωγισ, κατακζτοντασ τισ απαραίτθτεσ αιτιςεισ και
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υπομνιματα. Ραράλλθλα, χάρθ ςε παρζμβαςθ του ΕΣΡ, χορθγικθκε ςε όλουσ τουσ διαςωκζντεσ εξάμθνθ αναβολι
απομάκρυνςθσ, προκειμζνου να τουσ δοκεί θ δυνατότθτα να παραμείνουν ςτθ χϊρα για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ
και ταυτόχρονα να τουσ δοκεί ο αναγκαίοσ χρόνοσ για να αποκαταςτακεί θ ψυχολογικι τουσ κατάςταςθ.
Ρεραιτζρω, οι δικθγόροι του ΕΣΡ ενθμζρωςαν τουσ διαςωκζντεσ για το δικαίωμά τουσ να ηθτιςουν άςυλο και τισ
ςχετικζσ διαδικαςίεσ, ενϊ ςτισ περιπτϊςεισ των 3 ανδρϊν που ζχαςαν τισ οικογζνειζσ τουσ ςτο ναυάγιο και 2 εκ των
αςυνόδευτων ανθλίκων που επζβαιναν ςτο πλοιάριο, εκκινικθκαν διαδικαςίεσ οικογενειακισ ςυνζνωςθσ. Οι εν
λόγω διαδικαςίεσ, ςτθν πλειονότθτά τουσ, μετά από υπερπροςπάκεια των δικθγόρων του ΕΣΡ, περαιϊκθκαν τελικά
ζνα ςχεδόν χρόνο αργότερα, το Νοζμβριο του 2014.
Στισ 31-7-2014, μετά τθν ζκδοςθ τθσ πρωτοφανοφσ απόφαςθσ του Ειςαγγελζα του Ναυτοδικείου Ρειραιά να κζςει
τθ δικογραφία ςτο αρχείο και να κλείςει κατ’ ουςίαν το φάκελο τθσ δικαςτικισ διερεφνθςθσ των ευκυνϊν των
υπαλλιλων του λιμενικοφ ςϊματοσ για το τραγικό ναυάγιο, πραγματοποιικθκε ςυνζντευξθ τφπου των δικθγόρων
του ΕΣΡ και των ανωτζρω ςυνεργαηόμενων οργανϊςεων ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων του ΔΣΑ, προκειμζνου να
καταδειχκοφν τα πολλαπλά κενά ςτθ διερεφνθςθ των ευκυνϊν των υπαλλιλων του Λιμενικοφ Σϊματοσ, οι οποίοι
ενεπλάκθςαν ςτο περιςτατικό.
Σφμφωνα με τα ςυμπεράςματα ζκκεςθσ, που ςυντάχκθκε από τεχνικό ςφμβουλο των διαςωκζντων και κατατζκθκε
ςτο Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου, μεταξφ άλλων, θ ειςροι υδάτων ςτο πλοιάριο, θ
οποία ςε ςυνδυαςμό με τισ ςυνκικεσ κυματιςμοφ και τθν υψθλι κζςθ του κζντρου βάρουσ προκάλεςε τθν
ανατροπι του ςκάφουσ, οφείλεται ςτον εςφαλμζνο τρόπο ρυμοφλκθςθσ, οι δε ελλθνικζσ αρχζσ όφειλαν να
ενθμερϊςουν ευκφσ εξ αρχισ για το περιςτατικό το αρμόδιο Κζντρο Συντονιςμοφ Ζρευνασ και Διάςωςθσ, το οποίο
ωςτόςο ενθμερϊκθκε εν προκειμζνω μετά τθ βφκιςθ του πλοιαρίου. Οι δικθγόροι των επιηϊντων ςυνζταξαν
προςφυγι ενϊπιον του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου με ςκοπό να κατατεκεί μζχρι τισ
αρχζσ του 2015, για παραβιάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Σφμβαςθσ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (άρκρα 2, 3 και 13).
2. Μανωλάδα
Στισ 6 Λουνίου 2014 ξεκίνθςε ςτο Μικτό Ορκωτό Δικαςτιριο Ρατρϊν θ δίκθ για τουσ πυροβολιςμοφσ εισ βάροσ των
εργατϊν – κυμάτων εμπορίασ ανκρϊπων για εργαςιακι εκμετάλλευςθ ςτθ Mανωλάδα Θλείασ. Ζνα χρόνο νωρίτερα
(17.04.2013), 119 εργάτεσ γθσ από το Μπανγκλαντζσ είχαν δεχκεί επίκεςθ με πυροβολιςμοφσ όταν προςπάκθςαν
να διεκδικιςουν τα δεδουλευμζνα και τα δικαιϊματά τουσ. Κατά τθν επίκεςθ, 35 άτομα τραυματίςτθκαν από τα
πυρά. Θ υπόκεςθ αποτελεί μείηονα παραβίαςθ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου και απαςχόλθςε τθν κοινι γνϊμθ
παγκοςμίωσ.
Οι 35 τραυματιςκζντεσ χαρακτθρίςτθκαν ωσ κφματα εμπορίασ, προςτατευόμενοι από τον κίνδυνο απζλαςθσ,
ωςτόςο δεν ζγινε το ίδιο για τουσ υπόλοιπουσ εργάτεσ γθσ οι οποίοι δεν τραυματίςτθκαν, παρ’ ότι εργάηονταν υπό
τισ ίδιεσ πανομοιότυπεσ ςυνκικεσ ςτον ίδιο εργοδότθ (ςυνολικά περί τουσ 200).
Το ΕΣΡ είχε αναλάβει τθν παροχι νομικισ ςυνδρομισ ςτα κφματα από τθ ςτιγμι του περιςτατικοφ ζνα χρόνο
νωρίτερα (2013) ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ “Enough” για τθν παροχι ςυνδρομισ ςε κφματα ρατςιςτικισ βίασ.
Το 2014, δικθγόροσ τθσ ΝΥ του ΕΣΡ, ςε ςυνεργαςία με δικθγόρο τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ για τα Δικαιϊματα του
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Ανκρϊπου, παρζςτθ ςτο ακροατιριο του Μικτοφ Ορκωτοφ Δικαςτθρίου Ρατρϊν εκπροςωπϊντασ τα κφματα –
πολιτικϊσ ενάγοντεσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια των 2 μθνϊν που διιρκθςε ςυνολικά θ ακροαματικι διαδικαςία.
Είναι ςκόπιμο να αναφερκεί ότι πλθκϊρα διαδικαςτικϊν προβλθμάτων καταγράφθκαν τόςο κατά τθ φάςθ τθσ
προδικαςίασ όςο και ςτθν ακροαματικι διαδικαςία: Θ ειδικι υπθρεςία anti-trafficking τθσ ΓΑΔΑ δεν ζςπευςε
προκειμζνου να επιλθφκεί άμεςα των προανακριτικϊν ενεργειϊν παρά το γεγονόσ ότι ο Ειςαγγελζασ του Αρείου
Ράγου είχε παραγγείλει ςτθν Ειςαγγελία Αμαλιάδοσ να διερευνιςει τουσ πυροβολιςμοφσ υπό το πρίςμα του
φαινομζνου του εργαςιακοφ trafficking που επί μακρόν κυριαρχοφςε ςτθν περιοχι, ςτθν προανάκριςθ δεν
αναηθτικθκαν ανεξάρτθτοι διερμθνείσ για τθν εξζταςθ των κυμάτων αλλά χρθςιμοποιικθκαν ομοεκνείσ τουσ που
κατοικοφςαν ςτθν περιοχι οι οποίοι είχαν ςτενι ςχζςθ και επιχειρθματικι ςυνεργαςία με τουσ κατθγοροφμενουσ,
δεν ελιφκθ κανζνα μζτρο για τθν αςφάλεια των 35 κυμάτων που είχαν τεκεί υπό κακεςτϊσ προςταςίασ ενόψει τθσ
δίκθσ μολονότι οι δίκεσ κυμάτων trafficking καλφπτονται από ειδικζσ δικονομικζσ εγγυιςεισ που περιγράφονται με
ςαφινεια ςτο άρκρο 12 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων.
Το Μικτό Ορκωτό Δικαςτιριο τθσ Ράτρασ ακϊωςε τουσ κατθγοροφμενουσ (30.07.2014) ςε ςχζςθ με τθν κατθγορία
τθσ εμπορίασ ανκρϊπων, ενϊ 2 εκ των δραςτϊν καταδικάςτθκαν για επικίνδυνθ ςωματικι βλάβθ και παράνομθ
οπλοχρθςία ςε 14 χρόνια και 7 μινεσ και 8 χρόνια και 7 μινεσ φυλάκιςθ ο κακζνασ, ποινζσ που μετατράπθκαν ςε
χρθματικά πρόςτιμα και με τθν άςκθςθ ζφεςθσ ανεςτάλθ θ εκτζλεςι τουσ. Ραρά τθν αίτθςθ-υπόμνθμα που
υπζβαλε το ΕΣΡ και θ Ελλθνικι Ζνωςθ για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου ςτθν Ειςαγγελζα του Αρείου Ράγου, θ
Ειςαγγελζασ ζκρινε ότι θ δίκθ ιταν δίκαιθ και δεν προχϊρθςε ςε άςκθςθ αναίρεςθσ.
Θ μθνυτιρια αναφορά-ζγκλθςθ των λοιπϊν εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ, αφοφ ζμεινε ςτο ςυρτάρι τθσ
Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Αμαλιάδασ περιςςότερο από 1 χρόνο κατά πλιρθ παραβίαςθ τθσ νομοκεςίασ περί
εμπορίασ ανκρϊπων, απορρίφκθκε με διάταξθ κατ αρ. 47 ΚΡΔ ςτισ 5 Αυγοφςτου 2014, ιτοι 5 μζρεσ μετά τθν
ακωωτικι απόφαςθ του ΜΟΔ Ρατρϊν. Κατ’ αυτισ αςκικθκε προςφυγι ενϊπιον τθσ Ειςαγγελζωσ Εφετϊν Ρατρϊν,
θ οποία επίςθσ απορρίφκθκε.
Στα τζλθ του 2014, μετά τθν εξάντλθςθ όλων των εςωτερικϊν ενδίκων μζςων, το ΕΣΡ ςε ςυνεργαςία με το PICUM
(Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), ξεκίνθςαν τθ ςφνταξθ επιςτολισ προσ τισ
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ για τθν εμπορία ανκρϊπων και τθ μετανάςτευςθ τθσ Ε.Ε., προκειμζνου να τεκοφν υπόψθ τθσ
Επιτροπισ οι πλθμμζλειεσ τθσ διαδικαςίασ και να εξεταςκεί το ενδεχόμενο εκκίνθςθσ τθσ λεγόμενθσ «διαδικαςίασ
επί παραβάςει» κατά τθσ Ελλάδοσ ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ και τθσ Απόφαςθσ Ρλαιςίου
2002/629/JHA του Συμβουλίου. Ραράλλθλα το ΕΣΡ ξεκίνθςε τθ ςφνταξθ προςφυγισ ενϊπιον του Ευρωπαϊκοφ
Δικαςτθρίου των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, για παραβίαςθ του άρκρου 4 τθσ ΕΣΔΑ, κακϊσ όλα τα εςωτερικά
ζνδικα μζςα είχαν ςτο μεταξφ εξαντλθκεί, χωρίσ να αποδοκεί δικαιοςφνθ.
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3. Τποβολή ζκθεςησ για την κατάςταςη ςτο άςυλο και την κράτηςη ςτην Επιτροπή των Τπουργών του
υμβουλίου τησ Ευρώπησ, ςτο πλαίςιο ελζγχου την εκτζλεςησ τησ απόφαςησ του ΕΔΔΑ ΜSS κατά
Βελγίου και Ελλάδοσ (αρ. αιτ. 30696/09)
Στισ 28 Απριλίου 2014, θ ΝΥ του ΕΣΡ υπζβαλε ςτθν Επιτροπι των Υπουργϊν του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ υπό τισ
διατάξεισ των άρκρων 9.2 και 9.3 τθσ Επιτροπισ των Υπουργϊν για τθν εποπτεία τθσ εκτζλεςθσ των αποφάςεων του
Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (ΕΔΔΑ), νζα αναλυτικι και τεκμθριωμζνθ ζκκεςθ ςχετικά με
τθ διαδικαςία αςφλου και τθν κράτθςθ, ςτο πλαίςιο τθσ εποπτείασ τθσ εκτζλεςθσ από τισ ελλθνικζσ αρχζσ τθσ
απόφαςθσ του ΕΔΔΑ (21.1.2011) ςτθν υπόκεςθ ΜSS κατά Βελγίου & Ελλάδοσ (αρ. αιτ. 30696/09)
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)591&Language=lanFrench&Site=CM,

ςυνεχίηοντασ

τθν

παράδοςθ που ξεκίνθςε το 2013.
Στθν απόφαςθ που ακολοφκθςε τθν αποςτολι τθσ ζκκεςθσ (5 Λουνίου 2014 – 1201θ ςυνεδρίαςθ), θ Επιτροπι των
Υπουργϊν, μεταξφ άλλων, ενκάρρυνε τθν Ελλάδα να ςυνεχίςει τθσ προςπάκειζσ τθσ να εξαςφαλίςει χωρίσ
κακυςτζρθςθ πλιρθ και αποτελεςματικι πρόςβαςθ ςτθ διαδικαςία αςφλου ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα, ενϊ εξζφραςε
τθν ανθςυχία τθσ για τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ εξακολουκοφν να κρατοφνται οι αιτοφντεσ άςυλο και οι υπικοοι
τρίτων χωρϊν. Ραράλλθλα με τθ ςφνταξθ τθσ ανωτζρω ζκκεςθσ, θ ΝΥ του ΕΣΡ ςυνζδραμε το ECRE ςτθ ςφνταξθ
δικισ του ζκκεςθσ από κοινοφ με τθν ICJ (International Commission of Jurists).
4. Τποβολή ζκθεςησ για παραβιάςεισ θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτοφντων άςυλο που τελοφν υπό
κράτηςη ςτην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΘΕ
Στισ 22 Δεκεμβρίου 2014, θ ΝΥ του ΕΣΡ κατζκεςε ςτθν Επιτροπι Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΘΕ, θ οποία
εποπτεφει τθν εφαρμογι του Διεκνοφσ Συμφϊνου για τα Ατομικά και Ρολιτικά Δικαιϊματα από τα ςυμβαλλόμενα
κράτθ, αναφορά ςτθν οποία υποςτθρίηεται παραβίαςθ ςυγκεκριμζνων άρκρων του εν λόγω Συμφϊνου, λόγω των
πολιτικϊν

που

εφαρμόηονται

ςτθν

κράτθςθ

των

υπθκόων

τρίτων

χωρϊν

ςτθν

Ελλάδα

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fICO%2fGRC%2f
19174&Lang=en
5. φνταξη εκθζςεων για το άςυλο ςτην Ελλάδα:
(α) Asylum Information Database (ΑIDA) – Country Report: Greece
(β) An NGO Perspective on the State of Asylum in the Region of South-Eastern Europe – Greece
(γ) Access to Protection: A Human Right – The Country Report for Greece & Access to Protection: Bridges
not Walls (βλ. Ρρωτοβουλίεσ ΕΣΡ)
(δ) Εθνική Αναφορά για τη Ρατςιςτική Βία – Πρόγραμμα ENOUGH
Θ ΝΥ του ΕΣΡ ςυνζταξε νζα ενθμερωμζνθ ζκκεςθ για τθν κατάςταςθ ςτο άςυλο ςτθν Ελλάδα
(διαδικαςία/υποδοχι/κράτθςθ) για τθ Βάςθ Δεδομζνων για το Άςυλο (Asylum Information Database/AIDA), θ
οποία

δθμοςιεφκθκε

ςτο

αντίςτοιχο

site

τον

Λοφλιο

του

2014,

http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece. Ραράλλθλα, θ ΝΥ του ΕΣΡ ανζλαβε τθ ςφνταξθ τθσ
ζκκεςθσ για το άςυλο ςτθν Ελλάδα, ςτο πλαίςιο τθσ από Νοεμβρίου 2014 ζκδοςθσ: “An NGO Perspective on the
State of Asylum in the Region of South-Eastern Europe”, υπό το ςυντονιςμό του Belgrade Centre for Human Rights
(BCHR) http://www.azil.rs/doc/State_of_Asylum_FINAL.pdf
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Τον Απρίλιο του 2014 δθμοςιεφκθκε θ «Εκνικι Αναφορά για τθ ατςιςτικι Βία», ςυνταχκείςα από τουσ Γιατροφσ
του Κόςμου και το ΕΣΡ ςε ςυνεργαςία, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ με τίτλο: “ENOUGH!”–«ΑΚΕΤΑ!», το οποίο
είχε ωσ ςτόχο, τθν προςταςία των κυμάτων ρατςιςτικισ βίασ, τθν καταπολζμθςθ των ρατςιςτικϊν εγκλθμάτων και
τθσ ατιμωρθςίασ που τα ςυνοδεφει, τθν ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ του κοινοφ για τισ επϊδυνεσ επιπτϊςεισ
του ρατςιςμοφ και τθν προϊκθςθ των απαραίτθτων ενεργειϊν για τθ χάραξθσ μιασ επίςθμθσ εκνικισ ςτρατθγικισ
για τθν καταπολζμθςθ του φαινομζνου.
Σφμφωνα με τα αποτελζςματα που παρουςιάηονται ςτθν αναφορά, κατά τθ διάρκεια ενόσ ζτουσ (01.02.2013 –
1.02.2014) καταγράφθκαν 75 κφματα ρατςιςτικισ βίασ, εκ των οποίων 67 άνδρεσ, 4 γυναίκεσ και 4 ανιλικα παιδιά.
Πλα τα περιςτατικά αφοροφςαν ςωματικζσ επικζςεισ εναντίον μεταναςτϊν που επζφεραν ςοβαροφσ
τραυματιςμοφσ, εκτόσ από μια περίπτωςθ που κατεγράφθ άρνθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε ιατρικι φροντίδα και δφο
όπου

κατεγράφθ

εκτόσ

των

άλλων

θ

πρακτικι

του

εκνοτικοφ

προφίλ

(racial

profiling)

http://mdmgreece.gr/app/uploads/2014/04/mdmgreece-research-enough-report-el.pdf
6. Παρζμβαςη του ΕΠ ςτην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επ’ αόριςτον παράταςη τησ κράτηςησ
Με τθν υιοκζτθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 44/2014 Γνωμοδότθςθσ του Νομικοφ Συμβουλίου του κράτουσ από το Υπουργείο
Δθμόςιασ Τάξθσ, ξεκίνθςε θ ζκδοςθ αποφάςεων ςφμφωνα με τισ οποίεσ κρατοφμενοι υπικοοι τρίτων χωρϊν ιδθ
επί 18μινεσ, υποχρεοφνται ςε αόριςτθσ χρονικισ διάρκειασ παραμονι ςτα κζντρα κράτθςθσ, εωςότου
ςυνεργαςτοφν για τθν επιςτροφι τουσ.
Το ΕΣΡ, ςε ςυνεργαςία με το European Council on Refugees and Exiles (ECRE) και το ΑΛΤΘΜΑ ςυνζταξε και
απθφκυνε επιςτολζσ προσ τθν Επίτροπο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Cecilia Malmstrom και τον Υπουργό Δθμόςιασ
Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ Νίκο Δζνδια, ςχετικά με τθν παράταςθ τθσ κράτθςθσ πζρα από το ανϊτατο όριο
των 18 μθνϊν που επιτρζπει θ Ευρωπαϊκι Οδθγία για τισ Επιςτροφζσ υπθκόων τρίτων χωρϊν. (07.05.2014)
Ειδικότερα, ςτισ επιςτολζσ αναφζρκθκε ότι ζχει ιδθ ξεκινιςει θ εφαρμογι τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ, κατά τρόπο
που επιτρζπει τθ παράταςθσ τθσ διοικθτικισ κράτθςθσ πζρα από το 18μθνο, με αόριςτθ μάλιςτα διάρκεια, κακϊσ
επίςθσ ότι οι παραπάνω ενζργειεσ αντιβαίνουν ςτθν Ευρωπαϊκι νομοκεςία. Από τον Υπουργό Δθμόςιασ Τάξθσ
ηθτικθκε θ ανάκλθςθ των ςχετικϊν αποφάςεων και θ γενικότερθ ςυμμόρφωςθ με τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία, ενϊ
από τθν Επίτροπο ηθτικθκε να κζςει το ηιτθμα ςτισ ελλθνικζσ αρχζσ, να ηθτιςει τθν ανάκλθςθ των ςχετικϊν
αποφάςεων παράταςθσ τθσ κράτθςθσ και ςε περίπτωςθ που οι ελλθνικζσ αρχζσ αρνθκοφν να το πράξουν, να
κινθκεί θ διαδικαςία παραπομπισ τθσ χϊρασ μασ ςτο Δικαςτιριο τθσ ΕΕ για παράβαςθ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ.
Γνωρίηουμε ότι θ επιςτολι προβλθμάτιςε τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και αναμζνουμε τισ ενζργειζσ τθσ.
7. Εκδόςεισ
Και κατά τθ διάρκεια του 2014, το Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ, υποςτιριξε, ενϊπιον των ελλθνικϊν
δικαςτθρίων, αιτοφντεσ άςυλο (2) και αναγνωριςμζνουσ πρόςφυγεσ (3), κατά των οποίων εκκρεμοφςαν αιτιματα
ζκδοςισ τουσ από τισ αρχζσ τθσ χϊρασ καταγωγισ τουσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν παγίωςθ μίασ ιδιαίτερα ςθμαντικισ
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νομολογίασ. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που υποςτθρίχκθκαν από το ΕΣΡ, θ ελλθνικι δικαιοςφνθ γνωμοδότθςε κατά
των αιτθμάτων ζκδοςθσ των εκηθτοφμενων ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ.
Συγκεκριμζνα τα ελλθνικά δικαςτιρια ζκριναν ότι θ ζκδοςθ αιτοφντων άςυλο και προςφφγων απαγορεφεται,
μεταξφ άλλων, λόγω τθσ εκκρεμοφσ διαδικαςίασ αςφλου, λόγω τθσ προςφυγικισ ιδιότθτασ των εκηθτουμζνων
προςφφγων κακϊσ και λόγω του κινδφνου επιδείνωςθσ τθσ κζςθσ τουσ ςε περίπτωςθ επιςτροφισ τουσ ςτθν χϊρα
καταγωγισ τουσ διότι θ εν λόγω δίωξι τουσ είναι πολιτικι. Σθμειωτζον ότι, ςε όλεσ τισ υποκζςεισ οι εκηθτοφμενοι
είχαν υπάρξει κφματα βαςανιςτθρίων ςτθ χϊρα καταγωγι τουσ.
8. Προςφυγζσ ενώπιον του ΕΔΔΑ
Ραραςχζκθκε νομικι ςυνδρομι ςτθν υπόκεςθ τραυματιςμοφ Σφρων προςφφγων από πυροβολιςμοφσ του
Ελλθνικοφ Λιμενικοφ Σϊματοσ κοντά ςτισ Οινοφςεσ κατά τθν προςπάκειά τουσ να ειςζλκουν ςτθν Ελλάδα. Θ
ποινικι δικογραφία που ςχθματίςτθκε για τθ διερεφνθςθ των ευκυνϊν τζκθκε ςτο αρχείο. Κατόπιν τοφτου, οι
τραυματιςκζντεσ πρόςφυγεσ προςζφυγαν ενϊπιον του ΕΔΔΑ.
Ρεραιτζρω, κατατζκθκε προςφυγι ενϊπιον του ΕΔΔΑ ςε υπόκεςθ πρόςφυγα από τθν Τουρκία, απαχκζντοσ ςτθν
Ελλάδα το καλοκαίρι του 2013. Στον ανωτζρω πρόςφυγα είχε προθγουμζνωσ παραςχεκεί νομικι ςυνδρομι ωσ
προσ τθν πρόςβαςι του ςτθ Διεφκυνςθ Αλλοδαπϊν Αττικισ προκειμζνου να υποβάλει αίτθμα αςφλου. Κατά τθ
διάρκεια τθσ προςπάκειάσ του να ηθτιςει άςυλο απιχκθ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και τθν επόμενθ θμζρα βρζκθκε
κρατοφμενοσ των τουρκικϊν αρχϊν.
Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια του 2014 θ Νομικι Υπθρεςία του ΕΣΡ υποςτιριξε δφο (2) διοικθτικά κρατοφμενουσ
πρόςφυγεσ που προςζφυγαν ενϊπιον του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου επειδι είχαν
ςτερθκεί παράνομα τθν ελευκερία τουσ και κρατοφνταν υπό ςυνκικεσ που το Δικαςτιριο ζχει κρίνει
επανειλθμμζνα ότι ςυνιςτοφν απάνκρωπθ και ταπεινωτικι μεταχείριςθ. Θ πρϊτθ περίπτωςθ αφοροφςε Αφγανό
πρόςφυγα που του είχε επιβλθκεί το μζτρο τθσ επ’ αόριςτον κράτθςθσ. Μετά τθν απόρριψθ των αντιρριςεων κατά
κράτθςθσ που ςυηθτικθκαν από το ΕΣΡ για λογαριαςμό του, κατατζκθκε προςφυγι ενϊπιον του ΕΔΔΑ, για
παραβιάςεισ των άρκρων 3, 13, 5.1 και 5.4 τθσ ΕΣΔΑ (ςυνκικεσ κράτθςθσ, μθ αποτελεςματικό ζνδικο μζςο,
νομιμότθτα τθσ κράτθςθσ). Θ δεφτερθ περίπτωςθ αφοροφςε αιτοφντα άςυλο από τθν Αγκόλα του οποίου οι
αντιρριςεισ κατά κράτθςθσ είχαν επίςθσ απορριφκεί από το Διοικθτικό Ρρωτοδικείο Κορίνκου. Εκτόσ από τθ
νομιμότθτα και τθσ ςυνκικεσ τθσ κράτθςθσ, θ προςφυγι ενϊπιον του ΕΔΔΑ εςτίαηε και ςτθν προςβολι του
δικαιϊματοσ ςεβαςμοφ τθσ οικογενειακι ηωισ του προςφεφγοντοσ ο οποίοσ είχε αποχωριςτεί από τθ ςφηυγό του,
επίςθσ αιτοφςα άςυλο, για διάςτθμα 17 μθνϊν. Ο προςφεφγων υποςτθρίχκθκε από τθ Νομικι Υπθρεςία του ΕΣΡ
και για τθν εξζταςθ του αιτιματόσ του για χοριγθςθ διεκνοφσ προςταςίασ και ζλαβε προςφυγικό κακεςτϊσ, ενϊ θ
εξζταςθ τθσ προςφυγισ από το ΕΔΔΑ ειςζτι εκκρεμεί.
9. Νομική ςυνδρομή ςτην κράτηςη
Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ ςυνεχίςτθκε θ πρακτικι τθσ ςυςτθματικισ, εκτεταμζνθσ και αδιάκριτθσ επιβολισ του
μζτρου τθσ διοικθτικισ κράτθςθσ ςε όλουσ τουσ αλλοδαποφσ που ςυλλαμβάνονταν χωρίσ να διακζτουν τίτλο
διαμονισ. Το μζτρο επιβαλλόταν και εισ βάροσ πολιτϊν χωρϊν προσ τισ οποίεσ οι ελλθνικζσ αρχζσ ζχουν δθλϊςει
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ότι δεν πραγματοποιοφν αναγκαςτικζσ επιςτροφζσ (π.χ. Συρία, Σομαλία, Ερυκραία, Ραλαιςτίνθ, Μαυριτανία), ενϊ
ςε καμία περίπτωςθ αιτοφντοσ άςυλο ι υπό επιςτροφι υπθκόου τρίτθσ χϊρασ δεν εφαρμόςτθκαν εναλλακτικά τθσ
κράτθςθσ μζτρα.
Το Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ ςυνζχιςε και το 2014 τθν παροχι νομικισ ςυνδρομισ ςε πρόςφυγεσ
που κρατοφνταν παράνομα και υποβάλλονταν ςε απάνκρωπθ και ταπεινωτικι μεταχείριςθ λόγω των ακατάλλθλων
ςυνκθκϊν κράτθςθσ. Τα μζλθ τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ του ΕΣΡ εντόπιςαν πλικοσ περιπτϊςεων προςϊπων που
δικαιοφνταν διεκνι προςταςία, αλλά δεν είχαν πρόςβαςθ ςτισ διαδικαςίεσ αςφλου πριν ςυλλθφκοφν. Επίςθσ,
εντοπίςτθκαν πολλζσ περιπτϊςεισ αςυνόδευτων ανθλίκων (πλζον των 180 ανά τθν επικράτεια) – οι περιςςότεροι
από τουσ οποίουσ είχαν εςφαλμζνα καταγραφεί από τισ αςτυνομικζσ αρχζσ ωσ ενιλικεσ- και άλλων ευάλωτων
προςϊπων (π.χ. με ςοβαρά προβλιματα υγείασ και κυμάτων βαςανιςτθρίων), οι οποίοι παρζμεναν κρατοφμενοι
και ςτεροφνταν κάκε δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςε κατάλλθλεσ δομζσ περίκαλψθσ και προςταςίασ.
Από τισ πλζον των 80 παρεμβάςεισ τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ του ΕΣΡ για τθν άρςθ τθσ διοικθτικισ κράτθςθσ
προςφφγων που κρατοφνταν ςε κρατθτιρια αςτυνομικϊν τμθμάτων ςτθν Αττικι και ςτα προαναχωρθςιακά κζντρα
κράτθςθσ Αμυγδαλζηασ και Κορίνκου, αξίηει να αναφερκοφν ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτϊςεισ. Αφοροφν
πρόςωπα που ανικαν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ και ενϊ κατάγονταν από χϊρεσ προσ τισ οποίεσ οι ελλθνικζσ αρχζσ δεν
πραγματοποιοφν αναγκαςτικζσ επιςτροφζσ επειδι κεωροφνται επικίνδυνεσ (πλθν του Αφγανιςτάν) κρατοφνταν
παράνομα. Χάρθ ςτισ ενζργειεσ τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ του ΕΣΡ ενϊπιον Δικαςτθρίων ι/και τθσ Διοίκθςθσ
αφζκθκαν όλοι ελεφκεροι:


3 μθτζρεσ από τθ Συρία και μία από το Λράκ κρατοφνταν με τα ανιλικα παιδιά τουσ (θλικίασ 1 ζωσ 11 ετϊν) ςτα
κρατθτιρια τθσ Διεφκυνςθσ Αλλοδαπϊν Αττικισ.



13χρονοσ Σομαλόσ αιτϊν άςυλο ςυνελιφκθ κατά τθ διάρκεια παιχνιδιοφ με ςυμμακθτζσ ςτθ γειτονιά. Θ
μθτζρα και οι αδερφζσ του βρίςκονται νόμιμα ςτθν Ελλάδα αλλά αντιμετωπίςτθκε από τισ αςτυνομικζσ αρχζσ
ωσ αςυνόδευτοσ και κρατικθκε για δφο εβδομάδεσ ςτα Κρατθτιρια Ανθλίκων Αμυγδαλζηασ.



Ραλαιςτίνια πρόςφυγασ 58 ετϊν διαςωκείςα από ναυάγιο, υπζςτθ καρδιακό επειςόδιο ενϊ κρατοφνταν ςτα
κρατθτιρια τθσ Διεφκυνςθσ Αλλοδαπϊν Αττικισ. Νοςθλεφτθκε φρουροφμενθ ςτο Κριάςιο και δεν επιτρεπόταν
να τθν επιςκεφτοφν και να τθ φροντίςουν τα παιδιά τθσ.



Νεαρόσ Σομαλόσ πρόςφυγασ υπζςτθ οξφ ψυχωςικό επειςόδιο και μεταφζρκθκε ςε νοςοκομείο από φιλικά του
πρόςωπα. Εκεί ενθμερϊκθκαν ότι επειδι δε διζκετε τίτλο διαμονισ ζπρεπε να απευκυνκοφν ςτθν Αςτυνομία.
Από εκεί μετιχκθ ςτο Γενικό Νοςοκομείο Νζασ Λωνίασ όπου νοςθλεφτθκε για 13 μζρεσ. Πταν ζλαβε εξιτιριο
μεταφζρκθκε ςτα κρατθτιρια του αςτυνομικοφ τμιματοσ Κυψζλθσ όπου κρατοφνταν χωρίσ να του χορθγείται
φαρμακευτικι αγωγι.



Αφγανόσ πρόςφυγασ που ζπαςχε από HIV ςε προχωρθμζνο ςτάδιο κρατοφνταν 21 μζρεσ ςτο αςτυνομικό τμιμα
Δραπετςϊνασ με αποτζλεςμα να διακοπεί θ κεραπεία του.



Ρρόςφυγασ από τθν Ερυκραία που ζπαςχε από φυματίωςθ κρατοφνταν για 16 μινεσ ςε κρατθτιρια
αςτυνομικϊν τμθμάτων.



Αφγανόσ αιτϊν άςυλο με ψυχωςικό ςφνδρομο κρατοφνταν για 4 μινεσ ςτα κρατθτιρια Ελλθνικοφ με
αποτζλεςμα να διακοπεί θ κεραπεία του.
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Τον Φεβρουάριο του 2014, θ υπ’ αρικμ. 44/2014 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ θ οποία
ζγινε δεκτι από τον Υπουργό Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ με ςχετικι υπουργικι απόφαςθ, ζδωςε
ςτισ αςτυνομικζσ αρχζσ το «πράςινο φωσ» για τθν επιβολι του μζτρου τθσ επ’ αόριςτον διοικθτικισ κράτθςθσ.
Ραρά λοιπόν το γεγονόσ ότι ο νόμοσ προβλζπει ωσ μζγιςτο επιτρεπόμενο χρόνο κράτθςθσ εν όψει απομάκρυνςθσ
τουσ 18 μινεσ, θ Διοίκθςθ άρχιςε να παρατείνει τθ διοικθτικι κράτθςθ κατόπιν τθσ παρζλευςθσ του 18μθνου,
χαρακτθρίηοντάσ τθν ωσ «περιοριςτικό όρο διαμονισ ςε χϊρο κράτθςθσ». Θ Νομικι Υπθρεςία του ΕΣΡ αντζδραςε
αμζςωσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ παραβίαςθ του εκνικοφ, ευρωπαϊκοφ και διεκνοφσ δικαίου, εκπροςωπϊντασ Αφγανό
πρόςφυγα που του είχε επιβλθκεί το εν λόγω μζτρο υποβάλλοντασ αντιρριςεισ κατά κράτθςθσ ενϊπιον του
Διοικθτικοφ Ρρωτοδικείου Ακθνϊν. Το Δικαςτιριο, με τθν υπ’ αρικμ. 2255/23.5.2014 απόφαςθ του, ζκρινε ότι θ επ’
αόριςτον κράτθςθ αλλοδαποφ υπό το πρόςχθμα τθσ επιβολισ -μετά τθ 18μθνθ κράτθςθ- μζτρου υποχρεωτικισ
διαμονισ ςε κζντρο κράτθςθσ, δεν είναι ςφμφωνθ με τθν κείμενθ νομοκεςία. Τθν πρϊτθ αυτι απόφαςθ
ακολοφκθςαν πλικοσ άλλων, ανά τθν επικράτεια, με παρόμοιο ςκεπτικό. Θ Νομικι Υπθρεςία του ΕΣΡ, ςτο πλαίςιο
υλοποίθςθσ προγράμματοσ παροχισ νομικισ ςυνδρομισ ςε κρατοφμενουσ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για
τουσ Ρρόςφυγεσ αλλά και ςε ςυνεργαςία με τθ Διεκνι Αμνθςτία, πζτυχε να γίνουν δεκτζσ οι αντιρριςεισ κατά
κράτθςθσ τθσ ςυντριπτικισ πλειοψθφίασ των εξυπθρετοφμενων εισ βάροσ των οποίων είχε εφαρμοςτεί το
ςυγκεκριμζνο μζτρο.
Επίςθσ, τα μζλθ τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ ςυμμετείχαν ςτισ αυτοψίεσ τθσ Καμπάνιασ για τθν πρόςβαςθ ςτο άςυλο ςε
ζξι κζντρα κράτθςθσ και αςτυνομικά κρατθτιρια κατά τθ διάρκεια του 2014. Τα ευριματα των αυτοψιϊν
αποτυπϊκθκαν ςε ζκκεςθ που δθμοςιεφτθκε τον Οκτϊβριο του 2014. Εκτόσ από τα ευριματα, θ ζκκεςθ
περιελάμβανε νομικι τεκμθρίωςθ των ςυντελοφμενων παραβιάςεων ανκρωπίνων δικαιωμάτων και τισ ςυςτάςεισ
των Οργανϊςεων που ςυμμετζχουν ςτθν Καμπάνια προσ τισ ελλθνικζσ αρχζσ.
Τζλοσ, θ Νομικι Υπθρεςία του ΕΣΡ ςυνζχιςε να ςυμβάλλει με γραπτζσ παρεμβάςεισ ςτο ζργο των μθχανιςμϊν
εποπτείασ του Οργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν, του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (βλ. παραπάνω), του Συνθγόρου του
Ρολίτθ αλλά και διεκνϊν μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων, ενϊ μζλθ τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ που αςχολοφνται με τα
ηθτιματα κράτθςθσ δθμοςίευςαν άρκρα ςε επιςτθμονικά περιοδικά και εμφανίςτθκαν ςε τθλεοπτικζσ και
ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ ελλθνικϊν και διεκνϊν μζςων ενθμζρωςθσ με ςτόχο τθ ςωςτι ενθμζρωςθ και
ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ.
10. Αίτηςη ακφρωςησ κατά του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τησ Αρχήσ Προςφυγών
Το Μάρτιο 2014, το ΕΣΡ άςκθςε ενϊπιον του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ αίτθςθ για τθν ακφρωςθ τθσ υπ’ αρικμ.
334/16.1.2014 Υπουργικισ Απόφαςθσ του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ («Κανονιςμόσ
Λειτουργίασ τθσ Αρχισ Ρροςφυγϊν») (ΦΕΚ Β’ 63, 16.1.2014), για: α) υπζρβαςθ νομοκετικισ εξουςιοδότθςθσ, εν
ςχζςει ιδίωσ με τισ αρμοδιότθτεσ του Διευκυντι τθσ Αρχισ Ρροςφυγϊν ωσ προσ τθ λιψθ απόφαςθσ επί του
παραδεκτοφ των εκπρόκεςμα υποβλθκειςϊν προςφυγϊν, τθ λιψθ απόφαςθσ επί τθσ προτεραιοποίθςθσ τθσ
εξζταςθσ οριςμζνων προςφυγϊν κ.α. (άρκρα 7 και 9 Κανονιςμοφ), και β) παραβίαςθ διατάξεων του νόμου
αναφορικά με το ρόλο του Ειςθγθτι, τα κακικοντα του Ρροζδρου και των μελϊν των Επιτροπϊν, τισ ςυνεδριάςεισ
και τθ διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ (θ οποία λαμβάνει χϊρα κατά κανόνα εκ του φακζλου). Για αντίςτοιχουσ
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λόγουσ κατατζκθκε επίςθσ δικόγραφο πρόςκετων λόγων κατά του πδ 113/2013, θ αίτθςθ για τθν ακφρωςθ του
οποίου είχε ιδθ κατατεκεί εντόσ του 2013 και ειςζτι εκκρεμεί ενϊπιον του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ μετά από
διαδοχικζσ αναβολζσ.
11. Ενδιαφζρουςεσ περιπτώςεισ χορήγηςησ αςφλου ςε ιδιαίτερεσ ατομικζσ περιπτώςεισ
Ενδεικτικά αναφζρουμε οριςμζνεσ ατομικζσ περιπτϊςεισ προςφφγων που εκπροςωπικθκαν και υποςτθρίχκθκαν
με επιτυχία, οι οποίεσ αναδεικνφουν τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία του ζργου του ΕΣΡ ςτο πλαίςιο τθσ παροχισ νομικισ
ςυνδρομισ προσ όςουσ δικαιοφνται διεκνι προςταςία:


Αςυνόδευτοσ ανιλικοσ πολίτθσ Μπαγκλαντζσ, κφμα εμπορίασ ανκρϊπων με ςκοπό τθν εργαςιακι
εκμετάλλευςθ ςε διάφορεσ χϊρεσ αλλά και ςτθν Ελλάδα, υποςτθρίχκθκε με κατάκεςθ προςφυγισ κατά τθσ
απορριπτικισ απόφαςθσ επί του αιτιματοσ αςφλου του ςε α’ βακμό και ςτθ ςυνζχεια με προετοιμαςία και
παράςταςθ κατά τθν εξζταςι του ενϊπιον τθσ Αρχισ Ρροςφυγϊν, για να του αναγνωριςτεί τελικά θ
προςφυγικι ιδιότθτα.



Γυναίκα αιτοφςα άςυλο πολίτθσ Νιγθρίασ, κφμα εμπορίασ ανκρϊπων για ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ,
υποςτθρίχκθκε με ςφνταξθ μεταγενζςτερου αιτιματοσ, προετοιμαςία, παράςταςθ ςε α’ βακμό και ςφνταξθ
υπομνιματοσ και αναγνωρίςτθκε πρόςφυγασ.



Διεμφυλικι γυναίκα πολίτθσ Ρακιςτάν, υποςτθρίχκθκε με προετοιμαςία, παράςταςθ και ςφνταξθ υπομνιματοσ
ςε α’ βακμό και ζλαβε κακεςτϊσ πρόςφυγα.

ΝΟΜΙΚΘ ΤΝΔΡΟΜΘ ΣΟ ΛΑΤΡΙΟ (με χρθματοδότθςθ από το πρόγραμμα Υποδοχισ Νεοειςερχομζνων)
Στο διάςτθμα του ζτουσ 2014, παραςχζκθκε νομικι αρωγι και ςυμβουλευτικι ςε αιτοφντεσ άςυλο αλλοδαποφσ,
πρόςφυγεσ και κατόχουσ αδειϊν παραμονισ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ ι δικαιοφχουσ επικουρικισ προςταςίασ
ςτο Κζντρο Ρροςωρινισ Διαμονισ Αιτοφντων Άςυλο Αλλοδαπϊν του Λαυρίου. Ειδικότερα, πραγματοποιικθκαν
ςυνολικά 47 ςυνεδρίεσ για κζματα που αφοροφν ςτθ διαδικαςία αςφλου και γενικότερα ςτθ διαςφάλιςθ των
δικαιωμάτων τουσ ωσ αιτοφντων άςυλο αλλοδαπϊν και προςφφγων. Ριο ςυγκεκριμζνα θ νομικι ςυμβουλευτικι
αφοροφςε ςτθν ενθμζρωςθ και ςτθν εν γζνει νομικι ςυνδρομι ςε άτομα, τα οποία είτε φιλοξενοφνται τθ χρονικι
ςτιγμι τθσ ςυμβουλευτικισ ςτο Κζντρο, είτε είχαν φιλοξενθκεί ςε προγενζςτερο χρονικό διάςτθμα. Επίςθσ,
ςθμειϊνουμε ότι ςτισ προαναφερόμενεσ ςυνεδρίεσ τα άτομα πολλζσ φορζσ επαναλαμβάνονται, με αποτζλεςμα να
τουσ ζχουμε παράςχει νομικι ςυνδρομι/ενθμζρωςθ δφο ι και περιςςότερεσ φορζσ, είτε διότι θ υπόκεςι τουσ
εξελίςςεται, είτε διότι ζχουν ανάγκθ ςυμβουλευτικισ για περιςςότερα από ζνα νομικά ηθτιματα.
Ρεραιτζρω, ενδεικτικά αναφζρουμε ότι κατά το ωσ άνω χρονικό διάςτθμα ζχουν γίνει οι παρακάτω ενζργειεσ:
ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ
- Ρροετοιμαςία και ςυλλογι εγγράφων για ςυνζντευξθ ενϊπιον δευτεροβάκμιασ Επιτροπισ αςφλου (9 άτομα-9
περιπτϊςεισ).
- Ραράςταςθ ςε ςυνζντευξθ ι και ςφνταξθ υπομνιματοσ ενϊπιον δευτεροβάκμιασ Επιτροπισ αςφλου (4 άτομα-4
περιπτϊςεισ).
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΕΠΑΝΕΝΩΘ
- Συμβουλευτικι/ςυνδρομι (ανάλογα) ςε περιπτϊςεισ οικογενειακισ ςυνζνωςθσ, π.χ. ζρευνα φακζλου,
προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν, ςυνεννόθςθ με ςυγγενείσ ςτθν χϊρα προοριςμοφ (38 άτομα-16 περιπτϊςεισ).
Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ ενόσ ατόμου ζγινε θ διαδικαςία μζςω Ρρεςβείασ (Δανία).
ΑΙΣΘΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΠΟΙΘΘ- ΑΝΑΝΕΩΘ ΚΑΘΕΣΩΣΟ-ΔΙΑΓΡΑΦΘ ΑΠΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ
- Σφνταξθ και κατάκεςθ αίτθςθσ κεραπείασ κατά απόφαςθσ διακοπισ του αιτιματοσ αςφλου (3 άτομα-1
περίπτωςθ).
- Κατάκεςθ αίτθςθσ προτεραιοποίθςθσ ςυνζντευξθσ αςφλου ςτον β' βακμό (1 άτομο-1 περίπτωςθ).
- Σφνταξθ αίτθςθσ ανανζωςθσ ανκρωπιςτικοφ κακεςτϊτοσ (1 άτομο-1 περίπτωςθ) και ςφνταξθ αίτθςθσ ανανζωςθσ
επικουρικισ προςταςίασ (1 άτομο-1 περίπτωςθ).
- Σφνταξθ και κατάκεςθ αίτθςθσ ςτο Τμιμα Απελάςεων (Δ/νςθ Αλλοδαπϊν Αττικισ) για διαγραφι πολιτϊν Συρίασ
από τον εκνικό κατάλογο ανεπικφμθτων αλλοδαπϊν (2 άτομα-2 περιπτϊςεισ).
ΑΝΑΦΟΡΕ ΣΙ ΑΡΧΕ/ΕΠΙΣΟΠΙΑ ΤΝΔΡΟΜΘ
- Αναφορά ςτο Συνιγορο του Ρολίτθ για πολίτθ Τουρκίασ, για τον οποίο θ απόφαςθ επί του αιτιματοσ αςφλου
εκκρεμεί προσ υπογραφι εδϊ και πολλά ζτθ ςτον Υπουργό Δθμόςιασ Τάξθσ, αν και ζχει λθφκεί γνωμοδότθςθ από
τθν Επιτροπι ςφμφωνα με το προϊςχφον κακεςτϊσ (2 άτομα-2 περιπτϊςεισ).
- Αναφορά ςτον Συνιγορο του Ρολίτθ για πολίτθ Τουρκίασ, για τον οποίο θ απόφαςθ επί του αιτιματοσ αςφλου
ιταν εκκρεμισ για δφο ζτθ ςε α' βακμό, παρά το γεγονόσ ότι υπιρχε κετικι ειςιγθςθ (1 άτομο-1 περίπτωςθ).
- Συνοδεία αιτοφντοσ ςτθ Δ/νςθ Αλλοδαπϊν Αττικισ προκειμζνου να ανευρεκεί ο φάκελόσ του και να του
χορθγθκεί το δελτίο αιτοφντοσ άςυλο, το οποίο δεν του χορθγείτο με διάφορεσ προφάςεισ επί εννζα μινεσ – ο
αιτϊν εφοδιάςτθκε με το ςχετικό δελτίο μετά από επιτόπια παρζμβαςθ τθσ ςυνθγόρου (1 άτομο-1 περίπτωςθ).
- Συνδρομι ςε κφμα ρατςιςτικισ/αςτυνομικισ βίασ -επιτόπια μετάβαςθ ςτο Αςτυνομικό Τμιμα, όπου
παρακρατείτο το δελτίο αιτοφντοσ άςυλο του αιτοφντα- ςυμβουλευτικι-καταγραφι του περιςτατικοφ και
αποςτολι ςτο Δίκτυο Καταγραφισ Ρεριςτατικϊν ατςιςτικισ Βίασ (1 άτομο-1 περίπτωςθ).
- Επίςκεψθ ςτα κρατθτιρια (Α.Τ. Καλυβίων) και ςυνδρομι ςε φιλοξενοφμενο που εν τω μεταξφ είχε παραμείνει
χωρίσ νομιμοποιθτικά ζγγραφα, ϊςτε να ενθμερωκεί για να κατακζςει μεταγενζςτερο αίτθμα αςφλου (1 άτομο-1
περίπτωςθ).
ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΞΕΛΙΞΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΤΛΟΤ
- Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν διαδικαςία αςφλου, λιψθ αντιγράφων φακζλου από τθν Δ/νςθ Αλλοδαπϊν ι
παρακολοφκθςθ ζκδοςθσ απόφαςθσ ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου (46 άτομα-25 περιπτϊςεισ).
- Ενθμζρωςθ ςχετικά με κατάκεςθ μεταγενζςτερου αιτιματοσ αςφλου (1 άτομο-1 περίπτωςθ).
- Ενθμζρωςθ ςχετικά με δικαιϊματα, υποχρεϊςεισ και προοπτικζσ ςε φιλοξενοφμενουσ που ζλαβαν κακεςτϊσ
επικουρικισ προςταςίασ ι προςφυγικό κακεςτϊσ (10 άτομα-7 περιπτϊςεισ).
- Ενθμζρωςθ ςε αναγνωριςμζνουσ πρόςφυγεσ ςχετικά με δυνατότθτεσ και διαδικαςία κτιςθσ ελλθνικισ
υπθκοότθτασ (5 άτομα-1 περίπτωςθ).
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- Συμβουλευτικι ςε αναγνωριςμζνο πρόςφυγα προκειμζνου να ςυμμετάςχει ςτισ εξετάςεισ ελλθνομάκειασ (1
άτομο-1 περίπτωςθ).
ΑΝΑΚΤΠΣΟΝΣΑ ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΠΟΙΝΙΚΟΤ-ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ
- Ραρακολοφκθςθ ποινικισ υπόκεςθσ και ενθμζρωςθ αποφυλακιςκζντα υφ’ όρον ςχετικά με τθν πορεία τθσ
ποινικισ του υπόκεςθσ προκειμζνου να παραςτεί ςτθν κατ' ζφεςθ δίκθ (1 άτομο-1 περίπτωςθ).
- Συμβουλευτικι ςχετικά με ζκδοςθ άδειασ εργαςίασ και ςχετικά με εργατικι διαφορά ςε κατόχουσ ανκρωπιςτικοφ
κακεςτϊτοσ (2 άτομα-2 περιπτϊςεισ).
- Ραρακολοφκθςθ πορείασ αίτθςθσ ακφρωςθσ τθσ απορριπτικισ του αςφλου απόφαςθσ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
Ακθνϊν (2 άτομα-2 περιπτϊςεισ).
- Συμβουλευτικι ςχετικά με ζκδοςθ διαηυγίου και επιμζλεια τζκνων ςε Λρανι υπικοο (3 άτομα-1 περίπτωςθ).
- Συμβουλευτικι ςε αιτοφντα ςχετικά με τθν δυνατότθτα τζλεςθσ γάμου με Ελλθνίδα (1 άτομο-1 περίπτωςθ).
- Ζλεγχοσ ποινικϊν εκκρεμοτιτων αιτοφντα που ςυνελιφκθ για υπαίκριο εμπόριο (1 άτομο-1 περίπτωςθ).
ΤΝΟΛΟ ΑΣΟΜΩΝ: 139
ΝΟΜΙΚΘ ΤΝΔΡΟΜΘ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΕΝΣΑΞΘ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΘΝΑ)
Θ νομικι ςυμβουλευτικι και ςυνδρομι για ενταξιακά κζματα περιλαμβάνει:


Ενθμζρωςθ τθσ ομάδασ-ςτόχου για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τθσ ςτθν Ελλάδα και μζριμνα για
διαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ άςκθςισ τουσ, με παρεμβάςεισ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ για τθν ορκι
διεκπεραίωςθ γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν.



Συνδρομι για τθν επίλυςθ νομικϊν ηθτθμάτων που εμποδίηουν τθν κοινωνικι ζνταξθ τθσ ομάδασ-ςτόχου,
παράςταςθ και εκπροςϊπθςθ ενϊπιον διοικθτικϊν και δικαςτικϊν Αρχϊν,

δθμοςίων υπθρεςιϊν και

οργανιςμϊν, αςφαλιςτικϊν φορζων κλπ.
Ειδικότερα για το διάςτθμα Λανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιικθκαν οι ακόλουκεσ ενζργειεσ που
αφοροφςαν ςυνολικά ςε 317 περιπτϊςεισ.
Διαδικαςία ζκδοςθσ διαβατθρίου ......................................................................... 73 περιπτϊςεισ
Εγγραφι ανθλίκων ςτθν μερίδα γονζων ςτθν Δ/ςθ Αλλοδαπϊν ......................... 15 περιπτϊςεισ
Εργατικζσ διαφορζσ ............................................................................................... 14 περιπτϊςεισ
Ζγγραφο Αίτθμα Οικονομικισ Βοικειασ ............................................................... 4 περιπτϊςεισ
Ζγγραφο Αίτθμα προσ ΔΟΥ και Τράπεηεσ .............................................................. 8 περιπτϊςεισ
Διόρκωςθ ατομικϊν ςτοιχείων αδείασ παραμονισ ............................................. 20 περιπτϊςεισ
Συμβουλευτικι ςχετικά με τθ ςφναψθ γάμου ...................................................... 13 περιπτϊςεισ
Νομικζσ ςυμβουλζσ ςχετικά με ςυμβολαιογραφικι αναγνϊριςθ τζκνου ........... 4 περιπτϊςεισ
Ραροχι νομικϊν ςυμβουλϊν για αναβάκμιςθ Κακεςτϊτοσ ............................... 3 περιπτϊςεισ
Συμβουλευτικι ςχετικά με απόκτθςθ επιμζλειασ ανθλίκων. .............................. 2 περιπτϊςεισ
Γενικι Συμβουλευτικι-ενθμζρωςθ κοιν/κά δικαιϊματα .................................... 27 περιπτϊςεισ
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Ραροχι Νομικϊν ςυμβουλϊν για αγορά ακινιτου ............................................. 1 περίπτωςθ
Οικογενειακζσ επανενϊςεισ ................................................................................. 58 περιπτϊςεισ
Ρολιτογραφιςεισ .................................................................................................. 12 περιπτϊςεισ
Επιτόπιεσ επιςκζψεισ (διμοι, περιφζρειεσ κτλ) .................................................... 27 επιςκζψεισ
Επιςτροφι διαβατθρίου λόγω επαναπατριςμοφ.................................................. 1 περίπτωςθ
Διαδικαςία αντικατάςταςθσ άδειασ παραμονισ λόγω απϊλειασ ....................... 3 περιπτϊςεισ
Αςτικά δικαςτιρια (παρακολοφκθςθ ζκβαςθσ/ λιψθ αντιγράφου κτλ).............. 5 περιπτϊςεισ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ
ΣΜΘΜΑ ΤΠΟΔΟΧΘ
Θ Υποδοχι Νεοαφιχκζντων, με χρθματοδότθςθ από τον κρατικό προχπολογιςμό, εςτιάηει κυρίωσ ςτθν εξαςφάλιςθ
ςτζγαςθσ ςε Κζντρα Υποδοχισ και ςτθν προςωρινι ςτζγαςθ ςε ξενοδοχεία, ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Υγείασ
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Ο πλθκυςμόσ που εξυπθρετείται ςτο Τμιμα Υποδοχισ είναι κυρίωσ νεοαφιχκζντεσ
αιτοφντεσ άςυλο ι άνκρωποι που δεν ζχουν ακόμα αιτθκεί πολιτικοφ αςφλου ςτθν χϊρα μασ, αλλά ζχουν εκφράςει
τθν επικυμία να το πράξουν. Κακϊσ πρόκειται για ανκρϊπουσ που ζρχονται ςτθν Ελλάδα μθν γνωρίηοντασ βαςικά
πράγματα για το νομικό κακεςτϊσ, αλλά και για τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ εδϊ, ο ρόλοσ των κοινωνικϊν λειτουργϊν
είναι πολφ ςθμαντικόσ, αφοφ πρζπει να γίνει διεξοδικι ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν υπάρχουςα κατάςταςθ και τισ
διαδικαςίεσ ανάλογα με τα αιτιματά τουσ κάκε φορά και λαμβάνοντασ παράλλθλα υπόψθ τισ ςυγκεκριμζνεσ
ανάγκεσ του κακενόσ. Ππωσ, λοιπόν, προκφπτει από τα παραπάνω, οι κοινωνικοί λειτουργοί του τμιματοσ
ακολουκοφν μια ολιςτικι προςζγγιςθ, λόγω των ποικίλων και διαφορετικϊν αιτθμάτων που δζχονται ςε
κακθμερινι βάςθ από τουσ εξυπθρετοφμενουσ.
Το Τμιμα Υποδοχισ ενθμερϊνει τουσ νεοαφιχκζντεσ, δεδομζνου ότι πολλοί εξ’ αυτϊν δεν ζχουν καμία
πλθροφόρθςθ ι ζχουν πολφ μικρι ι λανκαςμζνθ ενθμζρωςθ για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ. Επίςθσ
παρζχει ςυμβουλευτικι ςτιριξθ ςε άτομα που βρίςκονται ςε κατάςταςθ κρίςθσ (πολιτιςμικό ςοκ, κράτθςθ,
απζλαςθ από άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, κφματα οικογενειακισ βίασ, κφματα βαςανιςτθρίων, ανιλικοι, κλπ). Ρολλζσ
φορζσ οι νεοαφιχκζντεσ παρουςιάηουν ςοβαρά προβλιματα υγείασ (θπατίτιδα, φυματίωςθ κα), τα οποία δεν
ζχουν διερευνθκεί ι λάβει ζςτω ςτοιχειϊδθ ιατρικι αντιμετϊπιςθ. Αναπόφευκτα, λοιπόν, το Τμιμα αναλαμβάνει
να προβεί ςε όςεσ ενζργειεσ απαιτοφνται προκειμζνου να διευκετθκεί το επείγον ι χρόνιο πρόβλθμα υγείασ τθσ
εκάςτοτε περίπτωςθσ. Για περιςτατικά υψίςτθσ ευαλωτότθτασ, οι κοινωνικοί λειτουργοί ςυνεργάηονται με τθ
Νομικι Υπθρεςία του ΕΣΡ, θ οποία και αναλαμβάνει άμεςο ρόλο αποςκοπϊντασ ςτθν επίςπευςθ τθσ κατάκεςθσ
αιτιματοσ αςφλου. Τζλοσ, αξιοποιείται ζνα ευρφτερο δίκτυο οργανϊςεων, φορζων και δομϊν που αςχολοφνται,
είτε γενικά, είτε ειδικά με τον πλθκυςμό αυτό, είτε με παρόμοιεσ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ (π.χ. ιατρικοί,
φαρμακευτικοί φορείσ, προγράμματα ςίτιςθσ, φιλανκρωπικοί φορείσ κλπ) για τθν επίλυςθ βαςικϊν ηθτθμάτων,
ζωσ τθν τελικι μετάβαςθ των νεοαφιχκζντων αιτοφντων άςυλο ςε ςτεγαςτικά πλαίςια.
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Το Τμιμα, κατά τθν επαφι του με τον πλθκυςμό των νεοαφιχκζντων αιτοφντων άςυλο, κλικθκε να καλφψει τισ
ανάγκεσ ιδιαίτερα ευάλωτων περιπτϊςεων, κακϊσ και κρίςεων (π.χ. Φαρμακονιςι, Χίοσ). Συνολικά, οι ιδιαίτερα
ευάλωτεσ περιπτϊςεισ κατά το 2014 ανζρχονται ςτο 54% των εξυπθρετοφμενων.

Από τα 73 Αςυνόδευτα Ανιλικα (Α/Α) που εξυπθρετικθκαν, τα 45 αιτικθκαν ςτζγαςθσ και τελικϊσ ςτεγάςτθκαν τα
25 (ζνα εξ’ αυτϊν είχε εκφράςει αίτθμα ςτζγαςθσ το 2013). Το ΕΣΡ προςπακεί με τα μζςα που διακζτει να
ςυνδράμει τθν ευάλωτθ αυτι κατθγορία. Συγκεκριμζνα, παρζχει τθν άμεςθ νομικι και κοινωνικι υποςτιριξι του
με παρεμβάςεισ ςτα Τμιματα Αλλοδαπϊν Ακθνϊν και παρακολουκεί ςτενά τθν πορεία τθσ διαδικαςίασ αςφλου
τουσ.

Ειδοποιεί άμεςα και ζρχεται ςε επαφι, όπου χρειάηεται, με τον αρμόδιο Ειςαγγελζα Ανθλίκων. Σε
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ςυνεργαςία με τθν Ειςαγγελία Ανθλίκων και το Συνιγορο του Ρολίτθ (Κφκλοσ Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ), ενεργεί
με διάφορουσ τρόπουσ για τθν αςφάλεια του παιδιοφ. Ενδεικτικά αναφζρουμε τθν παροχι ψυχολογικισ και
ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ, τθ διαμεςολάβθςθ για εξεφρεςθ ςτζγθσ, τθ διαμεςολάβθςθ για τθν αντιμετϊπιςθ
ιατρικϊν ηθτθμάτων, τθν εγγραφι ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα, τθν εγγραφι ςτα τμιματα εκμάκθςθσ Ελλθνικϊν, τα
οποία λειτουργοφν ςτο Διαπολιτιςμικό κζντρο «ΡΥΞΛΔΑ» του ΕΣΡ κ.α. Δεδομζνθσ τθσ ευάλωτθσ κατάςταςθσ των
αςυνόδευτων ανιλικων και των υφιςτάμενων κενϊν ςτο ςφςτθμα προςταςίασ αυτϊν, το ΕΣΡ ςυμμετζχει ςτο
διάλογο για τθν αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ ςτθν Ελλάδα και επιδιϊκει να δραςτθριοποιείται ςυμμετζχοντασ ςε
ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία ςτοχεφουν ςτθν προςταςία αυτϊν των παιδιϊν.
Ειδικζσ περιπτώςεισ
1. Ναυαγοί του Φαρμακονθςίου: Συνοπτικά θ κοινωνικι υπθρεςία του ΕΣΡ παρείχε κοινωνικι αρωγι,
ςυμβουλευτικι, ςυνοδείεσ και γενικότερθ πλαιςίωςθ των κυμάτων του ναυαγίου του Φαρμακονθςίου με αρχικά
κακθμερινζσ επιςκζψεισ ςτον χϊρο ςτζγαςθσ τουσ και άμεςθ επίλυςθ των προβλθμάτων που παρουςιάηονταν ςε
κάκε δυνατό επίπεδο (ρουχιςμό, ςίτιςθ, ιατρικά προβλιματα, ζνταξθ, διαςφνδεςθ με άλλεσ υπθρεςίεσ, κλπ).
2. Σφροι που δζχτθκαν πυρά ςτθν καλάςςια περιοχι πλθςίον τθσ Ν. Χίου: ενζργειεσ αναφορικά με τθν εφρεςθ
αναπθρικοφ αμαξιδίου για Σφρο με κινθτικό πρόβλθμα, ενζργειεσ αναφορικά με τθν εφρεςθ ςτεγαςτικοφ πλαιςίου
για τουσ τζςςερισ Σφρουσ που ςυνεχίηουν να φιλοξενοφνται ςε ςυνεργαηόμενο με το ΕΣΡ ξενοδοχείο, ενζργειεσ
αναφορικά με τθν διευκζτθςθ κεμάτων υγείασ για τουσ Σφρουσ που δζχκθκαν πυρά και είναι τραυματιςμζνοι κτλ.
ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ
Το ςφνολο των περιπτϊςεων που εξυπθρετικθκαν, ςτο πλαίςιο τθσ Κεντρικισ Κοινωνικισ Υπθρεςίασ, είναι 457, οι
οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε εξυπθρζτθςθ 842 ατόμων. Τα διαγράμματα που ακολουκοφν απεικονίηουν τισ κατθγορίεσ
των εξυπθρετοφμενων και τισ ςυχνότερεσ εκνικότθτζσ τουσ, ενϊ φςτερα παρατίκενται οι υπθρεςίεσ που
προςφζρκθκαν.
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Συμβουλευτικι και ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ προςφφγων με ςκοπό τθν ζνταξι τουσ ςτθ χϊρα μασ: Ατομικι
ςυμβουλευτικι και παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςτουσ ίδιουσ και τθν οικογζνειά τουσ, με ςτόχο τθν
αποκατάςταςθ δυςλειτουργικϊν καταςτάςεων, προςπάκεια κινθτοποίθςθσ των δυνάμεων του ατόμου και
ανάπτυξθσ προςαρμοςτικϊν μθχανιςμϊν για τθ ςταδιακι επίλυςθ των προβλθμάτων. (1. 147 ςυνεδρίεσ)



Ραροχι αρχικισ/βαςικισ ενθμζρωςθσ: πολιτιςμικόσ προςανατολιςμόσ, ενθμζρωςθ για κρατικζσ και μθ
Κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ, τον τόπο και τρόπο λειτουργίασ τουσ. (224 περιπτϊςεισ)



Κοινωνικά ηθτιματα
- Στεγαςτικι υποςτιριξθ (ενθμζρωςθ, διαμεςολάβθςθ για ενοικίαςθ ι αγορά, διευκόλυνςθ παροχισ
προνοιακοφ επιδόματοσ ςτζγθσ, εξεφρεςθ και παραπομπι ςε κατάλλθλο πλαίςιο φιλοξενίασ
προςφφγων/ξενοδοχεία: 416
- Ρλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν Επιδοματικι Ρολιτικι (Επιδόματα Ρρόνοιασ): 112
- Συνεργαςία και παραπομπι ςε άλλεσ ΜΚΟ (Φίλοι του Ραιδιοφ, Caritas, κζντρο Στιριξθσ Οικογζνειασ κα),
ςε Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ Διμων (Κοινωνικό Ραντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του Δ. Ακθναίων) προσ
όφελοσ του πρόςφυγα, ζκδοςθ βεβαιϊςεων αντί πιςτοποιθτικϊν οικογενειακισ κατάςταςθσ, αγαμίασ,
γζννθςθσ κ.α.: 493 παρεμβάςεισ, 76 βεβαιϊςεισ
- Ραροχι ζκτακτθσ ενίςχυςθσ: 271
- Δωρεζσ για οικονομικι ενίςχυςθ: 92. Ραράλλθλα ζχουμε δεχκεί ζωσ 164 αιτιςεισ επιδότθςθσ ενοικίου
από δικαιοφχουσ διεκνοφσ προςταςίασ και 15 δωρεζσ ςε είδοσ.
- Συνοδείεσ ςε Δθμόςιουσ φορείσ και Υπθρεςίεσ: 36
Σφνολο παρεμβάςεων: 1.328
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Απαςχόλθςθ
- Αρχικζσ πλθροφορίεσ και επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ, παραπομπι ςε ςφμβουλο απαςχόλθςθσ για
παροχι ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων: 62 παραπομπζσ, 139 παρεμβάςεισ
- Γραφείο απαςχόλθςθσ (ςφνδεςθ και προϊκθςθ των εξυπθρετοφμενων ςτθν απαςχόλθςθ μζςω επαφϊν
με εργοδότεσ, ςυμβουλευτικι για ςφνταξθ βιογραφικοφ και ςτάςθ ςτον εργαςιακό χϊρο, ςυμβουλευτικι
και βοικεια για τεχνικζσ αναηιτθςθσ εργαςίασ. Ζνταξθ ςε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ., εξαςφάλιςθ
επιδόματοσ ανεργίασ, ζκδοςθ ΑΦΜ, άδειασ εργαςίασ, βιβλιαρίου υγείασ κ.α.)



Διευκζτθςθ κεμάτων υγείασ
- Συμβουλευτικι για κζματα υγείασ (ενθμζρωςθ για κζματα υγείασ, καταγραφι ιατρικοφ ιςτορικοφ,
μεταπαρακολοφκθςθ για ιατρικά κζματα, κ.α.): 451
- Ρρογραμματιςμόσ ιατρικϊν ραντεβοφ ςε ςυνεργαςία με το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό των Δθμοςίων
Νοςοκομείων και τισ Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ των Νοςοκομείων: 314
- Ενζργειεσ για ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν υγείασ και παρεμβάςεισ ςε Φορείσ Υγείασ (παραπεμπτικά ςε
Νοςοκομεία, ενθμζρωςθ για το δικαίωμα του πρόςφυγα ςτθ δωρεάν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ): 248
- Συνοδείεσ προςφφγων ςτισ Μονάδεσ Υγείασ: 19
- Εξεφρεςθ, εξαςφάλιςθ φαρμάκων, παραϊατρικοφ υλικοφ: 32
Σφνολο παρεμβάςεων: 1.064



Αντιμετϊπιςθ ψυχολογικϊν προβλθμάτων: ατομικι ςυμβουλευτικι-ψυχολογικι υποςτιριξθ και παρζμβαςθ ςε
καταςτάςεισ κρίςθσ, παραπομπι προςφφγων ςε Εξειδικευμζνεσ Δομζσ Ψυχικισ Υγείασ, όπωσ ΛΟΛΑΟΣ και άλλεσ
ΑμΚΕ. (214 παρεμβάςεισ)



Εκπαιδευτικά ηθτιματα
- Συμβουλευτικι για εκπαιδευτικά ηθτιματα (επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ και ςυμπλιρωςθ
Μθχανογραφικϊν Δελτίων για τθν ειςαγωγι ςτα ΑΕΛ και Α-ΤΕΛ, μακιματα ελλθνικϊν): 109
- Ραραπομπζσ για μακιματα ελλθνικϊν: 42
- Εγγραφζσ ςτθ τριτοβάκμια: 4
- Εγγραφζσ ςε βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ: 25
- Εγγραφζσ ςε Φοιτθτικζσ Εςτίεσ ςε Ακινα και επαρχία: 1
Σφνολο παρεμβάςεων: 181



Νομικι ςυμβουλευτικι: ςτιριξθ και παραπομπζσ ςτθ Νομικι Υπθρεςία (340 παρεμβάςεισ)



Συνοδεία ενθλίκων ςτο Αλλοδαπϊν (3 περιπτϊςεισ)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΧΟΛΘΘ
Στο γραφείο απαςχόλθςθσ παρζχεται ενθμζρωςθ και κακοδιγθςθ των αιτοφντων άςυλο και προςφφγων ςε κζματα
ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, επαγγελματικισ πλθροφόρθςθσ και κεςμϊν κακϊσ επίςθσ και ςε κζματα υγείασ,
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εκπαίδευςθσ και κοινωνικισ πρόνοιασ. Επιπλζον, παρζχονται υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ απαςχόλθςθσ και
επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ.
Ο ςυνολικόσ αρικμόσ περιπτϊςεων που εξυπθρετικθκαν κατά το 2014 ιταν 584 άτομα (426 άνδρεσ και 158
γυναίκεσ). Το γραφείο ςυμβάλλει ουςιαςτικά, ςτθν κάλυψθ του κενοφ πλθροφόρθςθσ των αιτοφντων άςυλο και
των προςφφγων ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ αναηιτθςθσ εργαςίασ και δικτφωςθσ με εργοδότεσ, ενϊ ζμφαςθ δίνεται
ςτθν αξιοποίθςθ τθσ προθγοφμενθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ και των προςόντων τουσ και ςτθν ςυμβουλευτικι
υποςτιριξθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αλλά και μετά τθν επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ.
Κακοριςτικι είναι επίςθσ θ καλλιζργεια και ανάπτυξθ των κοινωνικϊν τουσ δεξιοτιτων, χριςιμων τόςο ςτθν
περίπτωςθ που πάρουν άςυλο και παραμείνουν ςτθν Ελλάδα, όςο και ςε περίπτωςθ επαναπατριςμοφ
τουσ. Συγκεκριμζνα, οι εξειδικευμζνοι εργαςιακοί ςφμβουλοι με τθν βοικεια του διαπολιτιςμικοφ διαμεςολαβθτι
(εφόςον χρειάηεται), αρχικά διερευνοφν και αξιολογοφν τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που το άτομο φζρει και
ςυντάςςουν βιογραφικό ςθμείωμα. Κατόπιν, παρζχουν επαναπροςανατολιςμό με κφριο ςτόχο τθν επανεκτίμθςθ
των ιδθ υπαρχουςϊν δεξιοτιτων και τθν ανάπτυξθ νζων, κακϊσ και πλθροφόρθςθ ςχετικά με κζματα εκπαίδευςθσ
και απαςχόλθςθσ. Ακολουκεί θ ςυμβουλευτικι για τθ ςυμπεριφορά ςτον εργαςιακό χϊρο και τισ τεχνικζσ
αναηιτθςθσ εργαςίασ, και θ ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με κζματα που αφοροφν τθν αγορά εργαςίασ και τθν
αξιοποίθςθ των κοινωνικϊν, επαγγελματικϊν δεξιοτιτων και τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ (μιςκόσ, θμερομίςκιο, χρόνοσ
εργαςίασ, άδειεσ, αςφάλιςθ, φορολογικι διλωςθ). Για όλα τα προαναφερκζντα, πραγματοποιικθκαν 1200
ςυνεδρίεσ ςτο ςφνολο των 584 περιπτϊςεων.
Ομοίωσ, παρζχεται βοικεια ςε πρακτικά ηθτιματα όπωσ:

ζκδοςθ ΑΦΜ, άδειασ εργαςίασ (και διαδικαςία

ανανζωςθσ), βιβλιαρίου υγείασ κλπ. (245 ατομικζσ περιπτϊςεισ). Επιπρόςκετα, πραγματοποιοφνται παραπομπζσ μζςω ςυνεργαςίασ με τον Ο.Α.Ε.Δ. και λοιποφσ φορείσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ - ςε αντίςτοιχα προγράμματα,
κακϊσ και διαμεςολάβθςθ μεταξφ εξυπθρετουμζνων και Υπθρεςιϊν ι παρζμβαςθ ςε αρμόδιουσ Φορείσ προσ
όφελοσ των εξυπθρετουμζνων (313 άτομα).
Σθμαντικι είναι επίςθσ, θ ςυνεργαςία του Γραφείου Απαςχόλθςθσ με τθ Νομικι Υπθρεςία του Ελλθνικοφ
Συμβουλίου για τουσ Ρρόςφυγεσ, για τθ διεκπεραίωςθ βαςικϊν εργαςιακϊν νομικϊν ηθτθμάτων και τθν
υποςτιριξθ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων των εξυπθρετουμζνων (31 άτομα). Αναπόςπαςτο κομμάτι αποτελοφν οι
τθλεφωνικζσ αλλά και προςωπικζσ επαφζσ με εργοδότεσ, αποςκοπϊντασ ςτθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ για τισ
εργαςιακζσ ανάγκεσ, δυνατότθτεσ και ικανότθτεσ απαςχόλθςθσ του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ και τθν
παραπομπι και εργαςιακι προϊκθςθ εκείνων που πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ, κατά περίπτωςθ, προχποκζςεισ.
Συγκεκριμζνα το 2014 πραγματοποιικθκαν 990 επικοινωνίεσ με εργοδότεσ ςτουσ οποίουσ ζγιναν 153 παραπομπζσ
ανζργων. Από τουσ 153, μόλισ οι 21 ξεκίνθςαν να εργάηονται, γεγονόσ που αποδίδεται ςτθν ιδιαιτζρωσ δυςμενι
κατάςταςθ τθσ χϊρασ μασ ζνεκα οικονομικισ κρίςθσ και κατ’ επζκταςθ αφξθςθσ τθσ ανεργίασ ςε όλα τα επίπεδα και
τισ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. Θ επικοινωνία διατθρείται τόςο με τον εργοδότθ για διαςφάλιςθ επιτυχοφσ ςυνεργαςίασ
με τον εξυπθρετοφμενο και δυνατότθτα περαιτζρω παραπομπϊν εξυπθρετοφμενων για απαςχόλθςθ, όςο και με
τουσ εξυπθρετοφμενουσ για τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν δυςκολιϊν ςτθν προςπάκεια αναηιτθςθσ εργαςίασ και
κατά τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ τουσ.
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ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ «ΠΤΞΙΔΑ»
κοπόσ
Το Διαπολιτιςμικό Κζντρο Ρροϊκθςθσ τθσ Ζνταξθσ Ρροςφφγων του ΕΣΡ, λειτουργεί από το 1996 με ςκοπό να
ςυμβάλει ςτθν προϊκθςθ τθσ αρμονικισ ζνταξθσ των αιτοφντων άςυλο και των προςφφγων που ηθτοφν προςταςία
ςτθ χϊρα μασ. Το Κζντρο βοθκά ουςιαςτικά ςτθν αποτελεςματικι ζνταξθ και ενεργι ςυμμετοχι των προςφφγων.
Οι ςτόχοι του Κζντρου ςυμπεριλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, τθν παροχι γενικϊν κατευκφνςεων, ςυμβουλευτικι και
ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ, παροχι γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε αιτοφντεσ άςυλο, πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ με τθ
λειτουργία προγραμμάτων εκπαιδευτικοφ, πολιτιςτικοφ και ψυχαγωγικοφ χαρακτιρα.
τόχοι
Οι ςτόχοι του Διαπολιτιςμικοφ Κζντρου Ρυξίδα, όπωσ υπαγορεφονται από τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των προςφφγων,
αλλά και από αυτζσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, είναι οι εξισ:
α) Ενημζρωςη – Καθοδήγηςη
Πληροφόρηςη: Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ είναι θ αποτελεςματικι ενθμζρωςθ του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ για τα
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και για υπάρχουςεσ δομζσ που μποροφν να
αξιοποιιςουν προκειμζνου να διευκολυνκοφν ςτθν διαδικαςία ζνταξθσ. (1538 ςυνεδρίεσ ςε άτομα και οικογζνειεσ)
υμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποςτήριξη: Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί παρζχουν ςτα ευάλωτα μζλθ τθσ
«Ρυξίδασ»

ςυμβουλευτικι και ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ με ςτόχο τθν επεξεργαςία αποχωριςμοφ και των

δφςκολων καταςτάςεων που αντιμετωπίηουν οι πρόςφυγεσ ςτθν προςπάκειά τουσ να ενταχκοφν ςτο καινοφριο
περιβάλλον όπωσ πολιτιςμικζσ διαφορζσ, δυςκολίεσ προςαρμογισ κτλ. Ραράλλθλα τα παιδιά και οι ζφθβοι του
κζντρου λαμβάνουν υποςτιριξθ για κζματα ςχετικά με προβλιματα και δυςκολίεσ ζνταξθσ ςτο ςχολικό
περιβάλλον, τθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων διακρίςεων, ρατςιςμοφ και ξενοφοβίασ, τθν κακι ςχολικι επίδοςθ που
ςυχνά οφείλεται ςτθ γλϊςςα, τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, τισ πολιτιςμικζσ διαφορζσ κτλ. (978 ςυνεδρίεσ ςε άτομα
και οικογζνειεσ)
Διευκόλυνςη πρόςβαςησ ςε υπηρεςίεσ και ςχετικοφσ φορείσ: Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί τθσ «Ρυξίδασ» μζςα από τισ
παρεμβάςεισ τουσ διευκόλυναν τθν πρόςβαςθ των εξυπθρετουμζνων του κζντρου ςτισ δομζσ και υπθρεςίεσ τθσ
κοινότθτασ. Ραράλλθλα, εξαςφάλιςαν τθ δωρεάν ςυμμετοχι ευάλωτων περιπτϊςεων ςε δραςτθριότθτεσ που
υλοποιοφνται από διάφορουσ φορείσ, ςτα πλαίςια τθσ διευκόλυνςθσ τθσ ζνταξθ και κοινωνικοποίθςισ τουσ. (684
παρεμβάςεισ ςε άτομα και οικογζνειεσ)
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β) Εκπαίδευςη και υποςτηρικτική διδαςκαλία
Εγγραφή ςε ςχολεία – δομζσ εκπαίδευςησ: Δεδομζνου ότι θ εγγραφι και παρακολοφκθςθ του ελλθνικοφ ςχολείου
είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ για τθν ζνταξθ των παιδιϊν, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Κζντρου αφιερϊνουν
μεγάλο μζροσ των δραςτθριοτιτων τουσ ςχετικά με αυτό. Συγκεκριμζνα, μζςω τθλεφωνικϊν επικοινωνιϊν, αλλά
και πολλϊν προςωπικϊν ςυναντιςεων με διευκυντζσ ςχολείων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ,
εξαςφαλίηουν/διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ των παιδιϊν ςτθν εκπαίδευςθ. Ραράλλθλα, πραγματοποιοφνται
ςυνοδείεσ παιδιϊν ςε περιπτϊςεισ όπου οι γονείσ δεν μιλοφν κακόλου ελλθνικά-αγγλικά ι ζχουν προκφψει
δυςκολίεσ ςτθν ςυνεργαςία με τα ςυγκεκριμζνα ςχολεία. (127 περιπτϊςεισ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ςτθ δθμόςια
εκπαίδευςθ)
Υπηρεςίεσ υγείασ – εμβολιαςμοί για μαθητζσ: Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν για τθν εγγραφι των παιδιϊν ςτο
ςχολείο, τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, παιδικζσ καταςκθνϊςεισ, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί
μεριμνοφν για τον εμβολιαςμό τουσ, τθν ζκδοςθ βιβλιαρίου υγείασ, κακϊσ και για τθ βεβαίωςθ ικανότθτασ
ςυμμετοχισ ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Αυτό γίνεται είτε με τθν παραπομπι ι ςυνοδεία των παιδιϊν ςτουσ
ιατρικοφσ φορείσ ι αν υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ παιδιϊν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί τθσ Ρυξίδασ οργανϊνουν ςε
ςυνεργαςία με τον ΕΕΣ μαηικό εμβολιαςμό παιδιϊν ςτο χϊρο του Διαπολιτιςμικοφ Κζντρου. (228 παρεμβάςεισ)
Αλφαβητιςμόσ και εκμάθηςη ελληνικήσ γλϊςςασ ςε παιδιά: Τα μακιματα αλφαβθτιςμοφ και εκμάκθςθσ ελλθνικισ
γλϊςςασ απευκφνονται ςε παιδιά που βρίςκονται λίγο καιρό ςτθν Ελλάδα και γίνονται από εκελοντζσ. Στόχοσ είναι
θ προετοιμαςία των παιδιϊν αυτϊν προκειμζνου να ενταχκοφν ςε ελλθνικά ςχολεία πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Τα μακιματα, περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, αλφαβθτιςμό, ςυλλαβιςμό,
ανάγνωςθ, ορκογραφία, ενθμζρωςθ για τα ιδιαίτερα πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά των Ελλινων, παιχνίδια και
γεωγραφία. (ςυμμετοχι 51 παιδιϊν)
Ενιςχυτική/Υποςτηρικτική διδαςκαλία ςε μαθητζσ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ: Τα μακιματα
ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ (ελλθνικι γλϊςςα, αρχαία ελλθνικά, μακθματικά, φυςικι, χθμεία, βιολογία, αγγλικά,
γαλλικά, κ.α.) απευκφνονται ςε μακθτζσ Δθμοτικοφ – Γυμναςίου και Λυκείου που παρακολουκοφν ελλθνικό
ςχολείο και γίνονται από εκελοντζσ. Σκοπόσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των παιδιϊν, ϊςτε να ανταπεξζλκουν
ςτα μακιματα του ςχολείου, αλλά και να μποροφν να ςυμβαδίςουν ςε γνϊςεισ με τα ελλθνόπουλα, ζτςι ϊςτε να
μθ νιϊκουν μειονεκτικά και να λειτουργοφν ιςότιμα μζςα ςτθ ςχολικι κοινότθτα. Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2014,
τα περιςςότερα από τα παιδιά του Διαπολιτιςμικοφ Κζντρου, που παρακολοφκθςαν τα μακιματα υποςτθρικτικισ
διδαςκαλίασ, προιχκθςαν ςτθν επόμενθ τάξθ. (ςυμμετοχι 50 παιδιϊν διαφόρων εκνικοτιτων)
Μαθήματα Ελληνικήσ γλϊςςασ ςε ενήλικεσ: Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτο πρόγραμμα εκμάκθςθσ ελλθνικισ
γλϊςςασ δεδομζνου ότι αποτελεί το βαςικότερο βιμα προσ τθν ζνταξθ των προςφφγων ςτο νζο τουσ περιβάλλον.
Θ

εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ αφενόσ διευκολφνει τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, ςτθν εκπαίδευςθ

και ςε προγράμματα κατάρτιςθσ, αφετζρου δρα καταλυτικά ςτθν διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και ςτθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ κακθμερινισ ηωισ των προςφφγων μζςα από τθ βελτίωςθ τθσ «ςχζςθσ» τουσ με τθν
τοπικι κοινότθτα, τθν δυνατότθτα ζκφραςθσ και επικοινωνίασ που αναπτφςςουν κτλ. Στουσ μακθτζσ χορθγείται
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δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό και γραφικι φλθ. Ζνα μζροσ των εξυπθρετοφμενων που ολοκλιρωςαν το τμιμα
ελλθνικϊν για προχωρθμζνουσ, ζδωςαν εξετάςεισ για απόκτθςθ κρατικοφ πιςτοποιθτικοφ ελλθνομάκειασ. (223
τμιματα ςυνολικά για αρχάριουσ και προχωρθμζνουσ)
Μαθήματα Αγγλικήσ γλϊςςασ: Θ δθμιουργία των τμθμάτων εκμάκθςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ προζκυψαν από τθν
ανάγκθ των προςφφγων να μάκουν μια γλϊςςα με τθν οποία να μποροφν να επικοινωνιςουν και με άλλουσ
πρόςφυγεσ που δεν μιλοφν ακόμα ελλθνικά, αλλά και να αποκτιςουν ζνα επιπλζον εφόδιο ςτθν προςπάκειά τουσ
για μια καλφτερθ κζςθ εργαςίασ. (ςυμμετοχι 30 ατόμων, ενϊ παράλλθλα διαςφαλίςτθκε θ ςυμμετοχι 8 ατόμων,
τα οποία λόγω ςοβαρϊν κοινωνικο-οικονομικϊν δεν μποροφςαν να καλφψουν το ςφνολο των διδάκτρων, ςε
εξειδικευμζνο φροντιςτιριο Αγγλικϊν)
γ) Πολιτιςτικζσ, ψυχαγωγικζσ και αθλητικζσ δραςτηριότητεσ
Δημιουργική απαςχόληςη παιδιϊν: Θ ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ όπωσ ομαδικά παιχνίδια, ηωγραφικι,
καταςκευζσ με πθλό κ.α. βοθκοφν τα παιδιά να αναπτφξουν τθ δθμιουργικότθτα τουσ και τθν ικανότθτα ζκφραςθσ
και να μάκουν να λειτουργοφν ςτα πλαίςια μιασ ομάδασ. Θ ομάδα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ υλοποιείται με τθν
βοικεια των εκελοντϊν και των εκπαιδευόμενων ςτο Κζντρο κοινωνικϊν λειτουργϊν.
Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2014 λειτοφργθςαν οι εξισ ομάδεσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ:


Ομάδα καταςκευισ αποκριάτικϊν μαςκϊν και ςτολιδιϊν (19/02/2014)



Ροδοςφαιρικό αγϊνασ με τθ ςυμμετοχι 10 εφιβων ςτο Κθςείο (31/5/2014)



Ανοιχτι ομάδα παιδιϊν «μακαίνω επιτραπζηια παιχνίδια»

Μζςα από δράςεισ, όπωσ ο χορόσ και το κεατρικό παιχνίδι, δίνεται θ δυνατότθτα ςτα παιδιά να λειτουργιςουν
δθμιουργικά αλλά και ςυλλογικά, να απελευκερϊςουν τθ φανταςία τουσ και να αποκτιςουν περιςςότερεσ
ευκαιρίεσ επικοινωνίασ, ευαιςκθτοποίθςθσ και ζκφραςθσ. Οι ομάδεσ αυτζσ που λειτοφργθςαν με τθ βοικεια
εκελοντϊν ιταν οι εξισ:


Ομάδα κεατρικοφ αυτοςχεδιαςμοφ για ζφθβουσ και ενιλικεσ



Μουςικοχορευτικι ομάδα με τθ ςυμμετοχι 12 παιδιϊν



Ομάδα κεατρικοφ παιχνιδιοφ με τθ ςυμμετοχι 10 παιδιϊν.

Πολιτιςτικζσ δραςτηριότητεσ: Θ «Ρυξίδα» διοργάνωςε και ζλαβε μζροσ ςε εκδρομζσ, γιορτζσ, εκκζςεισ, επιςκζψεισ
ςε μουςεία, παιδικζσ καταςκθνϊςεισ. Σκοπόσ των εκδθλϊςεων αυτϊν ιταν θ γνωριμία των προςφφγων με το
περιβάλλον, τα ικθ και τα ζκιμα τθσ νζασ τουσ πατρίδασ, θ παρουςίαςθ των δικϊν τουσ ςυνθκειϊν, αλλά και θ
ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ. Ρολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ οργάνωςε ι και παρακολοφκθςαν οι
εξυπθρετοφμενοι τθσ Ρυξίδασ κατά το 2014 ιταν:


Γιορτι για το νζο ζτοσ ςτο πολιτιςτικό κζντρο Κυψζλθσ του Διμου Ακθναίων με τθ ςυμμετοχι 95 ατόμων
(παιδιά και ενιλικεσ) (31/1/2014)
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Επίςκεψθ 9 γυναικϊν ςτο Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο, όπου με τθ βοικεια ξεναγοφ ενθμερϊκθκαν για τα
εκκζματα του μουςείου (6/3/2014)



Επίςκεψθ 18 παιδιϊν ςτο «Κζντρο Μελζτθσ Νεότερθσ Κεραμικισ» (6 &13/4 2014)



Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ, όπου το κζατρο Νζου Κόςμου μασ παραχϊρθςε δωρεάν τθν παράςταςθ «Ξθμερϊνει»
και τθν παρακολοφκθςαν 56 παιδιά (11/4/2014)



Ραρακολοφκθςθ τθσ παράςταςθσ «Θ Αλίκθ ςυναντά τθ χϊρα των καυμάτων» από 18 παιδιά ςτο Ωδείο Φ.
Νάκασ (3/5/2014)



Επίςκεψθ 2 ενθλίκων ςτθν «Συναυλία με ζργα για δφο κικάρεσ» - Ωδείο Φ. Νάκασ (10/5/2014)



Επίςκεψθ 12 παιδιϊν και των γονιϊν τουσ ςτο Μουςείο Ακρόπολθσ (18/5/2014)



Ραρακολοφκθςθ τθσ παράςταςθσ «Τηζλα, Λζλα, Κόρνασ και ο Κλεομζνθσ» - από 9 παιδιά ςτο Ανοιχτό Κζατρο
Κολωνοφ (24/6/2014)



Επίςκεψθ 9 παιδιϊν ςτο Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο Ακινασ (27/9/2014)



Συμμετοχι 47 παιδιϊν και ςυνοδϊν τουσ ςτθ χριςτουγεννιάτικθ γιορτι τθσ Unicef (18/12/2014)

Καταςκηνϊςεισ: Για το πρόγραμμα των κερινϊν εξοχϊν του Διμου Ακθναίων και τθσ Νομαρχίασ Ανατολικισ
Αττικισ ενθμερϊκθκαν 76 ςυνολικά περιπτϊςεισ, από τισ οποίεσ οι 34 ςυμμετείχαν τελικϊσ ςτο πρόγραμμα. Για τθν
καλφτερθ προετοιμαςία των παιδιϊν αυτϊν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί τθσ Ρυξίδασ οργάνωςαν ενθμερωτικι ομάδα
με κζμα «μακαίνω για τθν καταςκινωςθ».
δ) Ευαιςθητοποίηςη τησ τοπικήσ κοινότητασ
Ζχοντασ ιδθ αναφερκεί ςτθν φιλοςοφία του προγράμματοσ τθσ «Ρυξίδασ» και ςτθν ςπουδαιότθτα που δίνεται
ςτθν ενεργι εμπλοκι του ντόπιου πλθκυςμοφ ςτθ διευκόλυνςθ τθσ ζνταξθσ των προςφφγων, πραγματοποιοφνται
δράςεισ που αφοροφν ςτθν ενθμζρωςθ και κινθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ.
Δημιουργία εθελοντικοφ δικτφου: Ο εκελοντιςμόσ ςτο Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ αποτελεί τθ βάςθ
του όλου οικοδομιματοσ κακϊσ και των υπθρεςιϊν του. Οι δυνατότθτεσ εκελοντικισ εργαςίασ ςτο ΕΣΡ είναι
ποικίλεσ αλλά για το ςφνολό τουσ οι ενδιαφερόμενοι εκελοντζσ εκπαιδεφονται ςε βαςικά ηθτιματα τα οποία
αφοροφν τον προςφυγικό πλθκυςμό, τισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ τουσ, αφενόσ για να υπάρξει θ καλφτερθ
δυνατι ςφηευξθ των ικανοτιτων τουσ με τισ ανάγκεσ των προςφφγων και αφετζρου να ανταποκρικοφν
αποτελεςματικά ςτισ απαιτιςεισ του ζργου τουσ.
Το εκελοντικό μασ δίκτυο αποτζλεςε πολφ ςθμαντικό μζροσ τθσ εργαςίασ ςτο Διαπολιτιςμικό Κζντρο Ρυξίδα και
κατά το 2014, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ να ζρκουν ςε επαφι με άλλουσ πολιτιςμοφσ και κουλτοφρεσ
και να λάβουν ενεργό ρόλο ςτθν προςπάκεια ζνταξθσ των προςφφγων. Θ μεγάλθ προςφορά εκελοντϊν βεβαιϊνει
τουσ πρόςφυγεσ για το ενδιαφζρον των ςυμπολιτϊν τουσ και τουσ κάνει να νιϊκουν λιγότερο απομονωμζνοι. Κατά
το 2014 οι εκελοντζσ ανιλκαν ςτουσ 47 και ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ (64%) είναι απόφοιτοι Ανωτζρων και
Ανωτάτων Σχολϊν, ενϊ ζνα επίςθσ μεγάλο ποςοςτό (32%) είναι φοιτθτζσ ςε Ανϊτερα και Ανϊτατα Εκπαιδευτικά
Λδρφματα, κυρίωσ από τον τομζα των παιδαγωγικϊν και ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν. Το υψθλό μορφωτικό επίπεδο
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των εκελοντϊν εξαςφαλίηει τθν ποιοτικι λειτουργία των μακθμάτων που πραγματοποιοφνται από εκελοντζσ,
αφοφ, ωσ επί τω πλείςτον, αναλαμβάνουν μακιματα ςχετικά με τθν ειδικότθτα τουσ.
Ευαιςθητοποίηςη τησ κοινήσ γνϊμησ: Κατά τθ διάρκεια του 2014 δόκθκε ζμφαςθ ςτθν ενθμζρωςθ, ςχετικά με τα
προβλιματα και τισ ιδιαιτερότθτεσ του πλθκυςμοφ των προςφφγων, αλλά και τθν προςφορά του Διαπολιτιςμικοφ
Κζντρου. Σχεδιάςτθκαν ενθμερωτικζσ επιςκζψεισ ςε ςχολεία, τόςο για μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ παιδιϊν όςο και
για τθν παρουςίαςθ του ζργου και των δράςεων τθσ «Ρυξίδασ» με κζμα τα παιδιά – πρόςφυγεσ, τα δικαιϊματα
των παιδιϊν κ.ο.κ., Ρραγματοποιικθκαν επίςθσ αρκετζσ επαφζσ με ιδιϊτεσ και φορείσ για τθν παροχι δωρεάν
υπθρεςιϊν και ειδϊν. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι το ζτοσ 2014 πραγματοποιικθκαν οι εξισ δράςεισ:


Ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με τουσ εκελοντζσ που απαςχολοφνται ςτθν «Ρυξίδα» (8/3/2014)



Συνζντευξθ και δθμοςίευςθ άρκρου για τθν «Ρυξίδα» από το διαδικτυακό τόπο www.popaganda.gr
(10/3/2014)



Συνζντευξθ ςε μακθτζσ του 6ου λυκείου Αιγάλεω για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ευρωπαϊκό μακθτικό πρόγραμμα,
ςχετικά με το κζμα των προςφφγων (11/3/2014)



Διοργάνωςθ εμβολιαςμοφ από τον Εκπαιδευτικό Υγειονομικό Στακμό του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, ςτον
οποίο εμβολιάςτθκαν 39 παιδιά και ελζγχκθκαν άλλα 8 (13/3/2014)



Συμμετοχι ενόσ παιδιοφ ςε εργαςία φοιτθτϊν τθσ Ανωτάτθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν (Λοφνιοσ 2014)



Συμμετοχι

11

παιδιϊν

ςτα

γυρίςματα

ςποτ

ευαιςκθτοποίθςθσ

(24/6/2014)

https://www.youtube.com/watch?v=7BKvt5RbpKU


Ενθμερωτικζσ επιςκζψεισ ςε 10 δθμοτικά ςχολεία τθσ Ακινασ.

Αξιοποίηςη λοιπϊν δομϊν – πηγϊν βοήθειασ: Θ δθμιουργία υποςτθρικτικοφ δικτφου από άτομα και φορείσ τθσ
κοινότθτασ με ςκοπό τθν παροχι βοικειασ ςτον εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό ςε ότι αφορά υλικζσ παροχζσ όπωσ
ροφχα, παιχνίδια για παιδιά, ςχολικά, είδθ διατροφισ κ.α. εντάςςεται ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ «Ρυξίδασ».
Συγκεκριμζνα από ιδιϊτεσ και εκελοντζσ τθσ «Ρυξίδασ» εξαςφαλίςτθκαν:


Δφο δωροεπιταγζσ από το Σοφπερ Μάρκετ Σκλαβενίτθσ



110 μερίδεσ τυποποιθμζνο φαγθτό από τθν εταιρεία Hellenic Catering



120 κρουαςάν από τθν Τράπεηα Τροφίμων



Ρολιτιςτικι αίκουςα για εκδθλϊςεισ από τον ΟΡΑΝΔΑ



Δωρεά φροντιςτθριακϊν μακθμάτων ςε μακθτι Λυκείου



Είδθ ρουχιςμοφ και υπόδθςθσ από ιδιϊτεσ



50 ςχολικζσ τςάντεσ και ανάλογθσ γραφικισ φλθσ από το Χαμόγελο του Ραιδιοφ



Δωρεά 18 ειςιτθρίων από το Ωδείο Φίλιπποσ Νάκασ για τθν παράςταςθ «Θ Αλίκθ ςυναντά τθ χϊρα των
Καυμάτων»



Δωρεάν παράςταςθ «Ο καραγκιόηθσ τραγουδιςτισ» από το κίαςο Θλίασ Καρελάσ



Δωρεάν κεατρικι παράςταςθ «Ξθμερϊνει» από το κζατρο Νζου Κόςμου



Εκπαιδευτικά ςεμινάρια, που μασ παρείχε δωρεάν το Κζντρο Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ



Δωρεάν μακιματα αγγλικϊν από το Celt Athens ςε οχτϊ μακθτζσ
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Δωρεά ειδικϊν κεραπειϊν από το Κζντρο Άλμα για μια περίπτωςθ πεντάχρονου παιδιοφ με αυτιςμό.

ε) Λοιπζσ δραςτηριότητεσ
Δανειςτική βιβλιοθήκη: Στο χϊρο τθσ «Ρυξίδασ» λειτουργεί δανειςτικι βιβλιοκικθ που απευκφνεται ςτα παιδιά
και ςτα ενιλικα μζλθ τθσ. Θ βιβλιοκικθ μασ περιλαμβάνει εγκυκλοπαίδειεσ, βιβλία και περιοδικά για παιδιά και
λογοτεχνικά βιβλία για μικροφσ και μεγάλουσ τόςο ςτθν ελλθνικι όςο και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Ραράλλθλα,
υπάρχει πλικοσ ενθμερωτικοφ υλικοφ και επιςτθμονικϊν βιβλίων ςχετικά με κζματα προςφφγων, διαπολιτιςμικισ
εκπαίδευςθσ, προςταςίασ ανκρωπίνων δικαιωμάτων κ.α. για τθν ενθμζρωςθ των εκελοντϊν του κζντρου μασ,
φοιτθτϊν αλλά και κάκε ιδιϊτθ που κα ικελε να ενθμερωκεί ςχετικά.
Ιματιοθήκη: Μεγάλοσ αρικμόσ μεταχειριςμζνων ροφχων και υποδθμάτων προςφζρκθκαν ςτο Διαπολιτιςμικό
Κζντρο Ρυξίδα από ιδιϊτεσ και τα οποία δόκθκαν ςτουσ εξυπθρετοφμενουσ μασ.
Θ πυξίδα ςε νοφμερα
Κατά το ζτοσ 2014, το Διαπολιτιςμικό Κζντρο Ρυξίδα εξυπθρζτθςε περίπου 2000 άτομα. Πςον αφορά τθ ςφςταςθ
του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ, κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, προςιλκαν άτομα από 38 διαφορετικζσ
εκνικότθτεσ. Οι ομάδεσ των Αφγανϊν και των Σφρων ιταν οι πολυπλθκζςτερεσ. Πςον αφορά πιο ςυγκεκριμζνεσ
υπθρεςίεσ, τα τμιματα Ελλθνικϊν εξυπθρζτθςαν 274 άτομα, τα τμιματα Αγγλικϊν 43, από τθν ενιςχυτικι
διδαςκαλία επωφελικθκαν 50 άτομα, ενϊ ζγιναν 91 εγγραφζσ ςε ςχολεία.
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ΣΟ ΕΠ ΣΘ ΘΕ/ΝΙΚΘ
Στο γραφείο του ΕΣΡ ςτθ Κεσ/νίκθ, ζλαβαν βαςικι ενθμζρωςθ και κακοδιγθςθ ςε κζματα αςφλου όλοι όςοι
απευκφνκθκαν ςτθν υπθρεςία αυτι και ςυνολικά 2.166 άτομα για νομικι ςυνδρομι και 829 άτομα για κοινωνικι
ςυνδρομι.
ΝΟΜΙΚΘΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠ ΣΘ ΘΕ/ΝΙΚΘ
Ειδικότερα, θ Νομικι Υπθρεςία του ΕΣΡ ςτθ Κεςςαλονίκθ πραγματοποίθςε παρεμβάςεισ ςτθ διοικθτικι διαδικαςία
αςφλου (για τθ χοριγθςθ και ανανζωςθ εγγράφων, παρακολοφκθςθ του διοικθτικοφ φακζλου κ.λπ.) ςε 551 άτομα.
Άςκθςε

προςφυγζσ κατά Α’ βακμιασ απόφαςθσ ςε 162 περιπτϊςεισ, πραγματοποίθςε

προετοιμαςία για

ςυνζντευξθ αςφλου ςε 648 περιπτϊςεισ,, υποςτιριξε αίτθμα αςφλου ςε Α’ βακμό ςε 10 περιπτϊςεισ και ςε Β’
βακμό ςε 27 περιπτϊςεισ. Εξάλλου, αςκικθκαν ενζργειεσ για οικογενειακι ςυνζνωςθ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ
αςφλου (Δουβλίνο ΛΛ και Δουβλίνο ΛΛΛ) ςε 33 περιπτϊςεισ (88 άτομα). Εκπροςωπικθκαν 15 άτομα ενϊπιον
διοικθτικϊν και δικαςτικϊν Αρχϊν και προςφζρκθκε νομικι ςυνδρομι ςε 5 κφματα ρατςιςτικισ βίασ. Ακόμθ,
προςφζρκθκε νομικι ςυνδρομι ςε ενταξιακά κζματα ςε 97 περιπτϊςεισ και νομικι ςυνδρομι ςε κρατοφμενουσ ςε
876 περιπτϊςεισ.
Ενδεικτικά χαρακτθριςτικζσ επιτυχείσ παρεμβάςεισ τθσ ΝΥ του ΕΣΡ ςτθ Κεςςαλονίκθ ςε εξατομικευμζνο επίπεδο:


Χορθγικθκε προςφυγικό κακεςτϊσ ςε κρατοφμενο Αφγανικισ καταγωγισ, κρατοφμενο ςτθ Κομοτθνι, μετά από
τθν υποςτιριξθ προςφυγισ και αιτιματοσ αςφλου ςε Β βακμό.



Ζγιναν 2 αιτιςεισ ακφρωςθσ ςε υποκζςεισ απορριφκζντων αιτοφντων άςυλο και αντιρριςεισ κατά κράτθςθσ
ςτθ μια από αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, με αποτζλεςμα τθν άρςθ τθσ κράτθςθσ.



Ζγιναν αντιρριςεισ κατά κράτθςθσ μετά τθν υπζρβαςθ του 18μθνου ςε κρατοφμενουσ, κακϊσ και αντιρριςεισ
κατά κράτθςθσ ανθλίκων, καταγεγραμμζνων ωσ ενιλικεσ, με αποτζλεςμα να ακολουκθκεί διαδικαςία για τθ
κζςθ αυτϊν ςε προςτατευτικι φφλαξθ και τθ ςτζγαςι τουσ ςε κατάλλθλο ξενϊνα (ανθλίκων).

Σθμαντικζσ Κεςμικζσ Ραρεμβάςεισ:


Ραρζμβαςθ προσ το Τμιμα Ελζγχου Διαβατθρίων του Κρατικοφ Αερολιμζνα Κεςςαλονίκθσ «ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ» για
τθν ελεφκερθ κυκλοφορία εντόσ του χϊρου ΣΕΝΓΚΕΝ κατόχων αδειϊν παραμονισ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ
(ςχετικά θ με αρικμό πρωτ. Κ63/19-12-2014 επιςτολι μασ)



Ραρζμβαςθ προσ: α) Αςτυνομικι Διεφκυνςθ οδόπθσ β) Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ γ) Δ/νςθ Αλλοδαπϊν
Αττικισ δ) Συνιγορο του Ρολίτθ ε) Γραφείο Υ.Α. ΑΚΘΝΑΣ ςτ) ΔΟΜ για τθν αποτροπι απζλαςθσ και τθν άρςθ τθσ
κράτθςθσ υπθκόων του Λράκ τθσ μειονότθτασ Γεηίντι (ςχετικά θ με αρικμό πρωτ. Κ47/3-102014 και Κ56/14-112014 επιςτολι μασ)



Ραρζμβαςθ από κοινοφ με δικθγόρο ΕΣΡ ςτον Ζβρο προσ: α) Γενικι Αςτυνομικι Δ/νςθ Ανατολικισ Μακεδονίασ
και Κράκθσ β) Α.Δ. Ορεςτιάδασ γ) Α.Δ. οδόπθσ δ) Υπθρεςία Αςφλου ε) ΡΓΑ Ζβρου κλπ. για τθ διοικθτικι
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κράτθςθ ατόμων που δθλϊνουν ανιλικοι και τθ διαδικαςία προςδιοριςμοφ θλικίασ (ςχετικά θ με αρ. πρωτ.
509/12-6-2014 επιςτολι μασ).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΠ ΣΘ ΘΕ/ΝΙΚΘ
Σε ςυνδυαςμό με τθ νομικι ςτιριξθ, ο κοινωνικόσ λειτουργόσ του προγράμματοσ παρείχε υπθρεςίεσ κοινωνικισ
μζριμνασ που ςυμπεριλαμβάνουν μεταξφ άλλων τθν εφρεςθ ςτζγθσ, ςίτιςθσ, ιματιςμοφ, τθν οικονομικι ενίςχυςθ,
διευκζτθςθ κεμάτων που άπτονται τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ απαςχόλθςθσ. Πλοι οι νεοαφιχκζντεσ εξυπθρετοφμενοι
επωφελικθκαν από τθν παροχι ςυμβουλευτικισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των περιπτϊςεων που χριηουν
ψυχολογικι ςτιριξθ, όπωσ και ανάλογα με τθν ανάγκθ του εκάςτοτε αιτοφντοσ, τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ.
Λδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτισ ευάλωτεσ περιπτϊςεισ των ομάδων ςτόχου, όπωσ θλικιωμζνοι, μονογονεϊκζσ
οικογζνειεσ όπωσ και πολυμελισ οικογζνειεσ ι με μικρά παιδιά, αςυνόδευτοι ανιλικοι, άτομα με ςοβαρά
προβλιματα υγείασ, μονζσ γυναίκεσ κλπ. Για το ζτοσ 2014 θ κοινωνικόσ λειτουργόσ παρείχε τισ παρακάτω
υπθρεςίεσ. Ο αρικμόσ των ατόμων τθσ ομάδασ ςτόχου που ωφελικθκαν από υπθρεςίεσ κοινωνικισ μζριμνασ ιταν
770, από αυτά 115 ιταν γυναίκεσ. Οι ςυνεδρίεσ που πραγματοποιικθκαν ιταν 1556. Αναλυτικότερα, ζγιναν οι
ενζργειεσ που περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια.
1.1. Ο αρικμόσ των ατόμων τθσ ομάδασ ςτόχου που ωφελικθκαν από ιατρικζσ υπθρεςίεσ, ιταν 458 άτομα (ζμμεςα
επωφελοφμενοι). Οι υπθρεςίεσ που παραςχζκθκαν ιταν οι κάτωκι: ςυμβουλευτικι για κζματα υγείασ,
προγραμματιςμόσ ιατρικϊν ραντεβοφ, ενζργειεσ για ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν υγείασ και παρεμβάςεισ ςε Φορείσ
Υγείασ, ςυνοδείεσ προςφφγων ςτισ Μονάδεσ Υγείασ, εξεφρεςθ/εξαςφάλιςθ φαρμάκων/ παραϊατρικοφ υλικοφ,
διαςφάλιςθ ςφνταξθσ ςτο πλαίςιο μακροχρόνιασ φροντίδασ.
1.2. Ο αρικμόσ των ατόμων τθσ ομάδασ ςτόχου που ζλαβαν ψυχολογικι ςτιριξθ, ιταν 321 άτομα. Οι υπθρεςίεσ
που παραςχζκθκαν ιταν οι κάτωκι: αντιμετϊπιςθ ψυχολογικϊν προβλθμάτων (ατομικι ςυμβουλευτικιψυχολογικι υποςτιριξθ και ενδυνάμωςθ, παρζμβαςθ ςε καταςτάςεισ κρίςθσ, παραπομπι ςε Εξειδικευμζνεσ Δομζσ
Ψυχικισ Υγείασ), ςυνεδρία ςυμβουλευτικισ ςε κζματα ψυχικισ υγείασ.
1.3. Ο αρικμόσ των ατόμων τθσ ομάδασ ςτόχου που ωφελικθκαν από ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, ιταν 1.596
άτομα. Οι ενζργειεσ ςυμβουλευτικισ αφοροφςαν τισ εξισ ενότθτεσ: ςυμβουλευτικι και ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ
προςφφγων με ςκοπό τθν ζνταξι τουσ ςτθ χϊρα (ατομικι και οικογενειακι ςυμβουλευτικι και παροχι
ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ με ςτόχο τθν αποκατάςταςθ δυςλειτουργικϊν καταςτάςεων, προςπάκεια
κινθτοποίθςθσ των δυνάμεων του ατόμου και ανάπτυξθσ προςαρμοςτικϊν μθχανιςμϊν για τθ ςταδιακι επίλυςθ
των προβλθμάτων), παροχι αρχικισ/βαςικισ ενθμζρωςθσ (πολιτιςμικόσ προςανατολιςμόσ, ενθμζρωςθ για κρατικζσ
και μθ Κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ και τον τόπο και τρόπο λειτουργίασ τουσ), κοινωνικά ηθτιματα (ςτεγαςτικι
υποςτιριξθ-ενθμζρωςθ, διαμεςολάβθςθ για ενοικίαςθ, διευκόλυνςθ παροχισ προνοιακοφ επιδόματοσ ςτζγθσ,
εξεφρεςθ και παραπομπι κατάλλθλου πλαιςίου φιλοξενίασ προςφφγων/ξενοδοχεία), πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν
Επιδοματικι Ρολιτικι (Επιδόματα Ρρόνοιασ και Επιδόματα Ανεργίασ), ςυνεργαςία και παραπομπι ςε άλλεσ
ΜΚΟ/Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ Διμων κ.α. προσ όφελοσ του πρόςφυγα, παροχι ζκτακτθσ ενίςχυςθσ (δωρεζσ για
οικονομικι ενίςχυςθ ι δωρεζσ ςε είδοσ), ςυνοδείεσ ςε Δθμόςιουσ φορείσ και Υπθρεςίεσ, απαςχόλθςθ (αρχικζσ
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πλθροφορίεσ και επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ, Γραφείο απαςχόλθςθσ: ςφνδεςθ και προϊκθςθ ςτθν
απαςχόλθςθ, ςυμβουλευτικι για ςφνταξθ βιογραφικοφ και ςτάςθ ςτον εργαςιακό χϊρο, ςυμβουλευτικι και
βοικεια για τεχνικζσ αναηιτθςθσ εργαςίασ, ζνταξθ ςε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ, εξαςφάλιςθ επιδόματοσ ανεργίασ,
ζκδοςθ ΑΦΜ, άδειασ εργαςίασ, βιβλιαρίου υγείασ κ.α.), εκπαιδευτικά ηθτιματα (ςυμβουλευτικι για εκπαιδευτικά
ηθτιματα-επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ και ςυμπλιρωςθ Μθχανογραφικϊν Δελτίων, παραπομπζσ για
μακιματα ελλθνικϊν, εγγραφζσ ςε βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ και εγγραφζσ ςε Φοιτθτικζσ Εςτίεσ), Νομικι
ςυμβουλευτικι-ςτιριξθ και παραπομπζσ ςτθ Νομικι Υπθρεςία.
1.4. Ο αρικμόσ των ατόμων τθσ ομάδασ ςτόχου που ωφελικθκαν από ειδικζσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, ιταν 207
άτομα (επωφελικθκαν άμεςα από τισ υπθρεςίεσ μασ ι ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ) Οι υπθρεςίεσ αφοροφςαν
ςτα κάτωκι: ςυμβουλευτικι για κζματα ενδοοικογενειακισ βίασ, ςυμβουλευτικι για κζματα που άπτονται ςτθν
εμπορία και εκμετάλλευςθ προςϊπων, ςυμβουλευτικι για κζματα φφλου και ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ,
ςυμβουλευτικι για κζματα χρόνιων πακιςεων.
1.5. Ο αρικμόσ των ατόμων τθσ ομάδασ ςτόχου που κρατοφνται ςε χϊρουσ κράτθςθσ (κζντρα κράτθςθσ ι
κρατθτιρια) ιταν 310 άτομα (43 ανήλικοι αςυνόδευτοι και 5 γυναίκεσ). Οι υπθρεςίεσ παραςχζκθκαν είτε μετά από
επιςκζψεισ ςε χϊρουσ κράτθςθσ είτε εξ' αποςτάςεωσ – μζςω τθλεφϊνου – και αφοροφςαν: ψυχολογικι ςτιριξθ ςε
κατάςταςθ κρίςθσ, νομικι ςυμβουλευτικι ςε βαςικό επίπεδο, ιατρικά ηθτιματα.
Ακόμθ, τα μζλθ του ΕΣΡ ςτθ Κεσ/νίκθ ςυμμετείχαν ςτισ ακόλουκεσ ςυναντιςεισ (με ΜΜΕ, εκπροςϊπουσ φορζων
κτλ.) και ςυνζδρια:


24 Λανουαρίου 2014: ζνα ςεμινάριο από τον Εκνικό Σφνδεςμο για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου, με τθ Διεκνι
Ομοςπονδία για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα (IFHR), ςχετικά με τθν κατάςταςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων
ςτθν Ελλάδα. Το ςεμινάριο παρακολοφκθςαν από τθν ΑΣΛΣ, Δικθγόροι ςτο Άμυνασ των Μεταναςτϊν και
Ρροςφφγων Δικαιωμάτων, θ NAFTA, μεταξφ άλλων οργανϊςεων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και των ομάδων
που δραςτθριοποιοφνται ςε αυτόν τον τομζα.



5 Μαρτίου 2014: ςυμμετοχι ςτα εγκαίνια του Κζντρου Αλλθλεγγφθσ τθσ Solidarity Now.



6 Μαρτίου 2014: ςυμμετοχι ςε εκδιλωςθ για τθν Εκνικι Θμζρα για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ ςτα Σχολεία
που διοργανϊκθκε από το Δίκτυο κατά τθσ Βίασ ςτα Σχολεία.



8-9 Μαΐου 2014: παρακολοφκθςθ ςυνεδρίου που διοργανϊκθκε από το Χαμόγελο του Ραιδιοφ με κζμα
«Εξαφανιςμζνα Ραιδιά ςτο πλαίςιο τθσ Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Ραιδιϊν».



24 Λουλίου 2014: ςυνάντθςθ με δθμοςιογράφο του RF1 ςχετικά με τα ναυάγια μεταναςτϊν ςτθ Μεςόγειο



25 Λουλίου 2014: ςυνάντθςθ με ερευνθτι από το Κζντρο «Κουκυδίδθσ» του Pentheon-Assas University για τα
τείχθ και τισ γζφυρεσ μεταξφ χωρϊν.



25-28 Σεπτεμβρίου2014: παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικοφ ςεμιναρίου από τθ Συμβίωςθ, με κζμα «Δουλεφοντασ
με νζουσ πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ».



16 Οκτωβρίου2014: ςυμμετοχι ςε ενθμερωτικι θμερίδα με τίτλο «Ραιδιά εν κινιςει – άγνωςτοι προοριςμοί»,
ςε οργάνωςθ τθσ Άρςισ.



29 Οκτωβρίου 2014: participation in the discussion following the screening of Can’t be Silent’ at Goethe Institute
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27 Νοεμβρίου 2014: ςυμμετοχι ςε ςυηιτθςθ των Μελϊν Νζων τθσ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ με τίτλο «Το τζλοσ του
δρόμου για πρόςφυγεσ, μετανάςτεσ και αιτοφντεσ άςυλο».



10 Δεκεμβρίου 2014: παρακολοφκθςθ εκδιλωςθσ με κζμα «Πλα τα δικαιϊματα για Πλουσ Πλεσ τισ μζρεσ του
χρόνου» και ςτόχο το εκπαιδευτικό προςωπικό.



19 Δεκεμβρίου 2014: ςυμμετοχι ςε ενθμζρωςθ τθσ Άρςισ για υφιςτάμενο πρόγραμμα δωρεάν νομικισ
ςυνδρομισ.

Θ ομάδα τθσ Κεςςαλονίκθσ ζχει καλλιεργιςει περαιτζρω ςτενι ςυνεργαςία με διάφορεσ οργανϊςεισ και ςχετικζσ
υπθρεςίεσ, προκειμζνου να παρζχει τθν καλφτερθ ολιςτικι υποςτιριξθ ςτουσ αιτοφντεσ άςυλο και τουσ πρόςφυγεσ.
Επί παραδείγματι, μια ςτενι ςυνεργαςία ζχει αναπτυχκεί με τουσ Συλλόγουσ Γονζων και Κθδεμόνων ςε όλθ τθν
Κεςςαλονίκθ για να εξαςφαλίςει ότι οι ανιλικοι λαμβάνουν μια κζςθ ςτα ςχολεία και ότι τουσ παρζχονται τα
εργαλεία που χρειάηονται προκειμζνου να πθγαίνουν ςτο ςχολείο (όπωσ χαρτιά, ςτυλό, ςχολικζσ τςάντεσ κ.λπ.). Ζνα
άλλο παράδειγμα είναι θ πρόςφατθ ςυνεργαςία με τισ ΜΚΟ ΔΕΣΜΟΣ και Οικογζνεια και Ραιδί για τθν κάλυψθ των
κακθμερινϊν και βαςικϊν αναγκϊν των εξυπθρετοφμενων, όπωσ ζπιπλα, κουβζρτεσ, κζρμανςθ, παιδικζσ τροφζσ,
κλπ. Μια ακόμθ ςυνεργαςία ζχει χτιςτεί με μια ομάδα καλλιτεχνϊν (Σχεδία ςτθν Ρόλθ), που οργανϊνουν
διαδραςτικά εργαςτιρια για τα παιδιά κάκε Ραραςκευι. Αυτι θ μζκοδοσ όχι μόνο διαςκεδάηει τα απιδιά, αλλά
βοθκά και ςτθν ζνταξι τουσ ςτθν κοινωνία. Ραρζχει επίςθσ ςτισ μθτζρεσ των παιδιϊν αυτϊν πολφτιμο χρόνο με τον
κοινωνικό λειτουργό για τθν ενδυνάμωςι τουσ. Θ γόνιμθ, λοιπόν, ςυνεργαςία με τθ «Σχεδία ςτθν Ρόλθ» ςυνεχίηεται
με περιςςότερα από 60 παιδιά, εξυπθρετοφμενουσ του ΕΣΡ, ΝΑ ςυμμετζχουν ςτισ εβδομαδιαίεσ εκπαιδευτικζσ και
διαδραςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ ομάδασ αυτισ.
Επιπρόςκετα, ο κοινωνικόσ λειτουργόσ του ΕΣΡ ςυμμετείχε ςε ομάδεσ εργαςίασ ςχετικά με τθν πρωτοβουλία για τθν
πρόλθψθ του κλειςίματοσ του εκελοντικοφ ςχολείου ΟΔΥΣΣΕΑΣ. Θ παρουςία μασ αυτι ενίςχυςε περαιτζρω τισ
ςχζςεισ μεταξφ των ομάδων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και των οργανϊςεων που εργάηονται για μια πιο ολιςτικι
παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ. Τζλοσ, μια ςυνάντθςθ με τθν Ομάδα των Γυναικϊν τθσ Γερμανικισ Ευαγγελικισ
Εκκλθςίασ τθσ Κεςςαλονίκθσ ςχετικά με τθν πρόκεςι τουσ να ςτθρίξουν οικονομικά τισ οικογζνειεσ των προςφφγων
είχε προςοδοφόρα αποτελζςματα. Καρπόσ τθσ ςυνάντθςθσ υπιρξε θ απόφαςθ τθσ Γερμανικισ Ευαγγελικισ
Εκκλθςίασ να ςτθρίξει τισ οικογζνειεσ που ζχουν μείνει άςτεγεσ λόγω τθσ παφςθσ λειτουργίασ ενόσ ξενϊνα για
πρόςφυγεσ που λειτουργοφςε από τθν τοπικι κοινότθτα. Ρζραν αυτισ τθσ πρωτοβουλίασ, εξζφραςαν επίςθσ τθν
πρόκεςι τουσ να ςτθρίξουν τισ μονογονεϊκζσ οικογζνειζσ, κακϊσ και τθ ςτιριξθ πρωτοβουλιϊν για τθ χειραφζτθςθ
των γυναικϊν προςφφγων μζςω εργαςτθρίων χειροτεχνίασ, ενιςχφοντασ τθν αυτονόμθςι τουσ. Θ ςυνάντθςθ
πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ NAOMI, όπου και αποφαςίςτθκε θ ςτιριξθ 7 γυναικϊν που ςυμμετζχουν ςτα
ςεμινάρια χειροτεχνίασ. Ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ ζγιναν επίςθσ όλο το χρόνο με εκπροςϊπουσ τθσ Εκκλθςίασ από
διάφορεσ ευρωπαϊκζσ πόλεισ.
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ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ
Το ΕΣΡ, εξελιςςόμενο διαρκϊσ από τα πρϊτα χρόνια λειτουργίασ του ζωσ ςιμερα, ζχει καταςτεί μια από τισ
μεγαλφτερεσ μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ ςτθ χϊρα, χωρίσ ωςτόςο να επιχορθγείται ςτακερά ι να διακζτει
ςτακεροφσ και εγγυθμζνουσ πόρουσ. Θ αναπτυξιακι του πορεία, εξαςφαλιςμζνθ ςε μεγάλο βακμό ζωσ πρόςφατα
από τθ βαςικι πθγι χρθματοδότθςθσ τθσ οργάνωςθσ, δθλαδι τα ετιςια προγράμματα που υλοποιοφνταν ςτθν
Ελλάδα μζςω του χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ τθσ ΕΕ «Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρροςφφγων (ERF)», είναι αναγκαίο να
ςυνεχιςκεί. Θ διατιρθςθ τθσ παραπάνω πορείασ με προςαρμογι ςτισ μεταβαλλόμενεσ, εντόσ και εκτόσ τθσ Ελλάδασ
ςυνκικεσ, είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ προκειμζνου να παραμείνει κακοριςτικι θ ςυμβολι του ΕΣΡ ςτθν
προςταςία των προςφφγων και γενικότερα ςτθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθν Ελλάδα.
Κα ιταν δφςκολο να μθν ζχουμε επθρεαςτεί από τισ τουλάχιςτον αςτακείσ ςυνκικεσ χρθματοδότθςθσ που
επικρατοφν, ευρφτερα, ςτθ χϊρα. Ρολφ περιςςότερο, όταν πρόςφατα – ςτισ αρχζσ του ζτουσ 2015 –
ολοκλθρϊκθκαν τα τελευταία χρθματοδοτοφμενα από το ΕΤΡ (ERF) προγράμματα, κακϊσ το Ταμείο καταργικθκε
ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το νζο Ταμείο Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ, νζοσ χρθματοδοτικόσ μθχανιςμόσ τθσ
ΕΕ, δεν ζχει ζωσ ςιμερα αρχίςει να χρθματοδοτεί οποιαδιποτε δράςθ ςχετικά με το Άςυλο και τθ Μετανάςτευςθ
ςε εκνικό επίπεδο. Από τθ περικοπι των ζωσ ςιμερα αναμενόμενων πόρων τθσ οργάνωςθσ, θ πρϊτθ υπθρεςία
που επλιγθ εντόσ του ζτουσ 2014 ιταν το ςυγκεκριμζνο τμιμα, το οποίο λειτοφργθςε υπο-ςτελεχωμζνο για μεγάλο
μζροσ του ζτουσ. Καταφζραμε ωςτόςο τθν αναδιοργάνωςθ και ςυνεχι ενδυνάμωςθ τθσ ςχετικά νεοςφςτατθσ
Υπθρεςίασ, θ οποία ζχει ςυμβάλει ζωσ ςιμερα κακοριςτικά, ϊςτε το ΕΣΡ να ςυνεχίηει τθ πορεία του, κακϊσ επίςθσ
και να εξειδικεφει περαιτζρω, αλλά και να εμπλουτίηει τουσ τομείσ και τα πεδία παρζμβαςισ του.
Μεταξφ των ετϊν 2010-2014, το ΕΣΡ υλοποίθςε προγράμματα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 10.161.997,90 €. Οι
εργαηόμενοι ςτο ΕΣΡ (δικθγόροι, κοινωνικοί λειτουργοί, διερμθνείσ και διοικθτικό προςωπικό) ανζρχονται ςιμερα
ςε 54 άτομα. Το ζτοσ 2010 οι εργαηόμενοι ςτο κεντρικό γραφείο του ΕΣΡ ιταν 39, επιπλζον του προςωπικοφ τθσ
δομισ του ΛΟΛΑΟΥ, θ οποία ιδθ ολοκλιρωςε τθ λειτουργία τθσ. Από το 2010, θ δράςθ τθσ οργάνωςθσ επεκτάκθκε
ςτθ Κεςςαλονίκθ, με τθν ίδρυςθ γραφείου για τθ παροχι νομικϊν και κοινωνικϊν υπθρεςιϊν με ςυνδρομι
διερμθνζων, ενϊ το ΕΣΡ παρείχε νομικι ςυνδρομι και ςε άλλα ςθμεία τθσ Ελλάδασ, είτε ςθμεία ειςόδου είτε
ςθμεία με κζντρα διοικθτικισ κράτθςθσ (Ζβροσ, όδοσ, Ξάνκθ, Κομοτθνι κ.λπ.).
Θ εξοικονόμθςθ πόρων για τθ εξακολοφκθςθ τθσ παραπάνω δραςτθριοποίθςθσ του ΕΣΡ, ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ
του ςκοποφ ςφςταςισ του, ςτθρίηεται πλζον αποκλειςτικά ςτθν αναηιτθςθ πολλαπλϊν και διαφορετικϊν φορζων
χρθματοδότθςθσ, κρατικϊν και ιδιωτικϊν, εντόσ αλλά και εκτόσ Ελλάδασ. Το 2012 το ΕΣΡ είχε χρθματοδοτθκεί κατά
ποςοςτό 74% από το ΕΤΡ (ERF), ενϊ θ αμζςωσ επόμενθ αυτοτελισ πθγι χρθματοδότθςθσ ιταν το UNHCR. Ιδθ, το
2013 το ΕΣΡ είχε περιοριςμζνθ χρθματοδότθςθ (51%) από το ΕΤΡ και, εκτόσ τθσ

ςτακεροφ ποςοςτοφ

χρθματοδότθςθσ από το UNHCR (7%), θ υπόλοιπθ χρθματοδότθςθ (δθλαδι ποςοςτό 42%) προερχόταν από
περιςςότερεσ και διαφορετικζσ πθγζσ, ενϊ ποςοςτό μόλισ 4% προιρχετο από τον κρατικό προχπολογιςμό.
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Χρηματοδότησ
UNHCR
European Union
EEA
ERF
Επείγοντα Μζτρα
National Authorities
Donors (other)
Νιάρχοσ
Open Society Foundations
Sigrid Rausing Trust
Other (EPIM, AIDA, Odysseus)
TOTAL per year
TOTAL - 5 Years

2010
52.832,63
482.337,93

923.396,11

1.458.566,67

2011
532.257,40
60.594,75

2012
145.000

435.088,07

884.140,03
1.134.719,07
632.184,41
20.000
128.708,69

1.096.623,58
30.000
29.079,56

2.183.643,36

2.944.752,20
10.161.997,90

2013
191.400
228.884,07
18.033,27
375.386,36
952.795,72
313.700
43.095
156.118,53
101.117,39
14.987,05
2.395.517,39

2014
65.000
51.689,33
116.550,77
505.092,24
180.976,68
19.969
110.633,67
82.435,79
47.170,80
1.179.518,28

Θ εξζλιξθ του εγχειριματοσ πλιρουσ ανανζωςθσ των πθγϊν χρθματοδότθςθσ του ΕΣΡ ιταν ιδιαίτερα ικανοποιθτικι
το 2014, όπωσ διαφαίνεται και ςτο παρακάτω διάγραμμα που απεικονίηει τθ διαφοροποίθςθ των πόρων.
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Τα προγράμματα που υλοποίθςε το ΕΣΡ, εντόσ του 2014, είναι τα ακόλουκα:


Νομικι Συνδρομι ςε αιτοφντεσ άςυλο και ςε άτομα που απολαμβάνουν διεκνοφσ προςταςίασ



Κοινωνικι Αρωγι για τθν Ζνταξθ των Ρροςφφγων



Ραροχι νομικϊν και ψυχο-κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςε άτομα που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ ςτθ
Κεςςαλονίκθ, και ςε κρατοφμενουσ ςτθν Βόρεια Ελλάδα



Υποςτθρικτικζσ, ςυνοδευτικζσ και νομικζσ υπθρεςίεσ ςε κφματα εγκλθμάτων μίςουσ



Υποδοχι και ζκτακτθ ςτεγαςτικι ςυνδρομι Νεοαφιχκζντων Αιτοφντων Άςυλο



Υπθρεςίεσ μιασ ςτάςθσ: ενδυνάμωςθ και ζνταξθ προςφφγων



ΡΟΜΘΚΕΑΣ: Εντοπιςμόσ και Αποκατάςταςθ Κυμάτων Βαςανιςτθρίων ςτθν Ελλάδα



Sigrid Rausing Trust Grant



Ραροχι Νομικισ Υποςτιριξθσ ςε άτομα που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ υπό ςυνκικεσ κράτθςθσ

Το ΕΣΡ ανζπτυξε νζεσ ςυνεργαςίεσ και υλοποίθςε δράςεισ ςε ςυνεργαςία με μεγάλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, που
δραςτθριοποιοφνται εντόσ αλλά και εκτόσ Ελλάδασ, όπωσ οι Γιατροί Χωρίσ Σφνορα και θ Διεκνισ Αμνθςτία (Γραφείο
Λονδίνου), ενϊ ιταν εταίροσ και ςτα εξισ προγράμματα:


Δθμιουργϊντασ Εναλλακτικζσ ςτθν Κράτθςθ ςτθν Ευρϊπθ μια Ρραγματικότθτα μζςω Ανταλλαγισ,
Ευαιςκθτοποίθςθσ και Εκπαίδευςθσ



Κζντρο υποδοχισ ευάλωτων ατόμων αιτοφντων άςυλο ςτο κζντρο τθσ Ακινασ



Βάςθ Δεδομζνων Αςφλου/Asylum Information Database (AIDA)



Καλζσ πρακτικζσ ςτθν διαπίςτωςθ και εφαρμογι διαρκϊν και μόνιμων λφςεων για παιδιά που ζχουν
χωριςτεί από τισ οικογζνειεσ τουσ



Ρρόςβαςθ ςτθν προςταςία: ανκρϊπινο δικαίωμα/ Access to Protection: a Human Right



ENOUGH – ΑΚΕΤΑ: προςταςία και προϊκθςθ των δικαιωμάτων των κυμάτων ρατςιςτικισ βίασ



EDAL: «Μακαίνοντασ από τθν πρακτικι των δφο: Ευρωπαϊκι Βάςθ Δεδομζνων τθσ νομοκεςίασ για το
άςυλο»

Διαπιςτϊνεται μάλιςτα ότι πλζον το ΕΣΡ καταφζρνει να ςυνεχίςει τθν παροχι υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςε άτομα
που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ, κακϊσ το ζτοσ 2015 θ χρθματοδότθςθ από το ΕΤΡ προβλζπεται να
αντικαταςτακεί από νζεσ πθγζσ πόρων για τθ χρθματοδότθςθ τθσ δράςθσ του ΕΣΡ, παρά το γεγονόσ ότι
περιορίηονται οι μάλλον ςτακερζσ επί ςειρά ετϊν ιδιωτικζσ χρθματοδοτιςεισ (όπωσ π.χ. δωρεζσ από τα Λδρφματα
Σαμοφρκα, Λεβζντθ). Οι προκλιςεισ τθσ νζασ περιόδου διεκδίκθςθσ χρθματοδότθςθσ για τθ δράςθ του ΕΣΡ είναι
πολλζσ: θ προςπάκεια πρζπει να είναι ςτακερά επαναλαμβανόμενθ ςε ζνα οικονομικό περιβάλλον που δεν
διακρίνεται από ομαλότθτα και κανονικότθτα. Ωσ πλζον βιϊςιμθ πρόταςθ για τθν ςυνζχιςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ
οργάνωςθσ είναι θ χρθματοδότθςι τθσ από πολλζσ, διαφορετικζσ πθγζσ και θ ανάπτυξθ τθσ δεξιότθτασ τθσ
οργάνωςισ μασ να αναηθτεί και να διεκδικεί επιτυχϊσ χρθματοδότθςθ από τισ πθγζσ αυτζσ, βαςιηόμενθ ςτθ φιμθ
και αξιοπιςτία τθσ, πρόταςθ θ οποία εξελίςςεται διαρκϊσ με ιδιαίτερα κετικά αποτελζςματα. Ιδθ, εντόσ του 2014,
το ΕΣΡ χρθματοδοτικθκε για πρϊτθ φορά από το εκτόσ Ελλάδασ κοινωφελζσ Μδρυμα Sigrid Rausing Trust με το
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ποςό των 83.000 ευρϊ. Μζςα ςτο ίδιο ζτοσ, θ οργάνωςθ πζτυχε τθν ανανζωςθ τθσ επιχοριγθςθσ με το ςτακερό
ποςό των 70,000 £ για τρία ακόμα ζτθ (2015 με 2017).
Στισ αρχζσ του 2014 ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία το πρόγραμμα Prometheus Λ, με αποτζλεςμα το ΕΣΡ να λάβει εκ
νζου χρθματοδότθςθ απευκείασ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθν ςυνζχιςθ (Prometheus II) τθσ παροχισ
εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν ςε κφματα βαςανιςτθρίων και τθ περαιτζρω εξειδίκευςθ ςε δράςεισ εντοπιςμοφ και
πιςτοποίθςθσ κυμάτων. Ραράλλθλα, ςε δικτφωςθ με άλλεσ οργανϊςεισ του χϊρου, το ΕΣΡ ανζλαβε νζεσ
εξειδικευμζνεσ δράςεισ για τθ προάςπιςθ κυμάτων ρατςιςτικισ βίασ
Είναι δεδομζνθ θ ανάγκθ να ςτραφεί θ οργάνωςθ ςε διαφοροποιθμζνουσ τρόπουσ χρθματοδότθςθσ, ςε ςχζςθ με
το παρελκόν, κατά τρόπο εντατικό αλλά και ςυςτθματικό. Ρροσ το ςκοπό αυτό, θ ςυγκεκριμζνθ Υπθρεςία ςταδιακά
οργανϊνεται ϊςτε να λειτουργιςει ςυνδυαςτικά, αξιοποιϊντασ και προβάλλοντασ τθ ςωρευμζνθ πείρα και τα
καλά αποτελζςματα τθσ ςυνολικισ δράςθσ του ΕΣΡ μζςω τθσ:


Ραρακολοφκθςθσ και εμπλουτιςμοφ τθσ ιςτοςελίδασ του ΕΣΡ, ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα.



Ανάπτυξθσ τθσ δικτφωςθσ τθσ οργάνωςθσ και τθσ ςυμμετοχισ των μελϊν τθσ ςε ςυναντιςεισ και
πλατφόρμεσ ςτθν Ελλάδα αλλά και διεκνϊσ.



Συνζχιςθσ τθσ ζκδοςθσ του Newsletter τθσ οργάνωςθσ



Οργάνωςθσ διεκνϊν ςυναντιςεων ςτθν Ελλάδα, με αποτζλεςμα τθ προβολι και τθν ενίςχυςθ τθσ
φιμθσ τθσ οργάνωςθσ



Οργάνωςθ νζων ςυνεργαςιϊν με αναγνωριςμζνουσ φορείσ (οργανϊςεισ, ενϊςεισ, πλατφόρμεσ
ςυνεργαςίασ, ιδρφματα του εξωτερικοφ κ.λπ. Είναι ενδεικτικό ότι θ ςυνδιοργάνωςθ του ςυνεδρίου του
ICJ ςτθν Ελλάδα για τθ διοικθτικι κράτθςθ ζχει δθμιουργιςει μια ςτακερι επαφι με τθν εν λόγω
Ζνωςθ (Λnternational Commission of Jurists), για περαιτζρω ςυνεργαςίεσ



Αξιοποίθςθ των ςτατιςτικϊν δεδομζνων και των πλθροφοριϊν από τθ δράςθ τθσ οργάνωςθσ για τθ
ενίςχυςθ τθσ προβολισ και των προτάςεων χρθματοδότθςθσ του ΕΣΡ

Για τθν ςτακεροποίθςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων, τα οποία προςφζρει ςτο ΕΣΡ θ εξεφρεςθ
διαφοροποιθμζνων πθγϊν χρθματοδότθςθσ, εντάςςεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία θ παρακολοφκθςθ τθσ
υλοποίθςθσ των νζων ζργων και προγραμμάτων τθσ οργάνωςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθν οικονομικι υπθρεςία.
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ΔΙΚΣΤΩΘ
Το ΕΣΡ πάντα πιςτό ςτθν αρχι τθσ ςυνεργατικότθτασ και πιςτεφοντασ πωσ θ φωνι του γίνεται δυνατότερθ όταν
ενϊνεται με άλλεσ, φρόντιςε και το 2014 να ενιςχφςει τθν παρουςία του ςε διεκνείσ, ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ
πλατφόρμεσ για το άςυλο και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. Το ΕΣΡ είναι ενεργό μζλοσ των παρακάτω δικτφων:



European Network on Statelessness



European Council on Refugees and Exiles (ECRE)



United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)



International Detention Coalition (IDC)



Euro-Mediterranean Rights Network (EMHRN)



Separated Children in Europe Programme (SCEP)



UNTITED for Intercultural Action



Δίκτυο για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ



Εκνικι Επιτροπι για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου



Κεντρικό Επιςτθμονικό Συμβοφλιο για τθν Ρρόλθψθ και τθν Αντιμετϊπιςθ τθσ Κυματοποίθςθσ και τθσ
Εγκλθματικότθτασ των Ανθλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Κ.Ε.Α.)



Δίκτυο Καταγραφισ Ρεριςτατικϊν ατςιςτικισ Βίασ



International Council of Voluntary Agencies (ICVA)



EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings



ASTRA – Anti-trafficking action



European Resettlement Network

Στο ίδιο πλαίςιο, το προςωπικό μασ ςυμμετείχε ενεργά ςε πολυάρικμεσ Θμερίδεσ, Σεμινάρια, Συνζδρια κτλ., με
αποτζλεςμα να

ενιςχφεται ςθμαντικά θ προβολι του προςφυγικοφ ηθτιματοσ, ενϊ παράλλθλα θ ςυνεχισ

μετεκπαίδευςθ του προςωπικοφ μασ ενιςχφει το ΕΣΡ και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, μζςα από τθν ανταλλαγι
βζλτιςτων πρακτικϊν. Ο πίνακασ που ακολουκεί παρουςιάηει ςυνοπτικά τισ μθνιαίεσ ςυμμετοχζσ του ΕΣΡ ςε
τζτοιεσ δράςεισ.
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ΜΘΝΑ
Ιανουάριοσ

Φεβρουάριοσ

Μάρτιοσ

Απρίλιοσ

Μάιοσ

Ιοφνιοσ

ΤΝΑΝΣΘΘ
EDAL Conference 2014: Reflections on the current application of the EU asylum acquis
Combating discrimination, violence and intolerance based on religion and national origin
Asylum Information Database (AIDA)
Συνεδρίαςθ Επιτροπισ τθσ Βουλισ των Ελλινων – Ραρζμβαςθ ΕΣΡ για το Σχζδιο Νόμου
«Αναδιοργάνωςθ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, αναβάκμιςθ
Υπθρεςιϊν του ΥΔΤ και ρφκμιςθ λοιπϊν κεμάτων αρμοδιότθτασ ΥΔΤ»
Συνάντθςθ με εκπροςϊπουσ τθσ Κοινοβουλευτικισ Συνζλευςθσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ
Βιωματικό ςεμινάριο για το ρατςιςτικό ζγκλθμα
OSCE/ODIHR training of the Greek civil society network on combating and reporting hate crimes
Συνάντθςθ ςτα γραφεία του ΚΕΚΕΑ ςχετικά με τθν Αμυγδαλζηα
Ρροςταςία των γυναικϊν κυμάτων βίασ ςτον ξενϊνα του ΕΚΚΑ ςτθν Αττικι
Improving & monitoring protection systems against child trafficking
Συνάντθςθ με αποςτολι του ECRI ςτθν Ελλάδα
EASO Expert meeting on trafficking in human beings
EU Migration Policy: A push back for migrant’s rights in Greece
IDC Europe: Regional Workshop
Migrant youth adrift in Europe
EMHRN Working Group Meeting on migrants, refugees & asylum seekers
Εκδιλωςθ περιφερειακισ ενότθτασ Θλείασ: Ανκρϊπινα δικαιϊματα-φτϊχεια-ρατςιςμόσ
European seminar on combating hate crime
Εορταςμόσ τθσ πρόκριςθσ τθσ Ακινασ με το «ςυνΑκινα»
Seminar on refugees & migrants in Greece
Advanced ELENA Course on credibility assessment in asylum claims
Καλάςςιεσ μεταναςτευτικζσ ροζσ ςτθν Ελλάδα: Οι προκλιςεισ μιασ ςφγχρονθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ
3rd Meeting of the EU civil society platform against trafficking in human beings
Missing children in the context of child trafficking
Debate in the neighborhood exchange 2014
UNHCR Training
* Workshop: Ραροχι νομικισ ςτιριξθσ ςτα νθςιά του Β. Αιγαίου
Ραγκόςμια Θμζρα για τα εξαφανιςμζνα παιδιά
The 2014 cities of migration conference
Caritas Seminar: Θ μετανάςτευςθ και τα κοινωνικά προβλιματα που δθμιουργεί θ κρίςθ ςτθν Ελλάδα
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Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
επτζμβριοσ

Οκτώβριοσ

Νοζμβριοσ

EMN Conference 2014-Irregular migration & return: Challenges and practices
ENAR Conference: Set the anti-racist movement in motion
International Roundtable: New trends on policy & legislation changes in the anti-trafficking field
Ραρουςίαςθ βιβλίου: “Greece: from exit to recovery?” των Κ. Ρελαγίδθ κ Μ. Μθτςόπουλου
Σεμινάριο: Ρρόςφατεσ νομοκετικζσ εξελίξεισ που αφοροφν ςε κζματα διακρίςεων που αντιμετωπίηουν οι πολίτεσ τρίτων χωρϊν
* Event για τθν Ραγκόςμια Θμζρα ενάντια ςτα Βαςανιςτιρια
Στρογγυλι Τραπζηθ: Hate speech & populist othering in Greece-through the racism, age, gender looking glass
Συνάντθςθ για το Ρρόγραμμα PRUMA
Meeting organized by IOM
* Συνάντθςθ με το UN Voluntary Fund for Victims of Torture
* Project on Surveillance and counter0surveillance in Greece
* Διεκνζσ Συνζδριο του ΕΣΡ ςε ςυνεργαςία με τθ Διεκνι Επιτροπι Νομικϊν για τθ διοικθτικι κράτθςθ των αλλοδαπϊν
Θμερίδα παρουςίαςθσ αποτελεςμάτων ζρευνασ με τίτλο: Οι πολιτικζσ ζνταξθσ των μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα
EASO training for Greek stakeholders in the field of reception of asylum seekers
* Meeting with the Delegation of US Conference of Catholic Bishops
Ενθμερωτικι Εκδιλωςθ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ςτθν Ελλάδα, Μδρυμα Μποδοςάκθ
ECRE Annual General Conference
Συνάντθςθ Ενθμζρωςθσ από το UNHCR
EU Anti-Trafficking Day Platform
Advanced ELENA Course on τhe application of the EU Charter of Fundamental Rights to immigration & asylum law
EPC Policy Update for EPIM
Practical Conference on Syria & Iraq, EASO
Τελικό Συνζδριο Ερευνθτικοφ Ρρογράμματοσ «ΜΛΔΑΣ», ΕΛΛΑΜΕΡ
EMHRN Working group
Fundamental Rights Conference

* Το ΕΣΡ είχε ρόλο ςυντονιςτι ςτισ εν λόγω ςυναντιςεισ.
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ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ
Το ΕΣΡ ευχαριςτεί όλουσ εκείνουσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάςτθκε ςτενά ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων
ςτιριξθσ προςφφγων και αιτοφντων άςυλο, μεταξφ των οποίων περιλαμβάνονται όλεσ οι εταιρείεσ που
προζβθςαν ςε δωρεζσ ςε είδοσ ι ςε χρθματικά ποςά υπζρ των δράςεων του ΕΣΡ, κακϊσ και τα
προαναφερκζντα Λδρφματα. Επίςθσ, το ΕΣΡ ευχαριςτεί όλα τα μζλθ και τουσ ατομικοφσ υποςτθρικτζσ του,
ειδικότερα τθν κυρία Καίτθ Κυριακοποφλου που επί ςειρά πολλϊν ετϊν προςφζρει αμζριςτθ και ζμπρακτθ
ςτιριξθ ςτο ΕΣΡ ωσ δωριτρια μεγάλων ποςϊν ευεργετϊντασ το ζργο και τουσ ςκοποφσ του ΕΣΡ.
Επιπλζον, το ΕΣΡ απευκφνει ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτουσ πολφτιμουσ εκελοντζσ του, χωρίσ τουσ οποίουσ
δεν κα ζφερε εισ πζρασ με τθν ίδια επιτυχία τουσ ςτόχουσ και τισ δράςεισ του. Αναμφιςβιτθτα, ο
εκελοντιςμόσ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο κάκε πρωτοβουλίασ που προζρχεται από Μθ Κερδοςκοπικζσ
Οργανϊςεισ και Σωματεία, οι πόροι των οποίων είναι παραδοςιακά πολφ περιοριςμζνοι. Το Ελλθνικό
Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ ζχει τθν τφχθ να λαμβάνει κακθμερινά τθν ζμπρακτθ υποςτιριξθ
ανκρϊπων που με τισ προςωπικζσ τουσ ικανότθτεσ, τα ταλζντα και τθν τεχνογνωςία τουσ αλλά και, κυρίωσ,
χάρθ ςτθν προςωπικι τουσ πρωτοβουλία και γενναιοδωρία ςυνεπικουροφν ςτθν υλοποίθςθ των ςτόχων
του και τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ.
Ευχαριςτοφμε κερμά τθν εκελόντρια, ςυντονίςτρια εκελοντϊν Ειρινθ (ενζ) Γκάτςθ, κακϊσ και τουσ:
Aντωνίου Μαρία, Decottignies Anne Sophie, Fevre Alice, Fossier Fanny, Kαραγιαννοποφλου Μαρία-Λουίηα,
Kαραμιχάλθ Αννα-Μαρία, Kατςαροφ Αλεξάνδρα, Kότςιφα Ελευκερία, Oλζκο οηαλί, Purcχvanidze Dato,
Verheyen Mathias, Wager Valentin, Αλ Αςςααντ Αφροδίτθ, Αρβανίτθ Μυρςίνθ, Βλάχου Γρθγορία-Ελζνθ,
Βουγιοφκα Αντιγόνθ, Βουλκοφδθ Νικολζτα, Βρανά Ευαγγελία, Γεωργίου Νίκθ, Γκάτςθ Ειρινθ, Γκζτςθ
Θλζκτρα, Δθμοποφλου Ηωι, Δθμοποφλου-Βλαςτοφ Φοίβθ, Διαμαντοποφλου Ελζνθ, Ευάγγελοσ Λςαάκ
Σωτιρθσ, Κεοδωροποφλου Διμθτρα, Λωαννίδου Ελζνθ, Καββαδία Μαγδαλζνα, Καηαηοποφλου Διονυςία,
Κακαβοφλθσ Κωνςταντίνοσ, Καλοφτςα Δωροκζα, Καρακίτςιου Ελζνθ, Καρανάςου Κζλλυ, Καρνζηθ-θγάτου
Σάντθ, Κατςίνα Τατιάνα, Κελεςίδου Μαρίνα, Κόκκαλθ Ειρινθ-Κωνςταντίνα, Κουρκουλά Φωτεινι,
Κουρκουτά Αλεξάνδρα, Κουφοποφλου Ειρινθ, Κφρκου Γεωργία, Κφρκου Χριςτιάννα, Λζςςθ Χρυςάνκθ,
Λουκάσ Δθμιτρθσ, Λουκίνοσ Ραναγιϊτθσ, Μαυρίδθ Λυδία, Μζντε Ειρινθ-Αικατερίνθ, Μίντηθρα Κατερίνα,
Μοςχάκθ Χριςτίνα, Μουροφηθ Χριςτιάννα, Μουτεςίδου Ολγα, Μπάκα Μαρία-Ελιςςάβετ, Μπζτηιοσ
Κυριάκοσ, Μωραίτθ Μαρία, Νίκα Αγγελικι, Νικολαίδθ Ολγα, Νικομάνθ Αλεξία, Νόβακ Δανάθ Ελζνθ, Ντελλι
Λίνα, Ντζντια Ανίςα, Ντονζα Ντανιζλα, Ντουηζπθ Κωνςταντίνα, Ντοφρου Μαρία, Ξανκοφλθ Μαρία, Ξερνοφ
Μαρία, Ραπαδοπουλου Ολυμπία, Ραπαμίχου Μαρία, Ραπανικιτασ Αλζξανδροσ, Ραππά Ελευκερία,
Ραςπάτθ Μυρςίνθ, Ρερτςινίδου Μαρίνα, Ριςτόλθ Αγγελικι-Κζλλυ, Ρολυδϊρου Δϊρα, Ρολυμζρου Μαρία,
Ρρωτονοταρίου Κυριακι, Σαμιάκου Χρφςα, Σζρβου Αλεξάνδρα, Σερεβζτα Κατερίνα, Σζρμπου Ελιςςάβετ,
Σταματοποφλου Μαρία-Αγγελικι, Συμεωνίδθ Χριςτίνα, Ταρζ Κωνςταντίνα,Τάςςιου Λωάννα, Τςίκερθ
Φωτεινι, Τςουλοφκα Φωτεινι, Φαρακοφκθ Λιδα, Φλοφδα Ευαγγελία, Φραντηι Ρεριηουλα Μαρία, Φωτίου
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Κουνάδθ Λγνατία, Χατηινα Μυρτϊ, Χοφτου Λφιγζνεια, Χριςτοφίγου-Λιβάνθ Λωάννα, Χρυςι Χρυςθίδα,
Ψφλλου Αφρα, Σκανδάλθσ Ορζςτθσ,Σαρβάνθ Διμθτρα, Μπαρτηζλθσ Στζφανοσ, Αναςταςίου ΔομνίκθΒαςιλεία και Μιχαλοποφλου Φλϊρα.
Τζλοσ, πρζπει να δοκοφν ιδιαίτερεσ ευχαριςτίεσ προσ τα μζλθ του προςωπικοφ που, για άλλθ μία χρονιά,
παρά τισ αρκετά ςυχνζσ κακυςτεριςεισ ςτισ πλθρωμζσ των μιςκϊν τουσ και τον φόρτο εργαςίασ που
αντιμετωπίηουν κακθμερινά, εργάςκθκαν και εξακολουκοφν να εργάηονται με αφοςίωςθ και ςυναίςκθμα
ευκφνθσ απζναντι ςτουσ αιτοφντεσ άςυλο και ςτουσ πρόςφυγεσ που εξυπθρετοφν.
Ακινα, 20 Απριλίου 2015
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