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Μήνυμα Προέδρου
Το 2017, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) αντιμετώπισε αρκετές προκλήσεις
εξαιτίας της μεγάλης προσφυγικής κρίσης που, από το 2015, δημιούργησε μια νέα κατάσταση για
το προσφυγικό ζήτημα στη χώρα μας, αναδεικνύοντας χρόνια προβλήματα ως προς τη διαχείριση
και αντιμετώπισή του.
Το ΕΣΠ κατάφερε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις για παροχή νομικής
υποστήριξης και κοινωνικών υπηρεσιών σε πολλές χιλιάδες ανθρώπων, μέσα από την ενίσχυση
του προσωπικού του, την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και του τρόπου λειτουργίας του, αλλά
και μέσω της αποκτηθείσας εμπειρίας και βαθιάς γνώσης του επάνω στο προσφυγικό ζήτημα.
Η επιτυχής αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων υπήρξε, πρωτίστως, αποτέλεσμα συστηματικής
προσπάθειας και συνεργασίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν αρωγός των προσπαθειών του Οργανισμού και ελπίζουμε ότι,
και στο νέο έτος, θα συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία, το καλό εργασιακό κλίμα, η ομαδική
προσπάθεια και η αποτελεσματική επικοινωνία,ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΣΠ.
Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων 2017 παρέχει μια συνοπτική εικόνα της εξέλιξης της
δραστηριότητας του φορέα.
Το 2017 ήταν μια χρονιά-πρόκληση, όμως, όλες οι Υπηρεσίες του ΕΣΠ και οι ομάδες ειδικών
τους παρείχαν υποστήριξη σε μεγάλο αριθμό εξυπηρετούμενων και διαχειρίστηκαν
αποτελεσματικά την πληθώρα των καθηκόντων τους, τόσο στο νομικό πεδίο όσο και στο πεδίο
των κοινωνικών υπηρεσιών και της διερμηνείας, εστιάζοντας σε νέες αλλά και παλιές υποθέσεις,
τις οποίες επί χρόνια συνεχίζουν να παρακολουθούν και να στηρίζουν.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει, λοιπόν,να δοθούν προς τα μέλη όλου του προσωπικού του ΕΣΠ
που, για ακόμα μια χρονιά, εργάστηκαν με αφοσίωση, ενσυναίσθηση και επαγγελματική ευθύνη,
με σκοπό την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αιτημάτων και αναγκών των προσφύγων που
απευθύνθηκαν σε εμάς για υποστήριξη.
Το ΕΣΠ ευχαριστεί όλους εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε στην υλοποίηση
προγραμμάτων για την παροχή πολύτιμων υπηρεσιών και υποστήριξης σε πρόσφυγες, αιτούντες
άσυλο και σε ευάλωτες ομάδες.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει ακόμα στους πολύτιμους εθελοντές μας που, με τον
ενθουσιασμό και την πρωτοβουλία τους, συνεπικουρούν το έργο μας. Χωρίς τους εθελοντές, δεν
θα ήταν εφικτή η επίτευξη των στόχων και των δράσεων του Οργανισμού μας στον ίδιο βαθμό.
Τέλος, το ΕΣΠ ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη του, τους ιδιωτικούς φορείς και δωρητές που
προέβησαν σε δωρεές σε είδος ή σε χρηματικά ποσά υπέρ των δράσεων μας. Χωρίς την ευγενική
χορηγία και υποστήριξη των προαναφερθέντων χρηματοδοτών, το έργο μας δεν θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί.
Εύχομαι και το 2018 να είναι μια πολύ δημιουργική χρονιά για όλους.
Κωνσταντίνος Μαυροειδής
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1. Προσφυγικό φαινόμενο στην Ελλάδα

Μετά την απρόσμενη αύξηση των προσφυγικών ροών στα ελληνικά νησιά το 2015, οι οποίες
κατέληγαν τελικά σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης (κυρίως τη Γερμανία) μέσω της Βαλκανικής
οδού, την κατακόρυφη μείωση των ροών αυτών το 2016 με το οριστικό κλείσιμο της Βαλκανικής
οδού το Μάρτιο του 2016 και τον εγκλωβισμό σημαντικού αριθμού προσφύγων στα ελληνικά
νησιά και την ενδοχώρα, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας τον
ίδιο μήνα, το 2017 βρήκε την κατάσταση του ασύλου στη χώρα σε φάση σταθεροποίησης.
Οι αφίξεις προσφύγων ανήλθαν σε περίπου 35.000 άτομα, τα οποία εισήλθαν στη χώρα
κυρίως μέσω των νησιών του ΒΑ Αιγαίου (29.718 άτομα) και, δευτερευόντως, μέσω του Έβρου.
Μετά από μια κάμψη το πρώτο εξάμηνο του 2017, ο αριθμός των προσφύγων σημείωσε
σημαντική αύξηση από το καλοκαίρι του 2017 και ύστερα, με τη σημαντικότερη αύξηση να
παρατηρείται στον Έβρο, ο οποίος σταδιακά ανέκαμψε ως σημείο εισόδου στην ελληνική
επικράτεια (αναφέρονται 5.651 συλλήψεις στην περιοχή το 2017, αντί περίπου 3.300 το 2016,
που οι περισσότερες εξ αυτών αντιστοιχούν σε νέες εισόδους).
Η πλειοψηφία των νεοεισερχόμενων προέρχεται από χώρες καταγωγής οι οποίες
βρίσκονται εδώ και χρόνια σε εμπόλεμη κατάσταση ή σε κατάσταση γενικευμένης βίας (42%
Συρία, 20% Ιράκ, 12% Αφγανιστάν).
Αντίστοιχα, ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου που καταγράφηκαν το έτος 2017 ανέρχεται σε
58.861 άτομα (η διαφορά των δύο αριθμών - νεοεισερχόμενων και αιτούντων άσυλο - οφείλεται
στην καθυστερημένη καταγραφή αιτήσεων ασύλου προσφύγων που είχαν εγκλωβιστεί στη χώρα
μετά το κλείσιμο του Βαλκανικού διαδρόμου τον Μάρτιο του 2016, οι οποίοι καταγράφηκαν μέσα
στο έτος 2017).
Την ίδια χρονιά, σταθεροποιήθηκε και η εφαρμογή της «Συμφωνίας» ΕΕ – Τουρκίας, με την
γενικευμένη πια εφαρμογή της πολιτικής γεωγραφικού περιορισμού των αιτούντων άσυλο στα
ελληνικά νησιά, έως το πέρας της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων τους, και την αποδοχή,
από τις δευτεροβάθμιες Επιτροπές Προσφυγών, της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας για τους
Σύριους πρόσφυγες που καταφεύγουν στην Ελλάδα. Τούτο έλαβε χώρα σε μια πλήρη αντιστροφή
της σχετικής κρίσης των αντίστοιχων δευτεροβάθμιων Επιτροπών Προσφυγών που
λειτουργούσαν έως τον Ιούλιο του 2016, μετά την αναμόρφωση της σύνθεσης αυτών που έγινε με
το ν. 4399/2016. Εν τω μεταξύ, την ίδια χρονιά, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJEU)
απέφυγε να ελέγξει σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο τη «Συμφωνία» ΕΕ – Τουρκίας, κρίνοντας ότι το
κείμενο αυτής δεν έχει εκδοθεί από όργανο της ΕΕ, αλλά αποτελεί δελτίο τύπου που εκδόθηκε
από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ και της Τουρκίας. Σχετική έφεση κατά της
απόφασης αυτής εκκρεμεί στην Ολομέλεια του ως άνω Δικαστηρίου.
Έτσι, στην Ελλάδα και στο σύστημα υποδοχής αιτούντων άσυλο της χώρας, παρέμεναν
περίπου 15.000 άτομα στα ελληνικά νησιά (15.405 την 1-1-2017 και 13.671 στις 31-12-2017),
περίπου 20.000 άτομα στο πρόγραμμα μέσω ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και άλλων δομών
στην ενδοχώρα μέσω της ΥΑ/ΟΗΕ (25.817 στις 21-2-2017 και 17.995 στις 28-12-2017) και άλλα
περίπου 15.000 άτομα σε διάφορες δομές φιλοξενίας (14.281 την 1-8-2017), χρηματοδοτούμενες
κύρια από το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.
Το σύστημα εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, παρά τη μεγάλη ανάπτυξή του το
2016, που συνεχίσθηκε και το 2017, αντιμετωπίζει προβλήματα κυρίως ως προς την πρόσβαση, η
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οποία συνεχίζει να εμφανίζει προσκόμματα, ιδίως για όσους δεν έχουν εισέλθει μέσω των
ελληνικών νησιών. Ιδιαίτερα, επίσης, προβλήματα εμφανίζονται και με την εφαρμογή της ταχείας
διαδικασίας συνόρων μετά τη «Συμφωνία» ΕΕ - Τουρκίας, με την εμπλοκή υπαλλήλων/εισηγητών
του EASO στη διαδικασία παραδεκτού (αλλά πλέον και στην επί της ουσίας εξέταση στις μη
ευάλωτες περιπτώσεις) και στην εκτίμηση της ευαλωτότητας που εφαρμόζεται στα ελληνικά
νησιά. Το μεγαλύτερο, όμως, πρόβλημα εντοπίστηκε στην αρνητική στάση των δευτεροβάθμιων
Επιτροπών Προσφυγών, οι οποίες απορρίπτουν τις σχετικές αιτήσεις σε ποσοστό 93,63%, σε
προφανή αναντιστοιχία με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Την ίδια χρονιά, συνεχίστηκε η εφαρμογή των μεταφορών μέσω του Κανονισμού
Δουβλίνου προς άλλες χώρες της ΕΕ (συνολικά 4.268 άτομα για το 2017), κυρίως μέσω της
διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης, παρά τα εμπόδια στην εφαρμογή της, μέσω άτυπου
πλαφόν αριθμού μεταφορών που επιχειρήθηκε να εφαρμοσθεί με άτυπη συμφωνία ελληνικής
και γερμανικής κυβέρνησης στα μέσα του 2017. Ολοκληρώθηκε, επίσης, και η εφαρμογή του
συστήματος μετεγκατάστασης (relocation) που είχε αποφασιστεί το Σεπτέμβριο του 2015, με
αποτέλεσμα να έχουν μεταφερθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κατά τα 2 έτη εφαρμογής του,
συνολικά 21.731 άτομα, σε σχέση με στόχο 66.400 ατόμων που αφορούσε την Ελλάδα.
Το τέλος, δε, του έτους και η αρχή του επόμενου (2018) είδε και την πρώτη επιστροφή
αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, μέσω του κανονισμού Δουβλίνου, η πλήρης επαναφορά του
οποίου είχε συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το Μάρτιο του 2017, χωρίς όμως να
λάβει μαζική εφαρμογή. Τούτο συνέβη, καθώς, ενόψει των συνεχιζόμενων προβλημάτων στο
σύστημα υποδοχής της χώρας, πολλά εθνικά Δικαστήρια αναστέλλουν τις σχετικές πράξεις
επιστροφής προς την Ελλάδα, ενώ βέβαια συνεχίζεται η παρακολούθηση της εφαρμογής της
απόφασης MSS κατά Ελλάδας και Βελγίου από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της
Ευρώπης (η οποία είχε αναστείλει κατ΄ουσίαν την εφαρμογή του συστήματος Δουβλίνου για την
Ελλάδα.
Το σύστημα υποδοχής στη χώρα αντιμετώπισε επίσης σοβαρές δυσκολίες, καθώς η
κατάσταση των δομών φιλοξενίας στα ελληνικά νησιά (αποτέλεσμα της γενικευμένης εφαρμογής
του γεωγραφικού περιορισμού μετά τη «Συμφωνία» ΕΕ - Τουρκίας) παρέμεινε εκρηκτική, με τη
λειτουργία αυτών σε πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα από τη διαθέσιμη, και υπό όρους που δεν
σέβονταν τα ελάχιστα δικαιώματα της Οδηγίας Υποδοχής. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην έντονη
κριτική του συστήματος υποδοχής από την πλευρά όλων των Διεθνών Οργανισμών και των
ελληνικών και διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων, δημιουργώντας ταυτόχρονα και σοβαρά
προβλήματα ως προς την διαπίστωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ευάλωτων ομάδων.
Η δε κατάσταση των δομών φιλοξενίας στην ενδοχώρα, ιδίως των προσωρινών, υπό τη
μορφή των camps, παρά τη βελτίωση των συνθηκών σε σχέση με το 2016, παρουσίασε και αυτή
προβλήματα, κυρίως λόγω της ποικιλομορφίας αυτών και της διοίκησης και εποπτείας από
διάφορους κρατικούς και μη κρατικούς φορείς (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ελληνικός Στρατός, Δήμοι κλπ. διεθνείς και ελληνικές ανθρωπιστικές
οργανώσεις, ΔΟΜ, ΥΑ/ΟΗΕ κλπ), χωρίς κεντρικό σύστημα εποπτείας και διαχείρισης. Η φιλοξενία
των ασυνόδευτων ανηλίκων παρέμεινε και το 2017 εξαιρετικά προβληματική, καθώς το πέρασμα
της χρηματοδότησης των δομών από το σύστημα ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ στη
χρηματοδότηση μέσω τακτικών πόρων του AMIF, οδήγησε σε μείωση των διαθέσιμων θέσεων
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(από περίπου 1.300 σε 1.100 στο δεύτερο εξάμηνο του 2017), όταν οι καταγεγραμμένοι
ασυνόδευτοι ανήλικοι παρέμειναν πολύ περισσότεροι σε αριθμούς (3.270 στις 31-1-2018). Η δε
προστατευτική φύλαξη, είτε επίσημα σε αστυνομικά κρατητήρια και προαναχωρησιακά κέντρα
κράτησης (89 άτομα στις 31-1-2018), είτε ανεπίσημα, μέσω της λειτουργίας κλειστών χώρων
υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (180 άτομα στις 31-12018), παρέμεινε και πάλι ένα ιδιαίτερα μελανό σημείο στη διαχείριση των ανηλίκων.
Η δε κράτηση αιτούντων άσυλο σημείωσε αύξηση την ίδια χρονιά (9.534 αιτούντες άσυλο
κρατήθηκαν το 2017 αντί 4.072 το 2016), με την έναρξη λειτουργίας ή επαναλειτουργίας χώρων
κράτησης στα νησιά της Λέσβου και της Κω και με διακηρυγμένη την πρόθεση της κυβέρνησης για
λειτουργία χώρων κράτησης και στα υπόλοιπα νησιά, με σκοπό τη διευκόλυνση των επιστροφών
στην Τουρκία μέσω της εφαρμογής της «Συμφωνίας» ΕΕ – Τουρκίας.

1.1Νέες προκλήσεις το 2017
Η κατάσταση στην Τουρκία και οι αυξανόμενες διώξεις σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων και
λειτουργών, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου 2016, οδήγησε σε σημαντική αύξηση
των αιτημάτων ασύλου Τούρκων πολιτών, καθ' όλη τη διάρκεια του 2017, που συνεχίζεται έως
σήμερα (1.827 άτομα το 2017 έναντι 189 το 2016). Επίσης, οι είσοδοι μέσω Έβρου αυξήθηκαν
κατακόρυφα το 2017, όπως επίσης και το φαινόμενο των προσφύγων που εισέρχονται από την
ίδια περιοχή χωρίς να καταγράφονται, οι οποίοι φθάνουν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ακόμη
και σε δομές φιλοξενίας, χωρίς να έχει καταγραφεί η αίτησή τους ή να έχουν υπαχθεί σε
οποιαδήποτε διαδικασία υποδοχής, με αποτέλεσμα αυξημένες ανάγκες προστασίας.
Την ίδια περίοδο, επίσης, παρατηρούνται και αυξημένα περιστατικά επαναπροωθήσεων
από την ίδια περιοχή, αλλά και από περιοχές και κέντρα κράτησης που βρίσκονται πλησίον του
Έβρου. Τον Φεβρουάριο του 2018, το ΕΣΠ δημοσιοποίησε έκθεση σχετική με περιστατικά
παράνομων επαναπροωθήσεων από την περιοχή.
Η αύξηση του αριθμού των αναγνωρισμένων δικαιούχων διεθνούς προστασίας (11.295
δικαιούχοι προσφυγικού καθεστώτος και επικουρικής προστασίας σε α΄ και β΄ βαθμό εξέτασης
κατά το 2017) μεγαλώνει τις ανάγκες ένταξης αυτών στη χώρα, η οποία αποτελεί τη νέα μεγάλη
πρόκληση για το σύστημα ασύλου.
Λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της απουσίας ολοκληρωμένου σχεδίου
ένταξης εκ μέρους των κρατικών αρχών, δυστυχώς, η κατάσταση των προσφύγων μετά την
αναγνώριση τους, λίγο αλλάζει με την χορήγηση καθεστώτος προστασίας. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα και οι δομές φιλοξενίας και το σύστημα των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων της
ΥΑ/ΟΗΕ να παραμένει διαρκώς πλήρες (ποσοστό κάλυψης 95,2% το Δεκέμβριο του 2017), χωρίς
δυνατότητες ούτε να απορροφήσει τις ανάγκες απεγκλωβισμού των προσφύγων από τα νησιά,
αλλά ούτε και να υποβοηθήσει την ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων στη χώρα.
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2. Το ΕΣΠ στην αντιμετώπιση της κατάστασης

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ και άλλες διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως και οργανώσεις προστασίας των
δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εδραίωσε την παρουσία του στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την
ενίσχυση των γραφείων και την παροχή υπηρεσιών σε σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό προσώπων
σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
Ανέπτυξε και εδραίωσε την παρουσία του σε όλα τα σημεία εισόδου της χώρας,
διατηρώντας γραφείο στη Λέσβο και ομάδες παροχής νομικής προστασίας στα λοιπά νησιά όπου
λειτουργούν Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής, αλλά και στην περιοχή της Ρόδου και του Έβρου. Ακόμη, με αποστολές του, κάλυψε
ανάγκες παροχής νομικής προστασίας σε όλα τα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης της χώρας,
(Αμυγδαλέζα, Κόρινθος, Ξάνθη, Παρανέστι, Φυλάκιο), όπως και σε λοιπούς χώρους κράτησης (π.χ.
αστυνομικά τμήματα).
Ταυτόχρονα, παρείχε υπηρεσίες στο σύνολο των δομών φιλοξενίας της περιοχής της
Ηπείρου με γραφείο στα Ιωάννινα, ενώ επίσης παρείχε συστηματικά υπηρεσίες σε δομές
φιλοξενίας της Αττικής, Βοιωτίας και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία
επίσης με το Δήμο Θεσ/νίκης και την Ύπατη Αρμοστεία, παρείχε υπηρεσίες σε φιλοξενούμενους
στο σύστημα φιλοξενίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).
Επιπλέον, παρείχε υπηρεσίες σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, οι οποίες κάλυπταν κάθε
φάσμα των αναγκών προστασίας τους. Κατά τον ίδιο τρόπο, και σε συνεργασία με άλλες
οργανώσεις (Γιατροί Χωρίς Σύνορα και Βαβέλ), παρείχε υποστήριξη σε επιζήσαντες
βασανιστηρίων.
Η δράση, δε, του ΕΣΠ στην παροχή προστασίας σε ασυνόδευτους ανηλίκους, μέσω των
γραφείων του σε Αθήνα και Θεσ/νίκη, κάλυψε σημαντικά κενά προστασίας, ιδίως σε
ασυνόδευτους ανηλίκους που δεν είχαν προηγούμενα καταγραφεί στο σύστημα της Υπηρεσίας
Ασύλου.
Το ΕΣΠ παρείχε συστηματικά υποστήριξη στο β' βαθμό εξέτασης των αιτημάτων ασύλου,
σε αναπλήρωση της σχετικής κρατικής υποχρέωσης, στην ενδοχώρα (Αττική – Κόρινθο, Θεσ/νίκη),
τη Ρόδο και τον Έβρο, για όλο σχεδόν το 2017, έως τη σταδιακή ανάληψη της σχετικής
λειτουργίας από μητρώο δικηγόρων που συστάθηκε από την Υπηρεσία Ασύλου.
Υποστήριξε, δε, πλήθος υποθέσεων ασύλου ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Εφετείων,
ενώ παρείχε επίσης νομική κάλυψη σε σημαντικό αριθμό αστικών/ποινικών υποθέσεων, καθώς
και υποθέσεων εκδόσεως, σε αιτούντες άσυλο, αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς
προστασίας και ευάλωτες περιπτώσεις στο σύνολο της χώρας.
Παρά, δε, τις αρνητικές αποφάσεις των δευτεροβάθμιων Επιτροπών Προσφυγών και την
αρνητική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς το ζήτημα της κρίσης της Τουρκίας
ως ασφαλούς τρίτης χώρας για τους Σύριους πρόσφυγες, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες μαζί με άλλες οργανώσεις, ελληνικές κατά κύριο λόγο, κατάφεραν και ανέστειλαν
αποφάσεις επιστροφών/επανεισδοχής τους στην Τουρκία, ενώ επίσης παρείχαν προστασία με
αναστολή επιστροφής στην Τουρκία και σε πρόσφυγες άλλων εθνικοτήτων, οι οποίοι είχαν
απορριφθεί με οριστικές αποφάσεις δευτεροβάθμιων επιτροπών.
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Την ίδια χρονιά, βρήκαν τη δικαίωσή τους, μέσω της υπόθεσης Μανωλάδας, 42 θύματα
καταναγκαστικής εργασίας από το Μπαγκλαντές, οι οποίοι έλαβαν αποζημιώσεις σημαντικού
ύψους με την από 30-3-2017 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (υπόθ. 21884/2015).
Κατά, δε, της απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, με την οποία
επιβλήθηκε, κατά τρόπο γενικό και αόριστο, γεωγραφικός περιορισμός παραμονής έως την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, υποβλήθηκε αίτηση ακύρωσης, η οποία έγινε δεκτή καθιστώντας
την σχετική απόφαση άκυρη με την υπ’αριθμ. 805/2018 απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, πλην όμως, η Διοίκηση, αρνούμενη να επανεξετάσει τον επιβληθέντα περιορισμό,
επανήλθε με απόφαση, όμοια κατά το περιεχόμενό της.
Το τέλος της χρονιάς έφερε το ΕΣΠ σε ευρεία δημοσιότητα, μέσω της υποστήριξης των
oκτώ Τούρκων στρατιωτικών σε β' βαθμό, εκ των οποίων, ο ένας έλαβε άσυλο στην Ελλάδα, με
απόφαση Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Προσφυγών, κατά της οποίας ο Υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής άσκησε αίτηση ακύρωσης και αναστολής. Η σχετική υπόθεση θα
εκδικασθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 4-5-2018, θέτοντας για
πρώτη φορά ζητήματα αποκλεισμού από διεθνή προστασία ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου
της χώρας.
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3. Παρουσία του ΕΣΠ στην Ενδοχώρα και στα Νησιά

Το

ΕΣΠ, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο

προσφυγικός πληθυσμός, συνέβαλε τα μέγιστα στην εξυπηρέτησή του, παρέχοντας υψηλού
επιπέδου κοινωνικές και νομικές υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας χιλιάδες υποθέσεις που χρήζουν
διεθνούς προστασίας.
Κατά το 2017, το ΕΣΠ συνέχισε την επεκτεινόμενη δράση του στην ενδοχώρα και στα νησιά μέσω
της μόνιμης παρουσίας των γραφείων του, αλλά και με μόνιμες και τακτικές αποστολές σε δομές
προσφύγων και στα σημεία εισόδου, (βλ. χάρτη).
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4. Το ΕΣΠ σε ποσοστά και αριθμούς

1989 - 2017
28 χρόνια
στήριξης στον πρόσφυγα

πλέον των 100.000 εξυπηρετούμενων

8. 660

14.755

Εξυπηρετούμενοι Κοινωνικής Υπηρεσίας
2017

Εξυπηρετούμενοι Νομικής Υπηρεσίας
2017

21.744

31.120

Ενέργειες προς εξυπηρετούμενους
για παροχή Κοινωνικής Υποστήριξης
2017

Ενέργειες προς εξυπηρετούμενους
για παροχή Νομικής Υποστήριξης
2017

«Ολιστική προσέγγιση»
Μέθοδος ΕΣΠ για διαχείριση υποθέσεων
Πλαισίωση εξυπηρετούμενων από τους ειδικούς των
Υπηρεσιών
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Οι αισθητά αυξημένοι αριθμοί των εξυπηρετούμενων του ΕΣΠ κατά το 2017, συγκριτικά με
τα προηγούμενα έτη, αντικατοπτρίζουν τη δυναμική και τις ισχυρές δομές του οργανισμού. Το
ΕΣΠ αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σε νέες υποθέσεις και εξακολουθεί να παρακολουθεί
τους εξυπηρετούμενους που έχει αναλάβει να υποστηρίξει επί σειρά ετών.
Τα διαγράμματα που ακολουθούν απεικονίζουν τα δεδομένα του συνόλου των ατόμων
που έλαβαν κοινωνικές και νομικές υπηρεσίες κατά το 2017. Οι κατηγοριοποιήσεις τους έγιναν
βάσει δημογραφικών στοιχείων, εθνικοτήτων και νομικού καθεστώτος.

Ποσοστό Γυναικών/Ανδρών
Η πλειοψηφία των εξυπηρετούμενων είναι
άντρες (63%), ωστόσο οι γυναίκες (37%), αν
και μειοψηφία, αποτέλεσαν μια πρόκληση
για τους ειδικούς των Υπηρεσιών μας,
καθώς είναι μια ομάδα που χρήζει
ιδιαίτερης υποστήριξης. Η ανάπτυξη ειδικών
και εξειδικευμένων υπηρεσιών προς την
ομάδα αυτή, παραμένει πάγια ανάγκη που
θα συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον.

Ποσοστά ανά Ηλικιακή Ομάδα
Η επικρατέστερη ηλικιακή
ομάδα των ανθρώπων που
εξυπηρετήθηκαν,
είναι
οι
ενήλικες μεταξύ 18 και 59 ετών
(69%). Πρόκειται για εργασιακά
ενεργό πληθυσμό που, εκτός
των υπόλοιπων διαδικασιών,
χρήζει υποστήριξης και στην
ένταξή τους στην αγορά
εργασίας.
Το
24%
των
εξυπηρετούμενων ανήκει στην
ομάδα 5-17 ετών, ομάδα
ιδιαίτερα ευάλωτη καθώς συμπεριλαμβάνει και τα ασυνόδευτα ανήλικα, γεγονός που κατέδειξε
την ανάγκη ειδικότερης διαχείρισης και δράσεων όπως η υποστήριξη για την εισαγωγή τους στο
εκπαιδευτικό σύστημα και η ομαλή ένταξή τους στην ελληνική πραγματικότητα. Τέλος, τα άτομα
νηπιακής (5%) και τρίτης ηλικίας (2%) αποτέλεσαν επίσης ομάδες που έλαβαν παροχές των
Υπηρεσιών του ΕΣΠ και αντιμετωπίστηκαν με ειδικό τρόπο, λόγω του ότι ανήκουν στις πιο
ευάλωτες ηλικιακά ομάδες.
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Ποσοστά ανά Νομικό Καθεστώς
Το 71% των εξυπηρετούμενων του 2017 ήταν Αιτούντες Άσυλο, γεγονός που αντιστοιχεί σε
μεγάλο ποσοστό ενεργειών και δράσεων που έγιναν με σκοπό την ενημέρωση για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους,
την παρακολούθηση των
σταδίων της διαδικασίας
ασύλου, την προετοιμασία
για τις συνεντεύξεις στην
Υπηρεσία Ασύλου, κ.α. Το
11% ανήκει στην κατηγορία
των
Αναγνωρισμένων
Προσφύγων, οι οποίοι
έλαβαν την υποστήριξη
ομάδας Δικηγόρων και
Κοινωνικών
Λειτουργών,
ειδικευμένων σε θέματα και διαδικασίες ένταξης. Τέλος, το 18% αφορά τα άτομα που επίσης,
έχρηζαν ειδικής στήριξης, καθώς ήταν άνθρωποι χωρίς νόμιμα έγγραφα, κυρίως νεοαφιχθέντες
στον ελλαδικό χώρο, που ήρθαν αντιμέτωποι με τις δύσκαμπτες και όχι εύκολα προσπελάσιμες
δυσκολίες της πρόσβασης στην διαδικασία ασύλου.
Κατανομή βάσει των 10 πρώτων χωρών καταγωγής
Η πρώτη χώρα καταγωγής βάσει του συνόλου των εξυπηρετούμενων του 2017, ήταν η Συρία.
Ακολουθεί το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Ιράν, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, (χώρα καταγωγής της

πλειοψηφίας των θυμάτων βασανιστηρίων, βλ. 5.2.5), η Νιγηρία, το Πακιστάν, η Τουρκία, η
Ερυθραία (με μεγάλο αριθμό μόνων ασυνόδευτων γυναικών), το Μπαγκλαντές και τέλος,
ακολουθεί το σύνολο (7%) των διαφόρων άλλων χωρών.
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5. Υπηρεσίες του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες
5.1. Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής και Διερμηνέων

Στα πλαίσια της Αρχικής Υποδοχής, η υπηρεσία καλείται να διαχειριστεί
την υποδοχή των εξυπηρετούμενων, και ανάλογα με τα αιτήματά τους, είτε να
τους παραπέμψει στο Τμήμα Screening για διερεύνηση και αξιολόγηση των
αιτημάτων τους, είτε στη Νομική και Κοινωνική Υπηρεσία. Σε ορισμένες
περιπτώσεις πραγματοποιείται παραπομπή και σε άλλες οργανώσεις.
Η επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και εξυπηρετούμενων εξασφαλίζεται σε μόνιμη βάση
μέσω της πολύτιμης συνδρομής των Διερμηνέων που συμβάλλουν στις γλώσσες Νταρί, Φαρσί,
Γαλλικά, Αραβικά, Κούρδικα, Παστού, Ρωσικά, Τουρκικά, ενώ για τη κάλυψη των έκτακτων
αναγκών καλούνται έκτακτοι διερμηνείς για τις γλώσσες Αμχαρίκα, Ουρντού, Πουλάρ, Ουλόφ,
Μπάγκλα, και Μαλίνκε.

5.1.1. Αρχική Υποδοχή
Το 2017, η Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής υποδέχθηκε 8.149 άτομα/υποθέσεις,* εκ των οποίων:
- 1.480, (με καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα), οι οποίοι παραπέμφθηκαν άμεσα για
εξυπηρέτηση από την ομάδα δικηγόρων του προγράμματος One Stop Shop, (βλ. 5.2.10).
- 1.308, που έλαβαν βασικές Κοινωνικές και Νομικές πληροφορίες.
- 5.361, που παραπέμφθηκαν στο Τμήμα Screening της Αρχικής Υποδοχής, (βλ. 5.1.2.).
Ο μηνιαίος και ημερήσιος μέσος όρος, όπως και το σύνολο των ατόμων που εξυπηρετήθηκαν από
την Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής, το 2017 συγκριτικά με το 2016 παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1.
Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής

2016

2017

Εξυπηρετούμενοι/εκπρόσωποι
οικογενειών

7884

8149

 2016
- Μηνιαίος μέσος όρος εισερχομένων-657
- Ημερήσια προσέλευση - 30
 2017
- Μηνιαίος μέσος όρος εισερχομένων-679
- Ημερήσια προσέλευση - 31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Στις υποθέσεις οικογενειών, η Αρχική Υποδοχή δέχεται τους εκπροσώπους ή τα κύρια μέλη.
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5.1.2. Τμήμα Screening
Το Τμήμα Screening, εξυπηρετεί όσους εισέρχονται στο γραφείο του ΕΣΠ, με αιτήματα
Κοινωνικής και Νομικής υποστήριξης. Ο ρόλος του Τμήματος είναι η ακρόαση και η αξιολόγηση
των αιτημάτων τους και στη συνέχεια η παραπομπή τους στην Κοινωνική και Νομική Υπηρεσία για
περαιτέρω διαχείριση από τους ειδικούς.
Επιπλέον, στους εξυπηρετούμενους που δεν χρήζουν περαιτέρω διαχείρισης την τρέχουσα
στιγμή, παρέχει βασική πληροφόρηση για κοινωνικά και νομικά θέματα ή τους παραπέμπει σε
άλλους οργανισμούς ή δημόσιες Υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες και τα συγκεκριμένα
αιτήματά τους (βλ. σχεδιάγραμμα).
Οι εξυπηρετούμενοι του Τμήματος Screening απεικονίζονται στον Πίνακα 2:
Πίνακας 2.
2017
Τμήμα Screening

Άτομα/Υποθέσεις

Αξιολόγηση Αιτημάτων & Παραπομπή στη Νομική Υπηρεσία

1.019

Αξιολόγηση Αιτημάτων & Παραπομπή στην Κοινωνική Υπηρεσία

1.207

Εξυπηρέτηση & Ενημέρωση χωρίς παραπομπή

2.025

Εξυπηρέτηση & Ενημέρωση για μελλοντική ανάληψη*

1.110

Σύνολο

5.361

* Περιπτώσεις οι οποίες δεν είχαν ώριμα αιτήματα για άμεση ανάληψη/διαχείριση από την
Κοινωνική και Νομική Υπηρεσία .

Εξυπηρετούμενοι της Υπηρεσίας Αρχικής Υποδοχής και Τμήματος Screening

One Stop Shop

16%
66%

18%

INFO

SCR

16% ΝΥ
21% ΚΥ
29% SCR

Σύνολο 66%

Ποσοστιαία απεικόνιση των
ατόμων που εξυπηρετήθηκαν
από την Υπηρεσία Αρχικής
Υποδοχής, των παραπομπών
που έγιναν προς την ομάδα
δικηγόρων του One Stop Shop,
το Τμήμα Screening και των
παραπομπών που έγιναν από
το
τελευταίο
προς
την
Κοινωνική και Νομική Υπηρεσία
του ΕΣΠ για περαιτέρω
διαχείριση.

15

5.2. Νομική Υπηρεσία

Κατά

το έτος 2017, η Νομική υπηρεσία υλοποίησε σειρά προγραμμάτων για την

υποστήριξη και προστασία αιτούντων άσυλο, αναγνωρισμένων δικαιούχων διεθνούς προστασίας,
όσο και ευάλωτων περιπτώσεων, με σκοπό την προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων τους.
Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων σε όλη τη χώρα ανήλθε στους 14.755. Οι νομικές ενέργειες
που πραγματοποιήθηκαν αντιστοιχούν σε 31.120.

5.2.1.Πρόγραμμα Παροχής Νομικών υπηρεσιών σε δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα
 Περιοχή της Αττικής και Θεσ/νίκης
Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους
Πρόσφυγες (UNHCR), το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες παρείχε νομική ενημέρωση και
συνδρομή σε δομές φιλοξενίας στην περιοχή της Αττικής – Βοιωτίας και στην ευρύτερη περιοχή
της Θεσ/νίκης, που αφορούσαν τη διαδικασία ασύλου σε α' και β' βαθμό, όπως επίσης και τη
νομική υποστήριξη αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης, κατά κύριο λόγο.
Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων ανά δομή φιλοξενίας στην Αττική παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3.
Δομή
Χρόνος παρουσίας
Υποθέσεις
Ελληνικό
5 μήνες
372
Θήβα
6 μήνες
127
Μαλακάσα
4 μήνες
132
Οινόφυτα
2 μήνες
52
Ριτσώνα
Λαύριο

5 μήνες
12 μήνες

308
73

Οι εθνικότητες που εξυπηρετήθηκαν ήταν κατά κύριο λόγο Αφγανοί, Ιρανοί, Ιρακινοί και
Σύριοι, με κύρια ζητήματα τη νομική υποστήριξη στη διαδικασία ασύλου, αλλά και πολλαπλά
ζητήματα οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης στην Ευρώπη (relocation).
Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσ/νίκης, αρχικά σε διάφορα ξενοδοχεία, και στη συνέχεια
στις δομές φιλοξενίας Πέτρας, Ολύμπου, Βαγιοχωρίου, Χέρσου, Νέας Καβάλας, Κιλκίς και Βόλβης,
όπως επίσης και στα γραφεία του ΕΣΠ στην πόλη της Θεσ/νίκης οι ομάδες νομικής προστασίας
παρείχαν συνδρομή σε 1.470 υποθέσεις. Η ίδια ομάδα στη Θεσ/νίκη ανταποκρίθηκε και σε
ποικίλες ανάγκες υποστήριξης σε αστικές/ποινικές υποθέσεις, και 13 περιπτώσεις αναλήφθηκαν
για δικαστική εκπροσώπηση.
Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος με χρηματοδότηση της διεθνούς οργάνωσης “Save
the Children”, το ΕΣΠ παρείχε νομική ενημέρωση και συνδρομή σε αιτούντες άσυλο σε δομές
φιλοξενίας στην περιοχή της Θεσ/νίκης, που αφορούσαν τη διαδικασία ασύλου σε α' και β'
βαθμό, όπως επίσης και τη νομική υποστήριξη των αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης και
μετεγκατάστασης στην Ευρώπη σε επωφελούμενους που διέμεναν στις δομές φιλοξενίας Softex,
Κορδελιό, Frakaport, Σίνδος, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2017. Οι υποθέσεις αυτές
ανήλθαν στις 850. Μεταξύ αυτών, τα 105 ήταν ασυνόδευτα ανήλικα.
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Επιτυχίες:
 Πέραν των άλλων, πραγματοποιήθηκε
οικογενειακή επανένωση ή μετεγκατάσταση
ανήλικων συζύγων με συγγενικά πρόσωπα που
διέμεναν στην Ευρώπη, σε περιπτώσεις που ο
γάμος δεν έγινε οικεία βουλήσει.

 Κάλυψη κόστους μεταφοράς 5μελούς
οικογένειας από το Ιράκ στη Φινλανδία, που
δεν καλυπτόταν από κανένα οργανισμό ή
φορέα.

 Περιοχή της Ηπείρου
Με χρηματοδότηση της OXFAM, συνέχισε και κατά το έτος 2017 η παρουσία του ΕΣΠ στην
περιοχή, καλύπτοντας τις ανάγκες νομικής προστασίας, για το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού.
Ομάδα πέντε δικηγόρων με τρεις κοινωνικούς λειτουργούς και διερμηνείς, κάλυψε το σύνολο των
δομών φιλοξενίας της Ηπείρου, διατηρώντας γραφείο σε κεντρικό σημείο της πόλης.
Ειδικότερα, το ΕΣΠ παρείχε υπηρεσίες με τακτικές επισκέψεις στις δομές φιλοξενίας
Φιλιππιάδας, Δολιανών, Κόνιτσας, Τσεπέλοβου, Κατσικά, Αγίας Ελένης Ιωαννίνων, καθώς και σε
διάφορα ξενοδοχεία, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως προσωρινές δομές φιλοξενίας. Από τον
Ιούλιο του 2017, παρείχε επίσης υπηρεσίες και στο κέντρο Υπηρεσιών (Service Center) που
δημιουργήθηκε στην πόλη των Ιωαννίνων για υπηρεσίες προς τον πληθυσμό της πόλης που
διέμενε σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.
Η σύνθεση του πληθυσμού αρχικά απαρτιζόταν από Σύριους και Ιρακινούς πολίτες, πλην
όμως, μετά τη μεταφορά ευάλωτων περιπτώσεων από τα νησιά στην ενδοχώρα, από το καλοκαίρι
του 2017, η σύνθεση του πληθυσμού στην περιοχή αντιστοιχεί με αυτήν στο σύνολο της χώρας.
Η ομάδα παρείχε υπηρεσίες κατά τη διαδικασία ασύλου, ενώ ανέπτυξε ιδιαίτερες
υπηρεσίες ως προς διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης (relocation),
ιδίως κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 αλλά και σε ευάλωτες περιπτώσεις αιτούντων (όπως
θύματα SGBV και trafficking, θύματα βασανιστηρίων, ασυνόδευτα ανήλικα, υποθέσεις με ιατρικά
και ψυχολογικά προβλήματα), παρέχοντας νομική συνδρομή σε συνολικά 377 υποθέσεις που
αφορούσαν 1.204 άτομα, κυρίως οικογένειες.
Το ΕΣΠ παρείχε εξειδικευμένες νομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ παρέπεμπε
εξυπηρετούμενους, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας, στις αρμόδιες οργανώσεις και στους
δημόσιους φορείς. Ταυτόχρονα, συνεργάστηκε στενά με τα γραφεία Αθηνών και Θεσ/νίκης, και
με την καθοδήγηση της ομάδας κράτησης του γραφείου της Αθήνας, διενήργησε αυτοψία σε
χώρους κράτησης της περιοχής (κρατητήρια Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας), παρεμβαίνοντας
επιτυχώς προς τις αρμόδιες αρχές.

 Προκλήσεις στην ενδοχώρα:
 Η αδυναμία πρόσβασης στη διαδικασία
ασύλου αποτέλεσε τη βασική πρόκληση που
κλήθηκαν οι ομάδες της ενδοχώρας να
αντιμετωπίσουν, προσπαθώντας αφενός να
εξασφαλίσουν την καταγραφή του αιτήματος

ασύλου σε ιδιαιτέρως ευάλωτες περιπτώσεις
(π.χ. ασυνόδευτους ανήλικους, ασθενείς,
κυοφορούσες και μονογονεϊκές οικογένειες),
και αφετέρου να διερευνήσουν μέσω
παρεμβάσεων στις αρμόδιες αρχές την
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αποκατάσταση της απρόσκοπτης πρόσβασης
στο άσυλο. Προς το σκοπό αυτό, συλλέγουν
συστηματικά τις αναφορές των εξυπηρετούμενων περί αδυναμίας πρόσβασης στο
σύστημα ασύλου και υποβάλλουν αυτές στις
αρμόδιες αρχές και στον Συνήγορο του
Πολίτη.
 Από τον Οκτώβριο του 2017, οπότε και
ξεκίνησε πιο συντονισμένα η μετακίνηση
αιτούντων άσυλο από τα νησιά του Βορείου
Αιγαίου στην ενδοχώρα, με κριτήριο την
ευαλωτότητα η μη της κάθε περίπτωσης, ο
πληθυσμός των άνω δομών, έπαψε πλέον να
συνίσταται κυρίως από πολίτες Αφγανιστάν
και Ιράν, καθώς μεταφέρθηκαν στις δομές
και πολίτες Ιράκ, Συρίας και Κουβέιτ, όπως
επίσης και ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις,
που είχαν αυξημένες ανάγκες προστασίας.
 Για την περίπτωση δε των ομάδων της
Θεσ/νίκης, η παραπομπή αυτών σε δομές
φιλοξενίας, από τα αρμόδια γραφεία της
Υπηρεσίας Ασύλου στα νησιά του Βορείου
Αιγαίου, αποτέλεσε επίσης πρόκληση. Στις
περιπτώσεις αυτές η συμβουλευτική
αφορούσε στη διαδικασία χορήγησης της
άδειας
παραμονής
και
ταξιδιωτικών
εγγράφων αλλά και στα δικαιώματα των
δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
 Προβλήματα επίσης υπήρξαν με την

διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης
και τις συχνές απορρίψεις άλλων κρατών σε
σχέση με αιτήματα αποδοχής, με τη Νομική
Υπηρεσία να παρεμβαίνει σε πολυάριθμες
περιπτώσεις τόσο για τη στήριξη των
σχετικών αιτημάτων, όσο και σχετικά με τη
διαδικασία της μετεγκατάστασης, όπου ο
περιορισμός (που δεν προβλεπόταν από τις
σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ,
εφαρμογής μόνο σε όσους είχαν εισέλθει
πριν τις 20-03-2016 την Ελλάδα) οδήγησε σε
αποκλεισμό μεγάλου αριθμού δικαιούχων. Η
ΝΥ παρενέβη και προς την Υπηρεσία Ασύλου
και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς έως
σήμερα να έχει λάβει σχετική απάντηση.
 Η Κοινωνική Υπηρεσία είχε άμεση
συνεργασία τόσο με τη Νομική Υπηρεσία του
ΕΣΠ (υποστηρίζοντας νομικά αιτήματα με
κοινωνικά ιστορικά και εκθέσεις, ενώ σε
κάποιες περιπτώσεις παρείχε μαρτυρικές
καταθέσεις και σε δικαστήρια), αλλά και με
τις υπόλοιπες Υπηρεσίες των δομών. Υπήρχε
συνεχής συνεργασία με την εκάστοτε αρχή
διαχείρισης των δομών, την Ύπατη
Αρμοστεία και τους υπόλοιπους φορείς που
παρείχαν υπηρεσίες στις δομές.

5.2.2.Πρόγραμμα HELP
Το πρόγραμμα HELP ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 στην Αθήνα και συνέχισε τη λειτουργία
του για όλο το έτος 2017, επεκτεινόμενο από τον Μάιο του 2017 και στη Θεσ/νίκη, με σκοπό την
παροχή νομικής και κοινωνικής συνδρομής σε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες.
Οι επωφελούμενοι του προγράμματος ήταν 340 περιπτώσεις στην Αθήνα και 300 στη
Θεσ/νίκη, οι οποίοι ήταν κυρίως πολίτες Συρίας, Αφγανιστάν, Ιράκ, Τουρκίας, αλλά και λοιπές
εθνικότητες.
Στην Αθήνα, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με παροχή υπηρεσιών στους διαμένοντες σε
ξενοδοχείο στη Νέα Μάκρη, ενώ στη συνέχεια κάλυψε ανάγκες όσων απευθύνονταν στα γραφεία
μας. Τον Ιούνιο του 2017 παρείχε υποστήριξη σε εξυπηρετούμενους σε ξενώνα που ιδρύθηκε
στην περιοχή του Κεραμικού, με σκοπό να στεγάσει ευάλωτο πληθυσμό μόνων γυναικών αλλά και
γυναικών μετά των ανηλίκων τέκνων τους (MOSAICO HOUSE).
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Στην περιοχή της Θεσ/νίκης επίσης, ελλείψει αντίστοιχου εντοπισμένου προγράμματος
παροχής υπηρεσιών σε αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, κάλυψε τις ανάγκες
παροχής υπηρεσιών προς αυτούς, ενώ επίσης υποστήριξε και υποθέσεις ενώπιον Δικαστηρίων
(Διοικητικής, Αστικής / Ποινικής φύσεως).
Επιτυχίες:
 Πέραν πολλών άλλων, αξιοσημείωτη είναι
η χορήγηση ασύλου σε 3 υποθέσεις θυμάτων

διακίνησης ανθρώπων, καθώς και σε 2
περιπτώσεις θυμάτων έμφυλης βίας.

5.2.3.Πρόγραμμα CEAR
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες υλοποιεί από το Μάιο του 2017 στην περιοχή
της Αθήνας, από κοινού με την Ισπανική οργάνωση “Comisión Española de Ayuda al Refugiado»
(CEAR) και με χρηματοδότηση του Δήμου Μαδρίτης, πρόγραμμα παροχής νομικής ενημέρωσης
και συνδρομής, κατά πρώτον σε ευάλωτες περιπτώσεις ατόμων που φιλοξενούνται σε
διαμερίσματα βραχείας διαμονής, μισθωμένα από το Ε.Σ.Π., αλλά και σε άτομα, τα οποία
μισθώνουν διαμερίσματα και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου και κοινωνικής
υποστήριξης στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος.
Επιπλέον αυτών, η ομάδα των δικηγόρων, κατά την περίοδο Ιουνίου - Οκτωβρίου 2017,
έπειτα από μια χαρτογράφηση των αναγκών των ανοιχτών χώρων φιλοξενίας στην ευρύτερη
περιοχή της Αττικής και της Βοιωτίας (Μαλακάσα, Οινόφυτα και Ριτσώνα), πραγματοποίησε
συστηματικές επισκέψεις σε εβδομαδιαία βάση στις δομές φιλοξενίας της Ριτσώνας και των
Οινοφύτων, ενώ ταυτόχρονα κάλυψε και μέρος των αναγκών υποστήριξης του γραφείου της
Αθήνας, παρέχοντας υπηρεσίες σε συνολικά 350 υποθέσεις.
Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις στην Ισπανία για
ανταλλαγή εμπειριών, ενημέρωση και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

5.2.4.Πρόγραμμα UNHCR: Reception Desk
Τα γραφεία του ΕΣΠ στην Αθήνα και στη Θεσ/νίκη συνέχισαν, και κατά το 2017, την παροχή
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και σε όσους απευθύνονται στα γραφεία, μέσω της πολιτικής
ανοικτών θυρών (Open Door Policy), την οποία εφαρμόζει από το παρελθόν.

 Reception Desk στην Αθήνα
Οι δικηγόροι του Reception Desk στην Αθήνα, παρείχαν νομική πληροφόρηση και
υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο που, είτε παραπέμφθηκαν από την ομάδα περιήγησης πόλης
(urban teams), της Ύπατης Αρμοστείας, είτε απευθύνθηκαν οι ίδιοι στις υπηρεσίες του ΕΣΠ. Η
νομική βοήθεια αφορούσε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου, καθώς και σε περιπτώσεις
οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης σε χώρες της Ευρώπης.
Έτσι, παρείχε νομική πληροφόρηση και υποστήριξη σε 8.149 άτομα, έναντι 7.884 ατόμων
το 2016.
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 Reception Desk στη Θεσ/νίκη
Το δε γραφείο του ΕΣΠ στη Θεσ/νίκη, κάλυψε επίσης τις ανάγκες παροχής νομικής
πληροφόρησης και συνδρομής σε εξυπηρετούμενους που απευθύνονταν σε αυτό, παρέχοντας
νομική υποστήριξη σε περίπου 1.500 άτομα.
Το ΕΣΠ επίσης κάλυψε τις ανάγκες παροχής νομικής προστασίας στο Φιλοξενείο Αιτούντων
Άσυλο στην Τούμπα Θεσ/νίκης, καθώς επίσης και στο πρόγραμμα React, των Δήμων Θεσ/νίκης,
Καλαμαριάς και Συκεών, με χρηματοδότηση της UNHCR, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία και με
άλλες οργανώσεις. Στην περίπτωση του προγράμματος React, εξυπηρετήθηκαν 584 άτομα και 173
οικογένειες, με κύρια ζητήματα την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετεγκατάστασης σε χώρα της
Ευρώπης και υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης.

5.2.5.«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» - Πρόγραμμα Αποκατάστασης Επιζώντων Βασανιστηρίων
Το Πρόγραμμα Αποκατάστασης Επιζώντων Βασανιστηρίων «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», υλοποιείται
από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και το Κέντρο Ημέρας “Συνειρμός/ Βαβέλ”
από τον Φεβρουάριο του 2013, σε συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ), οι οποίοι
ξεκίνησαν να συμπράττουν σε αυτό τον Οκτώβριο του 2014. Αποβλέπει στη διεπιστημονική
προσέγγιση και στην ολιστική παροχή νομικών, κοινωνικών, ιατρικών, ψυχολογικών και
ψυχιατρικών υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που έχουν υποστεί βασανιστήρια.
Το πρόγραμμα αρχικά χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως και τον
Ιανουάριο του 2017. Στη συνέχεια, εκτάκτως χρηματοδοτήθηκε από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα,
προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του και, από τον Ιούνιο του 2017 έως και
τον Μάιο του 2018, χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οπότε και επεκτάθηκε σε
ανθρώπινο δυναμικό, αποτελούμενο σήμερα από μία ομάδα 4 δικηγόρων, μίας πολιτικής
επιστήμονα και 4 κοινωνικών λειτουργών.
Kατά τη διάρκεια του 2017, το Πρόγραμμα εξυπηρέτησε συνολικά 244 επιζήσαντες
βασανιστηρίων (40 γυναίκες και 204 άνδρες, 108 νέες υποθέσεις και συνέχιση παρακολούθησης
136 υποθέσεων από προηγούμενα έτη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μέλη της οικογένειάς
τους).Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Ιράν και η Συρία καταλαμβάνουν τις 3 πρώτες θέσεις
από άποψη πληθυσμιακής συμμετοχής στο πρόγραμμα, ενώ εξυπηρετήθηκαν και 2 ανιθαγενείς.
Στη διάρκεια του ίδιου έτους
διαμορφώθηκε
επίσης
ειδικός
χώρος
συναντήσεων/συνεντεύξεων στο κεντρικό
κτήριο του ΕΣΠ, αποσκοπώντας στη δημιουργία
ενός πλαισίου εμπιστοσύνης και ασφάλειας για
τους εξυπηρετούμενους -->.
Το πρόγραμμα, ήδη με μακρόχρονη
εμπειρία, διαμόρφωσε SOPs, (Standard
Operating Procedures - Πρότυπες Διαδικασίες
Λειτουργίας), για την υποδοχή των εξυπηρετούμενων, ενώ έδωσε βαρύτητα στην εκπαίδευση και
προς την ομάδα Πρώτης υποδοχής του ΕΣΠ και προς τους νέους δικηγόρους των γραφείων
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Αθήνας και Ιωαννίνων, σχετικά με την υποδοχή και τη διαχείριση των υποθέσεων που αφορούν
ευάλωτα άτομα, όπως επιζώντες βασανιστηρίων, βίας και θύματα εμπορίας ανθρώπων.
Χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η διεπιστημονική συνεργασία μέσα από την κοινή
διαχείριση των περιστατικών από επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων (γιατροί,
φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, δικηγόροι) και την τακτική
επικοινωνία των τριών οργανώσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (ΕΣΠ, ΒΑΒΕΛ και ΓΧΣ), με
την εποπτεία του εξειδικευμένου καθηγητή Ρένου Παπαδόπουλου (Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
του Essex και διευθυντής του Centre for Trauma, Asylum and Refugees - CTAR), προκειμένου να
παρέχεται εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε εξυπηρετούμενο ανάλογα με τις ιδιαίτερες
ανάγκες του.
Προκλήσεις:
 Ελλείψεις ως προς τη διαπίστωση της
ιδιότητας ως θύματος βασανιστηρίων και της
εξαίρεσης από την εφαρμογή της ταχείας
διαδικασίας συνόρων, σε περιπτώσεις όπου
το τραύμα από τη θυματοποίηση δεν είναι
εμφανές.
 Αυξημένες
ανάγκες
κοινωνικής
προστασίας, καθώς μεγάλος αριθμός
εξυπηρετούμενων
του
Προγράμματος
διαβιεί σε καθεστώς αστεγίας, ενώ επίσης
πολλοί από τους εξυπηρετούμενους

αντιμετωπίζουν
χρόνια
προβλήματα
σωματικής και ψυχικής υγείας.
 Μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία
ασύλου, σε όσους η δευτεροβάθμια εξέταση
των αιτημάτων τους εκκρεμεί από το 2015,
ενόψει του ότι μεγάλος αριθμός υποθέσεων
(περίπου
3.000),
εκκρεμεί
ενώπιον
Μεταβατικών Δευτεροβάθμιων Επιτροπών
Ασύλου που δεν έχουν συσταθεί ακόμη,
γεγονός που επιτείνει τα προβλήματα
ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν.

Επιτυχίες:
 Κατά το έτος 2017,οι εξυπηρετούμενοι
του Προγράμματος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (21%
γυναίκες και 79% άνδρες) ήταν διαφόρων
εθνικοτήτων αλλά και ανιθαγενείς, που
έλαβαν καθεστώς προστασίας. Η χώρα
προέλευσης
της
πλειοψηφίας
των
εξυπηρετούμενων ήταν η Λαϊκή Δημοκρατία
του Κονγκό.
 Η ομάδα είχε σημαντικές επιτυχίες ως
προς
διαπίστωση
των
ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών και των αναγκών των
επιζήσαντων βασανιστηρίων, οδηγώντας σε
θετικές αποφάσεις, ακόμη και με
διαδικαστικές παρεκκλίσεις, λαμβάνοντας

ιδίως υπόψη την κατάσταση της ψυχικής
υγείας των αιτούντων.
 Η ομάδα υποστήριξε επίσης δικαστικά
πολυάριθμες περιπτώσεις. Μεταξύ άλλων,
είχε και δύο θετικές αποφάσεις από
Διοικητικά Εφετεία της χώρας (ως προς κακή
συγκρότηση Επιτροπής προσφυγών και ως
προς ελλιπή αιτιολογία σχετικά με τη
συνδρομή
προϋποθέσεων
χορήγησης
επικουρικής προστασίας σε αιτούντα από
την Ακτή Ελεφαντοστού).
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Κοινωνική Προστασία
 Μέσα στο 2017, η ομάδα ενημέρωσε και
καθοδήγησε 18 εξυπηρετούμενους για τη
δυνατότητα τους να καταθέσουν αιτήσεις για
το Πρόγραμμα υποτροφιών “Education
Unites: From Camp to Campus” της
Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και
χορήγησε συστατικές επιστολές. Σήμερα

κάποιοι από τους εξυπηρετούμενους
φοιτούν ήδη στο Deree College.
 Επωφελούμενη γυναίκα 41 ετών από
αφρικανική χώρα απεβίωσε από σοβαρά
προβλήματα υγείας. Με καμπάνια του ΕΣΠ
καλύφθηκαν τα έξοδα μεταφορά της σορού
στη χώρα καταγωγής της.

Αναγνώριση του Προγράμματος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ως βέλτιστη πρακτική
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», οδήγησαν στον
χαρακτηρισμό του ως βέλτιστης πρακτικής στην τελική αναφορά του έργου “Time for Needs:
Listening, Healing, Protecting. A joint Action for an Appropriate Assessment of Special Needs of
Victims of Torture and Violence” που υλοποιήθηκε από έξι Mη Κυβερνητικές Οργανώσεις που
προέρχονταν από 6 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία, Ελλάδα και
Γερμανία), σε συνεργασία με το European Council on Refugees and Exiles (ECRE) το οποίο
ολοκληρώθηκε το 2017.
Επιπλέον, το Πρόγραμμα «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» παρουσιάζεται ως καλή πρακτική και στην
έρευνα με τίτλο “Integration of Refugees in Greece, Hungary and Italy. Comparative analysis” που
πραγματοποιήθηκε το 2017 κατ’ εντολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

5.2.6.Πρόγραμμα Παροχής Προστασίας σε Ασυνόδευτους Ανήλικους (UAM’s)
Το ΕΣΠ κατάφερε, συνδυάζοντας πολλαπλές χρηματοδοτήσεις (από τους Save the Children,
World Jewish Relief, Christian Aid), με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σε ασυνόδευτους
ανηλίκους και οικογένειες, να διαμορφώσει το 2017 την Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων,
προκειμένου να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικότερα οι συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες του
προσφυγικού πληθυσμού που απευθύνονται στα γραφεία του στην Αθήνα και στη Θεσ/νίκη.
Για το έτος 2017 υλοποιήθηκαν δράσεις εκπροσώπησης και υποστήριξης στην Αθήνα, στη δομή
φιλοξενίας του Σκαραμαγκά, σε συνεργασία με την Οργάνωση Save the Children και στο Κέντρο
Ημέρας Πυξίδα, είτε κατόπιν αυθόρμητης προσέλευσης ασυνόδευτων ανηλίκων στην “Είσοδο”
του ΕΣΠ, είτε κατόπιν παραπομπών από άλλες οργανώσεις.
Η ομάδα χειρίστηκε συνολικά, καθόλη τη διάρκεια του έτους, 304 υποθέσεις που αντιστοιχούν
κατά προσέγγιση σε 400 επωφελούμενα πρόσωπα.
Η πλειονότητα των υποθέσεων αφορούσε παρεμβάσεις για:
 πρόσβαση στο άσυλο
 διαδικασίες ενώπιον του Εισαγγελέα
Ανηλίκων για χορήγηση εξουσιοδότησης ως
 οικογενειακές επανενώσεις
προς συγκεκριμένες ενέργειες.
 προσωρινές ρυθμίσεις του καθεστώτος
επιμέλειας των ανηλίκων
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Προκλήσεις:
 Βασική πρόκληση για την ομάδα
αποτέλεσε η πρόσβαση στο άσυλο
ασυνόδευτων ανηλίκων, όπως επίσης και η
αύξηση
του
αριθμού
των
μη
καταγεγραμμένων ανηλίκων που εισέρχονται
κυρίως από τον Έβρο.
 Ακόμη, βασική πρόκληση αποτελεί η
έλλειψη ενός επαρκούς συστήματος ελέγχου
και εποπτείας της επιτροπείας των
ασυνόδευτων ανηλίκων, αλλά και η
αδυναμία της Εισαγγελίας Ανηλίκων να
λειτουργήσει ως φορέας προστασίας των
δικαιωμάτων των ανηλίκων, λόγω της
υποστελέχωσής της και της έλλειψης
εξειδικευμένου προσωπικού.

 Τέλος, κατά το 2017, καταγράφηκε και το
φαινόμενο της απόρριψης της αίτησης
ασύλου ασυνόδευτων ανηλίκων, κυρίως από
χώρες όπως το Πακιστάν και το
Μπαγκλαντές, που καθιστά ανήλικα άτομα
υποψήφια για επιστροφή στις χώρες
καταγωγής τους, χωρίς να έχουν ελεγχθεί οι
ανάγκες προστασίας τους και χωρίς να
υπάρχει καν στοιχειώδης εκτίμηση του
βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου,
θέτοντάς τους έτσι στην γκρίζα ζώνη των
στερούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων
διαμονής, υποκείμενων σε σύλληψη και
κράτηση προς επιστροφή.

5.2.7.Πρόγραμμα Παροχής Νομικής Συνδρομής σε Κρατούμενους στην Αθήνα και
Θεσσαλονίκη
Η ομάδα υποστήριξης των κρατούμενων, χρηζόντων διεθνούς προστασίας, αντιμετώπισε
το έτος 2017 αυξημένες προκλήσεις καθώς, μετά από μια κάμψη ως προς την χρήση της
διοικητικής κράτησης σε αιτούντες άσυλο το 2015 και 2016, σταδιακά και μετά την εφαρμογή της
Κοινής Δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας, η κράτηση επανήλθε στο προσκήνιο.
Ξεκίνησε μάλιστα, μετά τη δημιουργία χώρων για κράτηση οικογενειών στην Αμυγδαλέζα
Αττικής, να αφορά και οικογένειες (με ανήλικα τέκνα), κάτι που δεν είχε εμφανιστεί, τουλάχιστον
σε σημαντικό αριθμό, σε χώρους κράτησης εκτός των σημείων εισόδου στην Ελλάδα κατά το
παρελθόν. Επίσης, παρέμεινε και αυτή τη χρονιά η παράνομη πρακτική της κράτησης
ασυνόδευτων ανηλίκων, μέσω της προστατευτικής φύλαξης, η οποία συνέχισε να λαμβάνει χώρα
σε αστυνομικά κρατητήρια και λοιπούς χώρους κράτησης.
Ήδη στο τέλος του 2017, οι κρατούμενοι στο σύνολο της χώρας ανέρχονταν σε 1.771
αιτούντες άσυλο, σε σύνολο 2.213 διοικητικά κρατούμενων αλλοδαπών, και άγνωστος, πλην
σημαντικός αριθμός κρατούμενων σε αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας. Επίσης, κατά το 2017
δημιουργήθηκαν ή ανακαινίσθηκαν δύο νέοι χώροι κράτησης στα νησιά (ΠΡΟΚΕΚΑ Μόριας
Λέσβου και ΠΡΟΚΕΚΑ Κω).
Η ομάδα της κράτησης αντιμετώπισε, επίσης από κοινού με την ομάδα των νησιών, τις
επιστροφές αιτούντων άσυλου που παραβίασαν την επιβολή γεωγραφικού περιορισμού
παραμονής στο νησί εισόδου τους, παρεμβαίνοντας σε σημαντικό αριθμό υποθέσεων, για την
άρση του γεωγραφικού περιορισμού, ιδίως σε ευάλωτες περιπτώσεις.
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Επισκέψεις:
Το ΕΣΠ με τις ομάδες κράτησης των γραφείων Αθήνας και Θεσ/νίκης πραγματοποίησε τακτικές
επισκέψεις σε χώρους κράτησης ως εξής:
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (μεταξύ
 50 επισκέψεις στο Προαναχωρησιακό
άλλων ΑΤ Δραπετσώνας, Ελληνικού, ΠαγκραΚέντρο Κράτησης (ΠΡΟΚΕΚΑ) Ταύρου.
τίου, Ηλιούπολης, Αργυρούπολης, Αμπελο 42 στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας
κήπων, Χολαργού, Β’ Γλυφάδας, Β’
 18 στο ΠΡΟΚΕΚΑ Κορίνθου
Περιστερίου,
Μεταμόρφωσης,
Αγίου
 10 στο ΠΡΟΚΕΚΑ Παρανεστίου Δράμας
ο
Παντελεήμονα, Ομονοίας, 3
Πατρών,
 8 επισκέψεις στο ΠΡΟΚΕΚΑ Ξάνθης
Διεύθυνση Ασφαλείας Πατρών, Χαλκίδας,
 17 επισκέψεις στη Διεύθυνση Αλλοδαπών
Ειδομένης,
Ευζώνων,
Τμήμα
Δίωξης
Θεσσαλονίκης
Παράνομης μετανάστευσης (ΤΔΠΜ) Θέρμης,
 14 επισκέψεις στο Αστυνομικό Τμήμα (ΑΤ)
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης (ΤΣΦ) Αγίου
Αεροδρομίου Αθηνών
Αθανασίου).
 πολυάριθμες επισκέψεις σε περισσότερα
από 20 αστυνομικά κρατητήρια στην περιοχή
Το ΕΣΠ επίσης παρείχε νομική συνδρομή σε κρατούμενους στα νησιά του Βορειοανατολικού
Αιγαίου (ΠΡΟΚΕΚΑ Μόριας, ΠΡΟΚΕΚΑ Κω, ΑΤ Χίου, ΑΤ Ρόδου) και στην Ορεστιάδα (ΠΡΟΚΕΚΑ
Φυλακίου), πραγματοποιώντας και σχετικές αποστολές, όπως σε χώρους κράτησης της Πάτρας.
Το γραφείο Ιωαννίνων του ΕΣΠ παρείχε επίσης κατευθύνσεις προς την ομάδα Ιωαννίνων του ΕΣΠ,
η οποία διενήργησε αυτοψία σε χώρους κράτησης της Ηγουμενίτσας και της Πρέβεζας,
παρεμβαίνοντας προς τις αρμόδιες αρχές.
Η ομάδα δικηγόρων παρείχε νομική και κοινωνική συνδρομή σε τουλάχιστον 1.161 υποθέσεις.
Πιο αναλυτικά, παρείχε νομική υποστήριξη σε:
 919 άνδρες με κύριες χώρες καταγωγής τη
 87 ασυνόδευτα παιδιά με κύριες χώρες
Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Ιράν, τα
καταγωγής τη Συρία, το Αφγανιστάν και το
Παλαιστινιακά εδάφη, το Πακιστάν και
Ιράκ.
επίσης την Τουρκία, το Μπαγκλαντές, την
 47 οικογένειες με κύριες χώρες καταΑλγερία, το Μαρόκο, την Τυνησία, την
γωγής τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το
Αίγυπτο, τη Σομαλία, τη Νιγηρία, την
Ιράν και το Πακιστάν.
Σενεγάλη και τη Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό.
 108 γυναίκες από τη Συρία, το
Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Ιράν, το Πακιστάν, τη
Σομαλία, την Ερυθραία, το Καμερούν κ.ά.
Νομικές Ενέργειες:
Οι νομικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
ασύλου, όπως και σε περιπτώσεις
 1086 ενέργειες για τη διασφάλιση της
οικογενειακής επανένωσης.
πρόσβασης στη διαδικασίας ασύλου,
 285 ενέργειες για συνδρομή σε ευάλωτες
συνδρομή κατά τη διαδικασία εξέτασης
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περιπτώσεις και σε ασυνόδευτα ανήλικα.
 210 ενέργειες κοινωνικής συνδρομής
προσώπων που παρέμεναν υπό διοικητική
κράτηση.
 326 τουλάχιστον ενέργειες έλαβαν χώρα
για την αμφισβήτηση της κράτησης ενώπιον
της Διοίκησης, ενώ σε 41 τουλάχιστον

περιπτώσεις, το μέτρο της κράτησης
αμφισβητήθηκε ενώπιον Δικαστηρίων.
 26 τουλάχιστον αναφορές έγιναν προς τον
Συνήγορο του Πολίτη, ενώ η ομάδα, σε
συνεργασία με την ομάδα των νησιών,
υπέβαλλε 2 προσφυγές στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Επιτυχίες:
Πέραν των πολλαπλών επιτυχών άρσεων της κράτησης, αναφέρονται επιτυχείς δικαστικές
αποφάσεις επί αντιρρήσεων κατά της κράτησης:
την άρση της κράτησης προσώπων που είχαν
 9 υποθέσεις όπου το αρμόδιο δικαστήριο
τεθεί υπό κράτηση, εξαιτίας της παραβίασης
(Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής) διέταξε
του «γεωγραφικού περιορισμού» σε νησί
την άρση της κράτησης αιτούντα άσυλο,
του Ανατολικού Αιγαίου, είτε διότι αυτή δεν
διότι διαπίστωσε ότι αυτή δεν είχε νόμιμη
είχε «νόμιμη βάση», είτε διότι «η παραβίαση
βάση (πρόσωπα που είχαν δηλώσει την
του περιορισμού από το νησί έλαβε χώρα
βούληση για αίτημα ασύλου και η κράτηση
προκειμένου να διαφυλαχθεί η σωματική
τους συνεχιζόταν επί τη βάσει απόφασης
ακεραιότητα του προσώπου λόγω των
επιστροφής)
συνθηκών διαβίωσης που αντιμετώπισε στο
 1 υπόθεση για την οποία το δικαστήριο,
ΚΥΤ της Μόριας».
αφού
διαπίστωσε
την
αντικειμενική
 1 υπόθεση όπου το αρμόδιο δικαστήριο
αδυναμία του κρατούμενου να καταθέσει
(Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης)
αίτημα ασύλου σε προηγούμενο χρόνο, λόγω
απεφάνθη ότι η παρατεταμένη κράτηση σε
των προβλημάτων στην εφαρμογή SKYPE,
Αστυνομικά τμήματα, χώροι εξ ορισμού
διέταξε την άρση της κράτησης.
χωρίς προαυλισμό, είναι αντίθετη στο άρθρο
 2 υποθέσεις που το αρμόδιο Δικαστήριο
3 ΕΣΔΑ.
(Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά) διέταξε

5.2.8.Παροχή Νομικής Συνδρομής σε Ποινικές/Αστικές Υποθέσεις
Το ΕΣΠ παρείχε νομική συνδρομή σε ποινικές και αστικές υποθέσεις αιτούντων άσυλο, και
εν γένει προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα
ευάλωτη θέση τους, όπως επίσης και το γεγονός ότι η ανάγκη συνδρομής προέκυπτε από τις
ιδιαιτερότητες της θέσης τους ως αιτούντων άσυλο ή προσώπων χρηζόντων διεθνούς
προστασίας.
Ειδικότερα, μέσω ειδικής ομάδας δικηγόρων που δραστηριοποιήθηκε στην Αθήνα, το ΕΣΠ
παρείχε συνδρομή σε 88 αστικές και 88 ποινικές υποθέσεις. Η δράση αυτή είχε επέκταση και στο
γραφείο στη Θεσ/νίκη, στα Ιωάννινα και στη Λέσβο.
Επίσης, το ΕΣΠ παρείχε συνδρομή σε υποθέσεις κατηγοριών για παράνομη διακίνηση
προσώπων ή διευκόλυνση σε αυτή, παραβίασης περιορισμών διαμονής, όπως και υποστήριξης
θυμάτων ρατσιστικής ή σεξουαλικής/έμφυλης βίας κλπ.
Ακόμη, ανέλαβε υποθέσεις ρύθμισης καθεστώτος επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων,
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διορθώσεων ληξιαρχικών πράξεων, όπως και δικαστικής συμπαράστασης. Σε συνεργασία με την
ομάδα ανηλίκων, η ομάδα ανέλαβε υποθέσεις παρέμβασης στον Εισαγγελέα Ανηλίκων για τη
διευθέτηση του ζητήματος προσωρινής ανάθεσης επιμέλειας για ανήλικα.

Επιτυχίες:
 Υποθέσεις
όπου
το
Δικαστήριο
(Μονομελή
Εφετεία
Κακουργημάτων
Δωδεκανήσου,
Χαλκίδας
και
Σύρου)
απήλλαξε από όλες τις κατηγορίες
πρόσφυγες στους οποίους είχε αποδοθεί
κατηγορία για διακίνηση, καθώς διαπίστωσε
τη συνδρομή των όρων της κατάστασης
ανάγκης για την οδήγηση του μεταφορικού
μέσου, με το οποίο εισήλθαν στη χώρα,
δημιουργώντας
σημαντικό
νομολογικό
προηγούμενο για τη διασφάλιση βασικών
εγγυήσεων, όπως αυτές προβλέπονται
μεταξύ άλλων, από τη Σύμβαση της Γενεύης
για το Καθεστώς των Προσφύγων
 Υποθέσεις
όπου
το
Δικαστήριο
(Μονομελές
Εφετείο
Κακουργημάτων
Δωδεκανήσου, Πλημ. Πατρών) αθώωσε
πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας
από την κατηγορία της παράνομης εισόδου
ή/και της χρήσης πλαστών εγγράφων για την
είσοδο/έξοδο από τη χώρα, λόγω συνδρομής
κατάστασης
ανάγκης
εξαιτίας
της
προσφυγικής ιδιότητας.
 Υπόθεση
παραβίασης
περιορισμών
διαμονής, όπου το Δικαστήριο (Μονομελές
Πλημ/κείο Θεσ/νίκης) απήλλαξε τους
κατηγορούμενους, αφού έγινε δεκτός

σχετικός αυτοτελής ισχυρισμός κατάστασης
ανάγκης που αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα
της πράξης, αποδεχόμενο πως οι συνθήκες
που επικρατούσαν στο Κ.Υ.Τ. του νησιού
αποτελούσαν συνεχή, και αναπότρεπτο με
άλλα μέσα, κίνδυνο για την ζωή και την υγεία
των κατηγορουμένων.
 Υποθέσεις έκδοσης, όπου ο εκζητούμενος
είχε ανάγκη παροχής διεθνούς προστασίας
στη χώρα ή όπου η επιστροφή του στη χώρα
που τον εκζητούσε θα συνιστούσε απειλή
υποβολής του σε βασανιστήρια ή
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση.
 Κατόπιν υποστήριξης της ΝΥ του ΕΣΠ,
απορρίφθηκαν αιτήματα έκδοσης ενός
πολίτη Τατζικιστάν, ενός πολίτη Ιράν και ενός
Τούρκου πολίτη, κουρδικής καταγωγής. Στην
περίπτωση αυτή, αποτέλεσε επιτυχία το
γεγονός της αποδοχής του τυπικά
παραδεκτού της έφεσης, παρά τις ελλείψεις
ως προς την επίκληση ειδικών ορισμένων
λόγων έφεσης κατά της απόφασης του
Συμβουλίου Εφετών και τη σχετική αντίθετη
εισαγγελική πρόταση.

5.2.9.Πρόγραμμα Παροχής Υποστήριξης σε Θύματα Σεξουαλικής/Εμφυλης Βίας (SGBV)
Το ΕΣΠ παρείχε υποστήριξη σε Θύματα Σεξουαλικής/Έμφυλης Βίας, αρχικά μέσω του
Προγράμματος Υποστήριξης Αστικών/Ποινικών Υποθέσεων και, από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως
το τέλος του έτους, μέσω ειδικού Προγράμματος Υποστήριξης Θυμάτων Σεξουαλικής/Έμφυλης
Βίας, με ομάδα αποτελούμενη από 2 δικηγόρους, 2 ψυχολόγους και 2 κοινωνικούς λειτουργούς,
οι οποίες παρείχαν υποστήριξη σε 3 Δομές Φιλοξενίας της Αττικής, καθώς και προς τον αστικό
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πληθυσμό της περιοχής της Αθήνας.
Το πρόγραμμα παρείχε νομική και κοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική σε 37
υποθέσεις, ενώ επίσης παρείχε επιμόρφωση στο πλαίσιο ομάδων επωφελούμενων σε 29
ομαδικές συνεδρίες ενημέρωσης, αναπτύσσοντας μάλιστα ένα πρότυπο επιμόρφωσης, που
μπορεί να εφαρμόζεται από τους επαγγελματίες του ΕΣΠ.

5.2.10.Πρόγραμμα Νομικής Συνδρομής σε β’ Βαθμό Δικαιοδοσίας - Free Legal Aid
Το πρόγραμμα δωρεάν νομικής βοήθειας (Free Legal Aid) του ΕΣΠ ανέπτυξε τη δράση του
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Ρόδο, παρέχοντας νομική συνδρομή σε 2.400
αιτούντες άσυλο στο β΄ βαθμό δικαιοδοσίας από τον Αύγουστο του 2016 έως και τον Δεκέμβριο
του 2017. Ειδικότερα, το γραφείο της Αθήνας παρείχε τις υπηρεσίες του στο ΠΓΑ Αττικής από τον
Αύγουστο του 2016 και στο ΑΚΑ Κορίνθου από το Φεβρουάριο 2017. Κατόπιν της από 01.10.2017
προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ των UNHCR, ΕΣΠ και Υπηρεσίας Ασύλου, ανέλαβε τη νομική
συνδρομή στον β΄βαθμό των αιτούντων άσυλο σε τέσσερα (4) σημεία της Αττικής, ήτοι στο ΠΓΑ
Πειραιά, ΠΓΑ Αλίμου, ΑΚΑ Κορίνθου και ΑΚΑ Αμυγδαλέζας. Ειδικότερα, για το έτος 2017
υποστηρίχθηκαν συνολικά 1.921 υποθέσεις, (βλ. Πίνακα 4.).
Πίνακας 4.
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου

Υποθέσεις

ΠΓΑ Αττικής

917

ΑΚΑ Κορίνθου

368

ΠΓΑ Θεσ/νίκης

357

ΑΚΑ Φυλακίου

201

ΠΓΑ Ρόδου

78

Προτεραιότητα του προγράμματος ήταν η διασφάλιση ενός minimum εγγυήσεων
αναφορικά με την αποτελεσματική πρόσβαση στη διαδικασία για τη χορήγηση ασύλου, την δίκαιη
και αποτελεσματική πρόσβαση στη διαδικασία του β΄ βαθμού, ο εντοπισμός των ευάλωτων
περιπτώσεων και η παραπομπή τους στην κατάλληλη ψυχοκοινωνική και άλλη υποστήριξη και η
απόλαυση των βασικών δικαιωμάτων των αιτούντων.
Αναδεικνύοντας στην πράξη τα διοικητικά, νομοθετικά και πρακτικά εμπόδια, το Free Legal
Aid υποκατέστησε, με επάρκεια και στο μέτρο του δυνατού, την υποχρέωση παροχής νομικής
συνδρομής στο β’ βαθμό, με βάση τις προγραμματικές συμφωνίες UNHCR, EΣΠ και Υπηρεσίας
Ασύλου, δεδομένου ότι οι ανάγκες για δωρεάν νομική συνδρομή στο β’ βαθμό είναι τεράστιες,
καθώς 17.633 αιτήσεις διεθνούς προστασίας εκκρεμούν στο β΄ βαθμό από το 2016. Ταυτόχρονα,
υποστήριξε πλήθος υποθέσεων και στον α' βαθμό, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας,
συμπληρώνοντας έτσι τις ανάγκες παρουσίας του ΕΣΠ, ιδίως σε Ρόδο και Έβρο, όπου δεν υπήρχε
άλλη παρουσία, όχι μόνο δικηγόρου του ΕΣΠ, αλλά και οποιασδήποτε άλλης οργάνωσης παροχής
νομικής προστασίας.
Ταυτόχρονα, σε ευάλωτες περιπτώσεις, παρείχε και κοινωνική υποστήριξη,
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παραπέμποντας σε άλλους φορείς (κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, Πρόγραμμα «Προμηθέας»),
τους Γιατρούς του Κόσμου, τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, το ΚΕΘΕΑ Mosaic, την PRAKSIS, και άλλα
εξειδικευμένα προγράμματα ολιστικής αποκατάστασης σε νομικό, κοινωνικό, ψυχολογικό και
ιατρικό επίπεδο.
Επιτυχίες:
Για το έτος 2017, και με δεδομένο το μεγάλο ποσοστό των εκκρεμών προς έκδοση αποφάσεων επί
των προσφυγών, ακόμη και από το έτος 2016, το Πρόγραμμα Δωρεάν Νομικής Βοήθειας του ΕΣΠ,
στην Αθήνα, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, έλαβε:
 15 αποφάσεις αναγνώρισης Καθεστώτος
Διεθνούς Προστασίας (Αφγανιστάν, Αλγερία,
Μαυριτανία, Μάλι, Ρουάντα, Παλαιστίνη,
Πακιστάν, Ιράν, Αιθιοπία),
 7 αποφάσεις αναγνώρισης δικαιούχων
επικουρικής προστασίας (Αλβανία, Σομαλία,
Ουκρανία, Αφγανιστάν, Νιγηρία, Υεμένη),
 16 αποφάσεις προς το Υπουργείo
Εσωτερικών για έκδοση άδειας διαμονής
ανθρωπιστικών λόγων κατ’ άρθρο 67 του Ν.
4375/2016 (Μαρόκο, Αλβανία, Πακιστάν,
Γεωργία, Σενεγάλη, Ιράν, Αλγερία).
 4 αποφάσεις αναπομπής στον α΄βαθμό
(λόγω
ακατάλληλης
διερμηνείας,
δαπίστωσης ανηλικότητας, μη διορισμό

επιτρόπου σε ασυνόδευτο ανήλικο και μη
συνδρομής κριτηρίου ασφαλούς τρίτης
χώρας).
 1 απόφαση επί απόρριψης αίτησης
συνέχισης διαδικασίας μετά από τη διακοπή
εξέτασης (όπου κρίθηκε ότι, κατ' άρθρ. 47 Ν.
4375/2016, αρκεί απλά η κατάθεση της
αίτησης συνεχίσεως της διαδικασίας, χωρίς
να απαιτείται επίκληση λόγων ικανών να
δικαιολογήσουν τη μη προσέλευση του
αιτούντος στη συνέντευξη, που αποτέλεσε το
λόγο διακοπής).

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα Δωρεάν Νομικής Βοήθειας ήταν υποχρεωμένο, με
βάση την προγραμματική συμφωνία, και ενόψει κάλυψης σχετικής κρατικής υποχρέωσης, να
συνδράμει τον οποιοδήποτε απευθυνόταν σε αυτό για συνδρομή, παρά τη βασική αρχή του ΕΣΠ
να ελέγχει προηγούμενα τις προϋποθέσεις χορήγησης διεθνούς προστασίας. Στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα τήρησε και τις υποχρεώσεις, αλλά και τις υποχρεώσεις με βάση το Διεθνές Δίκαιο και
τους καταστατικούς σκοπούς του ΕΣΠ, να παρέχει προστασία σε πρόσωπα χρήζοντα διεθνούς
προστασίας.
Περαιτέρω, το Πρόγραμμα Δωρεάν Νομικής Βοήθειας, εξασφάλισε την πρόσβαση σε
ένδικα μέσα, κατόπιν απόρριψης της αίτησης χορήγησης διεθνούς προστασίας σε β’ βαθμό, σε
εκείνες τις περιπτώσεις σοβαρών διαδικαστικών παραβάσεων, καλύπτοντας στο μέτρο του
εφικτού τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων που δεν μπορούσαν να λάβουν δωρεάν νομική
βοήθεια, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν. 3226/2004, παρέχοντας και
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου την αναγκαία νομική υποστήριξη, τόσο για την προετοιμασία
του φακέλου του ενδιαφερόμενου, όσο και για την εκπροσώπηση αλλά και την καθοδήγησή του
στο σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης.
Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα προέβη σε σύνταξη αναφορών/παρεμβάσεων, τόσο για τις
συνθήκες κράτησης στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Κορίνθου, όσο και για ζητήματα
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ελλείψεων ως προς την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιστατικών (ελλείψεις διερμηνείας και
παροχών υγείας) στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αμυγδαλέζας.
Επίσης, παρενέβη προς την Αρχή Προσφυγών για τήρηση της κατά νόμο διαδικασίας ως
προς την εξέταση αιτήσεων σε β' βαθμό (ως προς την τροποποίηση της ημερομηνίας εξέτασης της
προσφυγής σε συντομότερο χρόνο από τον αρχικά ορισθέντα, ως προς παραπομπή ανηλίκου για
διαπίστωση ανηλικότητας, χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας).

5.2.11.Πρόγραμμα Παροχής Νομικής Συνδρομής σε Αναγνωρισμένους Δικαιούχους
Διεθνούς Προστασίας – “One Stop Shop”
Το ΕΣΠ, με την χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και με

αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τις οικογένειές τους,
συνέχισε και το 2017 τη λειτουργία της Ομάδας Ένταξης “One Stop-Shop”, προκειμένου να
εξυπηρετηθούν αποτελεσματικότερα οι συγκεκριμένες ομάδες του προσφυγικού πληθυσμού που
απευθύνονται στην οργάνωση.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο γραφείο της Αθήνας, παρέχοντας νομικές και κοινωνικές
υπηρεσίες.
Ενέργειες:
Η ομάδα παρείχε υπηρεσίες σε 1480 άτομα. Οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν σε:
 Γενική ενημέρωση σχετικά με τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, μετά την
αναγνώριση ως πρόσφυγα/ δικαιούχου
επικουρικής
προστασίας
ή
για
ανθρωπιστικούς λόγους
 Αιτήσεις οικογενειακές επανένωσης και
επικοινωνία με ελληνικές Διπλωματικές
Αρχές της Αλλοδαπής για την διευκόλυνση
έκδοσης θεώρησης εισόδου
 Ανανέωση Προσφυγικού καθεστώτος και
καθεστώτος επικουρικής Προστασίας
 Ενημέρωση σχετικά με την ανανέωση
καθεστώτος για ανθρωπιστικούς λόγους
 Διαμεσολάβηση για έκδοση ταξιδιωτικών
εγγράφων (επισπεύσεις για λόγους υγείας,
αιτήσεις θεραπείας)
 Αιτήσεις Διόρθωσης Ατομικών στοιχείων
λόγω εσφαλμένης καταχώρισης λόγω
προδήλου σφάλματος
 Αιτήσεις ισόχρονης άδειας διαμονής για
συζύγους και ανήλικα τέκνα (Υπηρεσία
Ασύλου και Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής)

 Ενημέρωση σχετικά με αστικής φύσεως
θέματα (τέλεση γάμου, λύση γάμου που
τελέστηκε
στην
αλλοδαπή,
σύναψη
συμφώνου συμβίωσης, αναγνώριση τέκνων)
 Διαμεσολάβηση για διευκόλυνση της
διαδικασίας καταχώρισης των παραπάνω
πράξεων
στα
οικεία
Ληξιαρχεία/Πολιτογραφήσεις,
Αστικής
φύσεως ζητήματα (μισθωτικές διαφορές,
εργατικές διαφορές)
 Διαμεσολάβηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες
(Δ.Ο.Υ., Δήμοι), Τράπεζες, ΟΓΑ (συντάξεις
υπερηλίκων)
 Διευκόλυνση παραπομπής στη Δωρεάν
Νομική Βοήθεια / Legal Aid του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών
 Υποστήριξη σε διοικητικές υποθέσεις
(αιτήσεις θεραπείας και απαλλαγής του
εξυπηρετούμενου, σε περιπτώσεις επιβολής
προστίμων, π.χ. μη καταβολή εισιτηρίου,
παρεμπόριο,
αιτήσεις
θεραπείας
σε
ασφαλιστικές διαφορές)
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 Επικοινωνία με ξένες Πρεσβείες (π.χ. για
θεώρηση εγγράφων που έχουν εκδοθεί στη

χώρα του).

Ειδικότερα, η ομάδα δικηγόρων του “One Stop Shop”, παρείχε υπηρεσίες σε:
 561 άτομα για Ανανέωση Προσφυγικού
Καθεστώτος
 255 άτομα ως συνδρομή στη διαδικασία
έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων
 183 άτομα για Υποθέσεις Οικογενειακής
Επανένωσης.
 127 άτομα για Θέματα σύναψης

γάμου/συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης
 168 άτομα για γενική ενημέρωση σχετικά
με δικαιώματα προσφύγων
 69 άτομα για Διόρθωση Ατομικών
Στοιχείων
 58 άτομα για Πολιτογραφήσεις.
 59 άτομα για λοιπά θέματα.

Επιτυχίες:
 Επιτυχής πολιτογράφηση πρόσφυγα,
ακρωτηριασμένου από έκρηξη νάρκης στον
Έβρο το 2003.
 Επιτυχής
ανανέωση
καθεστώτος
επικουρικής προστασίας μετά την πάροδο 2
ετών από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας,
λόγω σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων,
ενώ ο αιτών ήταν και θύμα ρατσιστικής βίας
σε βάρος του.
 Επιτυχής έκβαση υπόθεσης διεθνούς
απαγωγής παιδιού, όπου μετά από
πολλαπλές κρίσεις Δικαστηρίων της Ελβετίας
σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας,
διατάχθηκε η επιστροφή στον πατέρα,

αναγνωρισμένο πρόσφυγα στην Ελλάδα. Ήδη
η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του Ανώτατου
Δικαστηρίου της Ελβετίας.
 Επιτυχής χορήγηση θεώρησης εισόδου σε
μέλος οικογενείας δικαιούχου προστασίας
για ανθρωπιστικούς λόγους, λόγω της
ανάγκης συνδρομής του, ενόψει των
σοβαρών προβλημάτων υγείας του, παρά το
γεγονός ότι δεν προβλέπεται διαδικασία
οικογενειακής επανένωσης σε δικαιούχους
ανθρωπιστικού καθεστώτος.

Προκλήσεις:
 Η ποικιλία των υποθέσεων με την ανάγκη
συνδρομής σε διάφορα στάδια για την
επιτυχή ένταξη των δικαιούχων διεθνούς
προστασίας
 Η μακρόχρονη έλλειψη προστασίας σε
δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς
και τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας

που αντιμετωπίζουν.
 Διαρκή προβλήματα στη συνεργασία με
τις Προξενικές μας αρχές στο εξωτερικό και
άρνηση
εκδόσεως
σχετικής
ΚΥΑ,
προβλεπόμενης από το νόμο, για τη
διευκόλυνση οικογενειακών επανενώσεων
με δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

5.2.12. Παροχή Νομικής Συνδρομής στα Νησιά και Σημεία Εισόδου Προσφύγων
Παρά τη μείωση των αφίξεων κατά τη διάρκεια του έτους σε σχέση με το 2016, η
κατάσταση στα νησιά παρέμεινε εξόχως προβληματική, εξαιτίας του συνωστισμού, λόγω
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ανεπάρκειας των υφιστάμενων δομών υποδοχής και της εφαρμογής της πολιτικής του
γεωγραφικού περιορισμού στα νησιά, δημιουργώντας έτσι άθλιες συνθήκες διαβίωσης.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη επαρκών συνθηκών υποδοχής στα ελληνικά νησιά,
την αδυναμία έγκαιρης διαπίστωσης της ευαλωτότητας, ιδίως αυτής που δεν είναι εμφανής και
αναφέρεται στην κατάσταση της ψυχικής υγείας των προσφύγων, αλλά και την διαπίστωση της
ανηλικότητας, όπως επίσης και την αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ευάλωτων
περιπτώσεων, με ελλείψεις στο σύστημα υγείας και ανεπάρκεια κατάλληλων χώρων υποδοχής
(ιδίως δομών ανηλίκων, αλλά και χώρων εκτός των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης).
Από το σύνολο των 58.661 αιτημάτων ασύλου, στα νησιά υποβλήθηκαν συνολικά 27.367 αιτήσεις,
ως εξής ανά νησί (βλ. Πίνακα 5):
Πίνακας 5.
Νησί
Λέσβος

Αιτήσεις
11.952

Χίος
Σάμος
Κως
Λέρος

6.513
5.116
1.698
1.389

Ρόδος

699

Πέρα από τις ελλείψεις στο σύστημα υποδοχής, προβλήματα παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα
ως προς την εμπλοκή του EASO στην ταχεία διαδικασία συνόρων που εφαρμόζεται για την
εξέταση του παραδεκτού, και στην επί της ουσίας εξέταση των μη ευάλωτων περιπτώσεων, και
ιδιαίτερα με τις τυποποιημένες εισηγήσεις του EASO για απαράδεκτο των σχετικών αιτήσεων
ασύλου, ενόψει κρίσης της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας, εισηγήσεις που γίνονται δεκτές
ως προς τους Σύριους αιτούντες άσυλο.
Η κράτηση κατά το 2017 επανήλθε και πάλι δυναμικά στα ελληνικά νησιά, χωρίς έως
σήμερα εφαρμογή στο σύνολο των περιπτώσεων, μόνο λόγω της ανεπάρκειας των υφιστάμενων
χώρων. Ιδιαίτερη αναφορά, επίσης, πρέπει να γίνει και ως προς το ανά διαστήματα
εφαρμοζόμενο “πιλοτικό πρόγραμμα” της Ελληνικής Αστυνομίας για κράτηση αμέσως μετά την
είσοδο στη χώρα πολιτών από χώρες καταγωγής με χαμηλό προσφυγικό προφίλ, αλλά και Σύριων,
ενόψει της πιθανής απόρριψης των αιτήσεών τους ως απαράδεκτων, με βάση το κριτήριο της
Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας.
Μέσω διαφόρων προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων (OXFAM, UNHCR, Γιατροί Χωρίς
Σύνορα, Dutch Council for Refugees, Save the Children κλπ.), το ΕΣΠ κατάφερε να διατηρήσει
παρουσία, στο σύνολο σχεδόν του έτους, σε όλα τα νησιά και σημεία εισόδου στην ελληνική
επικράτεια.
Το ΕΣΠ υποστήριξε τη διαδικασία ασύλου στα νησιά, παρέχοντας υπηρεσίες σε 1.359
εξυπηρετούμενους, μέσω της παρουσίας ομάδας δικηγόρων (τουλάχιστον δύο ή ένας ανά νησί/
σημείο εισόδου), με τη συνδρομή διερμηνέων και κοινωνικών λειτουργών, είτε του ΕΣΠ (π.χ. στη
Λέσβο), είτε μέσω άλλων οργανώσεων, ενώ στη Λέσβο διατηρούσε γραφείο καθ' όλη τη διάρκεια
του έτους.
Στα νησιά, το ΕΣΠ διατήρησε παρουσία, σε συνεργασία με το πρόγραμμα του Free Legal
Aid. Βασικό μέλημα των ομάδων δικηγόρων που στελέχωσαν τις ομάδες των νησιών, αποτέλεσε η
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παροχή νομικής αρωγής σε νεοεισερχόμενα άτομα χρήζοντα διεθνούς προστασίας, καθώς και σε
ευάλωτους, όπως επίσης και παροχή τόσο εξατομικευμένης, όσο και ομαδικής ενημέρωσης των
ως άνω, σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες, αλλά και τα δικαιώματά τους στην Ελλάδα.
Οι εξυπηρετούμενοι του ΕΣΠ ανά νησί παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.
Πίνακας 6.
Νησί
Λέσβος
Σάμος
Κως
Χίος
Λέρος
Ρόδος

Χρόνος παρουσίας
12 μήνες
12 μήνες
10 μήνες
7μήνες
5 μήνες
3 μήνες

Εξυπηρετούμενοι
574
368
194 (ασυνόδευτα ανήλικα)
143
60
20

Ταυτόχρονα, ομάδα τριών δικηγόρων στο γραφείο της Αθήνας συντόνιζε τη δράση τους,
ενώ πραγματοποιούσε και αποστολές στα κατά τόπους νησιά, για επαφές με τοπικές αρχές και
φορείς, όσο και για εποπτεία της κατάστασης.
Επιπλέον, η ομάδα ανέλαβε, κατά κύριο λόγο, το βάρος της δικαστικής εκπροσώπησης
μετά την απόρριψη αιτήσεων ασύλου σε β' βαθμό (κατά πλειοψηφία Σύριων και Αφγανών που τα
αιτήματά τους κρίθηκαν οριστικά ως απαράδεκτα), ασκώντας αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής
κατά των σχετικών αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών, αλλά και κατά των αποφάσεων
απέλασης/επανεισδοχής, για να αποτρέψει επανεισδοχή τους στην Τουρκία, κατ' εφαρμογή της
Κοινής Δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας.
Ειδικότερα, ασκήθηκαν 33 αιτήσεις ακύρωσης, καθώς και 28 αιτήσεις αναστολής με αίτημα
προσωρινής διαταγής. Έως τώρα δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση επί των ως άνω αιτήσεων
ακύρωσης. Σχετικά με τα αιτήματα προσωρινής δικαστικής προστασίας βλ. σχετικό πίνακα
(Πίνακα 7).
Σε μία δε περίπτωση, πολίτη Πακιστάν, που ανήκει στην μειονότητα των Αχμάντι, μετά την
απόρριψη του αιτήματος ασύλου του, στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας συνόρων και ενόψει
του άμεσου κινδύνου για άμεση επανεισδοχή στην Τουρκία, τον Ιούνιο του 2017, το ΕΣΠ
προσέφυγε στο ΕΔΔΑ, ζητώντας να
Πίνακας 7.
χορηγηθούν
ασφαλιστικά
μέτρα
Νομικές ενέργειες
Αριθ.
σύμφωνα με το άρθρο 39 του
Αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής
Κανονισμού
του
Δικαστηρίου,
προστασίας
28
αποτρέποντας έτσι την επανεισδοχή του
Δεκτές
10
στην Τουρκία. Η σχετική προσφυγή
Προσωρινή διαταγή
8
εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Τον
Απόφαση Δικαστηρίου επί των αιτήσεων
Νοέμβριο 2017, μετά την απόρριψη από
αναστολής εκτέλεσης
2
τα ελληνικά Δικαστήρια του αιτήματος
Παραπεμπτικές
1
χορήγησης αναστολής επί της αίτησης
Λοιπές (Απορριφθείσες & Μη Εξετασθείσες)
33
αναστολής της απορριπτικής απόφασης,
Απορριφθείσες Ρητώς
5
το ΕΔΔΑ με νέα απόφαση χορήγησε
ασφαλιστικά μέτρα μέχρι νεοτέρας.
Ακόμη, η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ ανέλαβε περιπτώσεις κρατούμενων, επί των οποίων
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ασκήθηκαν παρεμβάσεις, όπως επίσης και ενδικοφανείς προσφυγές, κατά αποφάσεων
απέλασης/επανεισδοχής. Κατόπιν, μάλιστα, σχετικής παρέμβασης ως προς συνθήκες κράτησης,
παρενέβη για διερεύνηση αυτών ο αρμόδιος Εισαγγελέας.
Ταυτόχρονα, σε ειδική συνεργασία με την ομάδα κράτησης της Νομικής Υπηρεσίας του
ΕΣΠ, παρενέβη σε πολυάριθμες περιπτώσεις για την άρση του γεωγραφικού περιορισμού, που
είχε επιβληθεί σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, ιδίως μετά την επιστροφή τους από την
ενδοχώρα στα ελληνικά νησιά.
Προκλήσεις:
Χάρη στην ευρεία παρουσία του ΕΣΠ στην ενδοχώρα και σε όλα τα βασικά σημεία εισόδου
στην Ελλάδα, καθώς και την άμεση συνεργασία μεταξύ των ομάδων που έχει στελεχώσει,
καθίσταται εφικτός ο πληρέστερος, αποδοτικότερος και ολιστικότερος χειρισμός των
υποθέσεων, με παραπομπή από πρόγραμμα σε πρόγραμμα (όπως π.χ. αποκατάστασης
επιζώντων βασανιστηρίων ή ασυνόδευτων ανηλίκων), έτσι ώστε να παρέχεται μια ασφαλέστερη
προστασία στους εξυπηρετούμενους.
Ταυτόχρονα, το εκτενές δίκτυο του ΕΣΠ στα σημεία εισόδου ανά τη χώρα μεταφέρει μια
συνολική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στα νησιά αλλά και σαφή εικόνα των πρακτικών
που ακολουθούνται εκεί, έτσι ώστε τα στοιχεία αυτά να αποτελέσουν άμεση πηγή πληροφόρησης
για την σύνταξη εκθέσεων του ΕΣΠ, για παρεμβάσεις σε αρμόδιους φορείς, αλλά και για την
παρουσίαση της κατάστασης στα ελληνικά νησιά, σε πολυάριθμα σεμινάρια, ημερίδες και
συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Πιο συγκεκριμένα, οι προκλήσεις που προέκυψαν, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
 Συνεχείς αλλαγές πρακτικής στο σύνολο των διοικητικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα
στα νησιά (διαδικασία ασύλου, διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης, κράτηση).
 Ελλιπής παροχή νομικής συνδρομής, λόγω μη επάρκειας διαθέσιμων πόρων και
χρηματοδοτήσεων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των ατόμων που χρήζουν διεθνούς
προστασίας.
 Έλλειψη κατάλληλων χώρων για την παροχή της αναγκαίας νομικής συνδρομής, καθώς δεν
υπάρχουν διαθέσιμοι επαρκείς χώροι προς αυτό, ιδίως εντός των Κέντρων Υποδοχής και
Ταυτοποίησης.
 Ελλείψεις προσωπικού στα αρμόδια Περιφερειακά Γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου και
προβλήματα συνεργασίας με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
 Δυσκολίες και προβλήματα στη διαπίστωση της ευαλωτότητας, ζήτημα κρίσιμο για την
εξαίρεση από την επιβολή γεωγραφικού περιορισμού.
 Προβλήματα στην αντιμετώπιση των ασυνόδευτων ανηλίκων, με γενικευμένη χρήση de facto
κράτησης, μέσω της προστατευτικής φύλαξης, σε ακατάλληλους χώρους, αλλά και στη
διαπίστωση της ανηλικότητάς τους, καθώς επίσης και στην μετέπειτα παροχή των κατάλληλων
υπηρεσιών υποδοχής, λόγω ανεπαρκειών στο σύνολο της χώρας—σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα
δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στα ελληνικά νησιά.
 Δυσκολίες στην αντιμετώπιση των περιστατικών έμφυλης βίας (SGBV), λόγω των ελάχιστων
υποδομών/υπηρεσιών μετέπειτα στήριξης των περιστατικών στα νησιά.
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5.3. Κοινωνική Υπηρεσία

Το 2017, η Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ παρείχε υποστήριξη σε 8.660 εξυπηρετούμενους
σε όλη την Ελλάδα.
Το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα είναι 21.744 και
αναλύονται στον Πίνακα 8.
Πίνακας 8
Ενέργειες

Αριθ.

Ενέργειες

Αριθ.

Συμβουλευτική ενημέρωση

4.619

418

Εκπαιδευτική Συμβουλευτική

4.454

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη
Παραπομπές και Συνοδείες
Άλλες κοινωνικές Υπηρεσίες
Επικοινωνία με Εργοδότες

3.990
2.907
1.544
1.150

Διαχείριση Υπόθεσης
Συμβουλευτική & Παραπομπή σε
άλλες Υπηρεσίες
Διαδικασίες Εργασιακών Θεμάτων
Παρεμβάσεις Κρίσεων
Νομικές Παραπομπές
Μαθήματα Γλώσσας

Συμπλήρωση/Παροχή Εγγράφων
Υποστήριξη για Έκτακτες Ανάγκες

716
605

Εύρεση Εργασίας
Στεγαστικά Θέματα

115
89

Σύνολο

19.985

Σύνολο

1.759

355
327
188
159
108

21.744
Σε συνεργασία με τις άλλες Υπηρεσίες του ΕΣΠ, οι ομάδες ειδικών της Κοινωνικής Υπηρεσίας
παρείχαν υποστήριξη στους εξυπηρετούμενους του ΕΣΠ, διαχειρίστηκαν τις υποθέσεις και την
πληθώρα των κοινωνικών θεμάτων τους με συναισθηματική αφοσίωση και ποιοτικό
επαγγελματισμό, εστιάζοντας τόσο στις νέες περιπτώσεις, όσο και στις παλιές που επί χρόνια
συνεχίζουν να παρακολουθούν και να στηρίζουν.

5.3.1Προγράμματα Κοινωνικής Υπηρεσίας για Ευάλωτες Ομάδες
Τα τμήματα της Κοινωνικής Υπηρεσίας που δούλεψαν με ευάλωτους πληθυσμούς κατά τη
διάρκεια του 2017, είναι τα εξής:
 Κράτηση: πρόγραμμα που διήρκεσε από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2017.
Οι εξυπηρετούμενοι του προγράμματος ήταν 112.
Προκλήσεις:
 Ένταξη του ρόλου του κοινωνικού
λειτουργού στο πρόγραμμα κράτησης
 Εδραίωση
εύρυθμης
και
καλής
συνεργασίας με τους δικηγόρους του
προγράμματος

 Διαχείριση υποθέσεων μετά την άρση της
κράτησης (ψυχοκοινωνική στήριξη, άμεση
ανακούφιση και κάλυψη αναγκών).
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Επιτεύγματα:
 Σχέση
εμπιστοσύνης
με
τους
εξυπηρετούμενους.
 Καλή επικοινωνία με Αστυνομία.
 Άριστη συνεργασία με άλλους φορείςτήρηση διαδικασιών.
 Άρση της κράτησης σε σύντομο χρόνο.
 Αποτελεσματική ψυχοκοινωνική στήριξη
εξυπηρετούμενων μετά την κράτηση.

 Παρεμβάσεις για άμεση μεταφορά
ανηλίκων σε ασφαλές περιβάλλον.
 Ενημέρωση
–
Συμβουλευτική
σε
κρατούμενους (μόνους άνδρες, μόνες
γυναίκες, ανήλικοι, οικογένειες).

 Ασυνόδευτοι Ανήλικοι: διάρκεια προγράμματος- Ιανουάριος - Δεκέμβριος του 2017.
Σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι έλαβαν υποστήριξη σε διάφορα
ζητήματα που αντιμετωπίζουν από τη στιγμή που εισήλθαν στην Ελλάδα, με επικρατέστερο αυτό
της στέγασης. Οι επαγγελματίες του ΕΣΠ πλαισίωσαν την πιο ευάλωτη αυτή ομάδα,
εξασφαλίζοντας, στο μέγιστο δυνατό, την ομαλή τους παραμονή και ένταξη στην Ελλάδα.
Προκλήσεις:
 Οι καθημερινές πολλαπλές προκλήσεις
και απαιτήσεις που αντιμετωπίζει η
ομάδα των ασυνόδευτων ανηλίκων.
 Το αυξημένο άγχος των μελών της ομάδας
και η προσπάθεια αντιμετώπισής του
αλλά και δημιουργίας ενός κοινού κώδικα
εργασίας.
 Το γεγονός ότι βλέπουμε πολλά οξέα
περιστατικά, που αφορούν νεαρές ηλικίες
με αυξημένη ευαλωτότητα και πρώιμες
ανάγκες.

 Η επίτευξη αποτελεσμάτων, αλλά μέσω
ρεαλιστικής
στοχοθεσίας,
εφόσον
λειτουργούμε χωρίς επαρκές προσωπικό
και πόρους.
 Άνοιγμα στην κοινότητα (συνεργασία με
άλλους φορείς που δεν αφορούν το
προσφυγικό) γιατί αυτό επιφέρει
ικανοποίηση κα ανατροφοδότηση της
ομάδας και του πλαισίου.

Επιτεύγματα:
 Η θετική αλληλεπίδραση και εμπιστοσύνη
ανάμεσα στα μέλη της ομάδας των
εργαζομένων που απαρτίζουν την ομάδα
ασυνόδευτων ανηλίκων.
 Η αποτελεσματικότητα σε σύνθετα
περιστατικά και η ευρύτερη διασύνδεση
με φορείς.
 Το
γεγονός
ότι,
παρόλες
τις
ανεπεξέργαστες, πρώιμες ανάγκες των
ανηλίκων, δεν έχουμε περιστατικά που
δεν αντιμετωπίστηκαν με ψυχραιμία και

ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών τους,
χωρίς παρεκτροπές από αμφότερες τις
πλευρές.
 Εάν μπορέσουμε να έχουμε σταθερή
εξωτερική εποπτεία και εάν ευοδωθεί η
συνεργασία μας με νοσοκομειακούς και
εκπαιδευτικούς
φορείς(Μεταπτυχιακό
πρόγραμμα φοιτητών του προγράμματος
«Ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων»),
πραγματώνεται
έτσι
ένας
στόχος
αλληλοτροφοδότησης
και
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ευαισθητοποίησης

της

ευρύτερης

κοινότητας.

 Αστικό-Ποινικό: διάρκεια προγράμματος- Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017. Το πρόγραμμα, σε
συνεργασία με την ομάδα δικηγόρων, παρείχε την βέλτιστη ψυχοκοινωνική στήριξη στους
εξυπηρετούμενους, αντιμετωπίζοντας μια σειρά προκλήσεων.
Προκλήσεις:
 Δυσκολία
συνεργασίας
λόγω
ψυχολογικών προβλημάτων και πιθανής
εμπλοκής των ωφελούμενων με άτομα
που πιθανά να τους εκμεταλλεύονται.
 Δυσκολία διερεύνησης των μορφών
εκμετάλλευσης για πιθανή νομική
υποστήριξη
των
εξυπηρετούμενων,
ανάλογα με την κατηγορία που μπορεί να
υπάγονται (SGBV, Victims of Trafficking,
Victims of Torture).

 Έλλειψη άμεσου καταλύματος για
περιπτώσεις γυναικών και παιδιών σε
καταστάσεις κρίσεις
 Αδυναμία παροχής χρημάτων για
οικονομική
υποστήριξη
γυναίκας
εξυπηρετούμενης.
 Έλλειψη
προσωρινού
επιτρόπου
(guardianship) για προστασία παιδιού σε
συνεργασία με την μητέρα και
τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια.

Επιτεύγματα:
Κλείσιμο περιπτώσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα και σωστή διαχείριση σε νομικό και
ψυχοκοινωνικό επίπεδο σε συνεργασία με δικηγόρους. Π.χ. συναίνεση γονέων για προσωρινή
επιμέλεια τέκνων σε πατέρα που είναι αιτών άσυλο και υποστήριξή του εντός χώρου φιλοξενίας
προσφύγων, συνεργασία και εμπλοκή φορέων κέντρου φιλοξενίας προσφύγων για γονείς που
έχουν χάσει την επιμέλεια των τέκνων τους και επαναπατρισμός εκείνων και των παιδιών τους,
συνεργασία με νοσοκομείο για απόδοση νομιμοποιητικών εγγράφων σε μητέρα με νεογέννητο
για την έξοδο από νοσοκομείο και βοήθεια σε αίτημα ασύλου για όλη την οικογένεια.
 SGBV: το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για περίοδο τριών μηνών (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017),
στο Λαύριο, τη Ραφήνα, το Σχιστό και στην αστική περιοχή. Σκοπός του έργου ήταν η αύξηση της
ορατότητας, η ανταπόκριση στις ανάγκες χωρίς παρακολούθηση και η διασφάλιση της μη
διάκρισης των γυναικών προσφύγων, ιδίως των ευάλωτων ομάδων. Το έργο χρηματοδοτήθηκε
από την UNHCR (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες).
Βασική ιδέα αυτού του έργου ήταν η παροχή υποστήριξης και διαχείριση περιπτώσεων μέσω
των εξής προκλήσεων:
υπηρεσίες ψυχικής υγείας, εκθέσεις για
 Ειδική υποστήριξη γυναικών προσφύγων.
την επανένωση οικογενειών ή διαδικασίες
 Ψυχοκοινωνική
υποστήριξη
χορήγησης ασύλου, καθώς και αναφορές
(συμβουλευτική κοινωνικής υποστήριξης
παιδικής φροντίδας).
και ψυχολογική υποστήριξη πρώτων
 Νομική βοήθεια για γυναίκες επιζήσασες
βοηθειών, συνοδεία σε υπηρεσίες και
GBV
(συμπεριλαμβανομένης
της
επιτυχημένη
διαχείριση
διαφόρων
εκπροσώπησης στο δικαστήριο) και όχι
κρίσιμων περιπτώσεων, παραπομπές σε
μόνο για τη διαδικασία ασύλου.
υπηρεσίες ασφαλούς στέγασης και
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 Βελτίωση των μηχανισμών πρόληψης
GBV.
 Σεμινάρια
ενδυνάμωσης
που
περιλαμβάνουν βασικές γνώσεις και
εξοικείωση με την εθνική και ευρωπαϊκή
νομοθεσία για την ισότητα των φύλων, τα

δικαιώματα των γυναικών και τα
δικαιώματα στην Ευρώπη, την ανάπτυξη
ικανοτήτων, την αντιμετώπιση των
αντιξοοτήτων,
την
ανάπτυξη
των
δεξιοτήτων ζωής τους.

 Πρόγραμμα «Προμηθέας»– Κοινωνική Υπηρεσία:
Διάρκεια προγράμματος: Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2017. Σε στενή συνεργασία με την ομάδα
δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας, οι επαγγελματίες της Κοινωνικής πλαισίωσαν τους
εξυπηρετούμενους και παρείχαν υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών που υπάγονται στο
εύρος της κοινωνικής υποστήριξης.
Προκλήσεις:
 Απουσία στεγαστικών δομών και σοβαρές
ελλείψεις στις υπάρχουσες δομές (μειωμένη
στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό,
ακατάλληλες
συνθήκες
διαβίωσης),
μειωμένες παροχές υλικής και οικονομικής
βοήθειας.
 Έλλειψη
κατάλληλα
εκπαιδευμένων
διερμηνέων μέσα στην οργάνωση, πλήρης
απουσία διερμηνέων σε κάποιες γλώσσες.
Απουσία διερμηνέων από δημόσιες
υπηρεσίες και από νοσοκομεία.
 Παράλληλα, ύπαρξη μεγάλης εισροής
περιστατικών στους συνεργάτες μας
(Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Κέντρο Ημέρας
Βαβέλ),
με
αποτέλεσμα
δυσκολία

πλαισίωσης των περιστατικών από όλους
τους επαγγελματίες και, συνεπακόλουθα,
καθυστέρηση στη θετική τους έκβαση.
 Παρουσία πολλών ψυχιατρικών θεμάτων
και ύπαρξη συνοσηρότητας. Σοβαρή
επιβάρυνση της ψυχικής υγείας των ατόμων
από την παρατεταμένη παραμονή τους στα
νησιά και τις δυσμενείς συνθήκες
διαβίωσης εκεί.
 Μεγάλη εισροή περιστατικών.

Επιτεύγματα:
 Διεπιστημονική συνεργασία με τους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και το Κέντρο
Ημέρας Βαβέλ.
 Εβδομαδιαίες
συναντήσεις
των
επαγγελματιών για συζήτηση των
περιστατικών και παράλληλη εποπτεία.
 Σημαντική διεπαγγελματική συνεργασία
των επαγγελματιών του ΕΣΠ (κοινωνικοί
λειτουργοί και δικηγόροι).

 Διαρκής επιμόρφωση.
 Επίτευξη ολιστικής προσέγγισης και
πλαισίωσης, με βάση την πολυπλοκότητα
των περιστατικών.
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5.3.2. Πρόγραμμα υποστήριξης φιλοξενούμενων στις Δομές Προσφύγων
Το πρόγραμμα «UNHCR: Ραφήνα- Λαύριο» υλοποιήθηκε καθ’ όλη την διάρκεια του 2017,
με την παροχή νομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, τόσο σε αιτούντες άσυλο, όσο και σε
πρόσφυγες. Οι επισκέψεις στις ως άνω Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων γίνονταν σε καθημερινή
βάση από την Κοινωνική Υπηρεσία.
Οι δύο κοινωνικοί λειτουργοί που ανέλαβαν την υλοποίηση παρείχαν ψυχοκοινωνικές
υπηρεσίες στους φιλοξενούμενους. Πιο συγκεκριμένα, η παροχή βασικής ενημέρωσης και
πληροφόρησης, η ατομική συμβουλευτική υποστήριξη, η κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών
και αναγκών σε απαραίτητα είδη, μέσω δωρεών και συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες, ο
εντοπισμός ευάλωτων περιπτώσεων που έχρηζαν επιπλέον υπηρεσιών, η συνεργασία,
διασύνδεση, παραπομπή και παρακολούθηση (follow up) περιστατικών και, σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις, οι συνοδείες σε υπηρεσίες που πραγματοποιούσαν οι επαγγελματίες με τους
ωφελούμενους, ήταν οι κυριότερες δραστηριότητες της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

5.3.3.Πρόγραμμα CEAR
Το πρόγραμμα CEAR, όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα της Νομικής Υπηρεσίας, είχε ως
κύριο μέλημα την «Υποστήριξη ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για πρόσβαση σε
υπηρεσίες προστασίας και νομική συνδρομή».
Στα πλαίσια της υποστήριξης αυτής, το πρόγραμμα προβλέπει την βελτίωση συνθηκών
διαβίωσής των εξυπηρετούμενων, με την επιδότηση ενοικίου για ευάλωτες ομάδες προσφύγων
(γυναίκες μόνες σε κίνδυνο, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες σε ανεργία, ανθρώπους με
ιδιαίτερα επιβαρυμένη ιατρική κατάσταση και χρόνιες ασθένειες, θύματα βασανιστηρίων και
θύματα trafficking).
Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει την ενοικίαση τριών διαμερισμάτων στην περιοχή της
Αθήνας, για επείγουσες – έκτακτες υποθέσεις αιτούντων άσυλο και προσφύγων (άστεγοι με
προβλήματα υγείας, έγκυες γυναίκες μόνες ή μόνες γυναίκες με βρέφη και ανήλικα παιδιά, άτομα
που αναμένουν οικογενειακή επανένωση ή συνέντευξη στην υπηρεσία ασύλου, άνθρωποι που
έρχονται από τα νησιά με άρση γεωγραφικού περιορισμού για θέματα υγείας), που χρήζουν
άμεσης στήριξης, με δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας, διάρκειας ενός μήνα ανά διαμέρισμα,
έως ότου βρεθεί μια πιο σταθερή φιλοξενία.
Το πρόγραμμα καλύπτει την παροχή βασικών υλικών αγαθών διαβίωσης (voucher για είδη
διατροφής
και
είδη
υγιεινής),
την
ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη,
την
ψυχοκοινωνική
αλλά
και
την
νομική
υποστήριξη .
Για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των
εξυπηρετούμενων εργάζεται μια ομάδα που
αποτελείται από 3Κοινωνικούς Λειτουργούς, 1
Εργασιακό Σύμβουλο και Διερμηνείς. Οι
κοινωνικοί λειτουργοί κάνουν την αρχική
εκτίμηση της ευαλωτότητάς τους και τη
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διερεύνηση των αναγκών τους με τη λήψη πλήρους κοινωνικού ιστορικού τους. Έπειτα,
πραγματοποιούν κατ’ οίκον έρευνα με επισκέψεις και, μετά την ένταξή τους στο πρόγραμμα,
αναλαμβάνουν την συμβουλευτική και καθοδήγησή τους σε θέματα που άπτονται της
ευαλωτότητάς τους και αφορούν τη διευκόλυνσή τους στην καθημερινή τους ζωή (επιδόματα,
συνοδείες σε νοσοκομεία, ιατρεία, παροχές σε είδος, οικιακό εξοπλισμό, ρουχισμό κ.α.).Επίσης,
όλοι οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα άμεσα να εγγραφούν σε προγράμματα
εκμάθησης ελληνικών και αγγλικών, δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, αλλά και να
συμμετέχουν σε ομάδες γονέων που διοργανώνονται από το Διαπολιτισμικό κέντρο του ΕΣΠ, την
«ΠΥΞΙΔΑ», καθώς και σε πολλά άλλα επιμορφωτικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα.
Επιπλέον, όλοι οι άνεργοι ενήλικες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα πρέπει να
συμμετέχουν σε δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού με
τον Εργασιακό Σύμβουλο. Υπάρχει ένα οργανωμένο γραφείο απασχόλησης με 4 εξειδικευμένους
επαγγελματίες που έχουν αναλάβει την επαγγελματική καθοδήγηση, τη σύζευξη με εργοδότες και
την υποστήριξη των ανθρώπων μετά την πρόσληψη τους σε κάποια εργασία. Μέχρι σήμερα,
έχουν τοποθετηθεί σε εργασία 12 εξυπηρετούμενοι του CEAR.
To 2017, στο πρόγραμμα CEAR έχουν ενταχθεί συνολικά 220 άτομα (για υποστήριξη που
αφορούσε επιδότηση ενοικίου και διαμερίσματα έκτακτης ανάγκης). Επίσης, στο διάστημα του
2017, έχουν αξιολογηθεί από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς του CEAR άλλες 114 περιπτώσεις
από παραπομπές της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΕΣΠ, οι οποίες δεν εντάχτηκαν στο πρόγραμμα
του CEAR, καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ευαλωτότητας και τους όρους ένταξης του
προγράμματος.
Το πρόγραμμα CEAR είναι ένα πλήρες, αποτελεσματικό και καινοτόμο πρόγραμμα, που
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για την ολιστική υποστήριξη και ένταξη των
ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη διεθνούς προστασίας.

5.3.4.Γραφείο Απασχόλησης
Το έτος 2017 στο Γραφείο Απασχόλησης παρασχέθηκαν
υπηρεσίες συμβουλευτικής, προώθησης στην απασχόληση
και τοποθέτησης σε νέες θέσεις εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα:
 Το γραφείο απασχόλησης εξυπηρέτησε συνολικά 612
ατομικές περιπτώσεις.
 Παρασχέθηκαν 1335 υπηρεσίες συμβουλευτικής
(αρχικών συνεντεύξεων, εργασιακής συμβουλευτικής,
σύνταξης βιογραφικών σημειωμάτων, προετοιμασίας
αυτοπαρουσίασης πριν τις παραπομπές προς εργοδότες,

1.126
επαφές με
εργοδότες

115 άτομα
απορροφήθηκαν
στην αγορά
εργασίας
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συμβουλευτικής υποστήριξης, μεταπαρακολούθησης εργασιακής πορείας).
 Εξυπηρετήθηκαν 187 άτομα σε πρακτικά ζητήματα διεκπεραίωσης εγγράφων (Έκδοση
ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, βιβλιάριου υγείας κ.ά.)
 Πραγματοποιήθηκαν1126 επαφές με εργοδότες καθώς και 89 συνοδείες σε εργοδότες.
 Πραγματοποιήθηκαν 232 παραπομπές ανέργων προσφύγων σε εργοδότες που
οδήγησαν στην επαγγελματική απορρόφηση 115 ατόμων.

5.3.5.Διαπολιτισμικό Κέντρο «Πυξίδα»
Η «Πυξίδα» συνέχισε και το 2017 το πολύτιμο έργο της, που
εστιάζει κυρίως στην ένταξη των προσφύγων στην ελληνική
πραγματικότητα.
Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς λειτούργησαν τα παρακάτω
τμήματα:

678
παιδιά & ενήλικες
ενταγμένοι στην
εκμάθηση ελληνικών

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε παιδιά
 7 τμήματα ελληνικών, ανάλογα με το επίπεδο και τις ηλικίες των παιδιών, στα οποία
συμμετείχαν 117 παιδιά.
Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες
 12 αρχάρια τμήματα ανδρών, στα οποία
συμμετείχαν 204 άτομα.
 6 αρχάρια τμήματα γυναικών, στα οποία
συμμετείχαν 102 άτομα.
 4 αρχάρια τμήματα μικτά, στα οποία
συμμετείχαν 68 άτομα.

 2 προχωρημένα τμήματα γυναικών, στα
οποία συμμετείχαν 36 άτομα.
 7 μικτά τμήματα μεσαίου επιπέδου, στα
οποία συμμετείχαν 122 άτομα.
 2 μικτά τμήματα ελληνομάθειας, στα οποία
συμμετείχαν 29 άτομα.

Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου
 1 τμήμα ενισχυτικής Α’ Δημοτικού, στο οποίο
συμμετείχαν 7 παιδιά.

 1 τμήμα ενισχυτικής Β΄ Δημοτικού, στο οποίο
συμμετείχαν 4 παιδιά.
 2 τμήματα ενισχυτικής Γ΄ Δημοτικού, στα
οποία συμμετείχαν 12 παιδιά.

 2 τμήματα ενισχυτικής Δ΄ Δημοτικού, στα
οποία συμμετείχαν 11 παιδιά.
 1 τμήμα ενισχυτικής Ε’ Δημοτικού, στο οποίο
συμμετείχαν 6 παιδιά.
 2 τμήματα ενισχυτικής Β’ Γυμνασίου σε
θεωρητικά μαθήματα, στα οποία συμμετείχαν 5
παιδιά.
 1 τμήμα ενισχυτικής Β’ Γυμνασίου σε θετικά
μαθήματα, στο οποίο συμμετείχαν 7 παιδιά.
 2 τμήματα ενισχυτικής Γ’ Γυμνασίου σε
θεωρητικά μαθήματα, στο οποίο συμμετείχαν 8
παιδιά.
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Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης
 Δημιουργική Γραφή, μέσα από την οποία
οι συμμετέχοντες, μέσω του γραπτού λόγου,
μοιράζονται
τα
συναισθήματα
και
σημαντικές στιγμές της ζωής τους. Στόχος της
ομάδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας
ήταν η εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων,
καθώς και της ελληνικής γλώσσας, μέσα από
το δημιουργικό παιχνίδι (10 συμμετοχές
παιδιών).
 Ομάδα παιδιών σχολικής ηλικίας (6
συμμετοχές), η οποία στοχεύει στην
εμψύχωση του παιδικού τμήματος της
εκμάθησης ελληνικών και στην εκμάθηση

κοινωνικών δεξιοτήτων, προκειμένου να
γίνεται πιο λειτουργικό το μάθημα.
 2 ομάδες σχολικού προσανατολισμού για
γονείς και παιδιά. Στόχος της ομάδας είναι η
ενημέρωση για τη λειτουργία του ελληνικού
σχολείου και η υποστήριξη των γονέων και
των παιδιών. Μέσα από την ομάδα, εκτός
από την ενίσχυση της ομαλής ένταξης των
παιδιών και των γονέων στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα, προωθείται και η
αλληλεπίδραση μεταξύ γονέων και παιδιών
(σύνολο: 25 συμμετοχές).

Επισκέψεις
Η πλειοψηφία των ανωτέρω εξυπηρετούμενων, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, συμμετείχε σε
ποικίλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές επισκέψεις- ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:
 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της
Αθήνας.
 Επίσκεψη στο Λαϊκό Μουσείο.
 Θεατρική παράσταση στο χώρο της
«Πυξίδας», με τίτλο «Στη Χώρα του Βασιλιά
των Κλόουν».
 Επίσκεψη
στο
Πλανητάριο
και
παρακολούθηση της παράστασης του

National Geographic «Τα μυστικά του
Αθέατου Κόσμου».
 Περίπατος στην περιοχή των Εξαρχείων με
στόχο τη γνωριμία με την περιοχή και την
εξάσκηση της ελληνικής σε καθημερινές
συνθήκες.
 Ομάδες μαγειρικής τοπικής κουζίνας από
τις μαθήτριες 2 τμημάτων ελληνικών.
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6. Τμήμα Πόρων και Προγραμμάτων

Το 2017, σε συνεργασία και με την υποστήριξη 28 διαφορετικών χορηγών και μηχανισμών
χρηματοδότησης, το ΕΣΠ υλοποίησε 61 προγράμματα, τα 29 εκ των οποίων ξεκίνησαν μέσα στο
2017, ενώ τα υπόλοιπα συνέχισαν από το 2016.
Η ομάδα του Τμήματος Προγραμμάτων στελεχώθηκε από 8 άτομα, έναντι των 5 που την
στελέχωσαν το 2016.

29
11

Προγράμματα που εστίασαν στις Νομικές Υπηρεσίες

14

Προγράμματα με εστίαση στις Κοινωνικές και Νομικές Υπηρεσίες

1

Πρόγραμμα με ερευνητικό στόχο

1

Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών με άλλες οργανώσεις

1

Πρόγραμμα για την αποτύπωση τάσεων και την εκπαίδευση

1

Πρόγραμμα που αφορούσε σε “Core” χρηματοδότηση του ΕΣΠ

42

Ποσοστά χρηματοδοτήσεων ανά Χρηματοδότη

43

7. Οικονομικός Απολογισμός

Τα συνολικά έσοδα που προέκυψαν μέσα από τα Προγράμματα τα οποία ανέλαβε προς
υλοποίηση το ΕΣΠ κατά το 2017 ανέρχονται σε 5.851.685,03€.
Σύμφωνα με τον Ισολογισμό 2017, οι δαπάνες ανήλθαν στο σύνολο των 5.848.280,07€.

57%
Συγκριτικά με το έτος 2016, υπήρχε αύξηση κατά 57% στο
σύνολο των δαπανών του ΕΣΠ
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Χρηματοδότες

Ποσό€.

UNHCR

2,986,394.45

OXFAM

494,340.40

CEAR

359,741.38

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

318,839.21

SAVE THE CHILDREN

211,009.78

MSF FRANCE

173,719.57

CRISTIAN AID

139,287.18

HELP

133,563.89

EU COMMISSION PROJECTS

124,772.55

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

113,831.89

DANISH REFUGEE COUNCIL

112,852.38

DUTCH COUNCIL FOR REFUGEES

109,144.63

ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΑΡΧΟΣ

93,819.76

SIGRID RAUSING TRUST

82,202.29

SOLIDARITY NOW

77,924.25

UNVFT

65,291.74

WORLD JEWISH RELIEF

63,754.67

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

61,577.37

EEA GRANTS

49,330.03

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

25,691.76

MSF BELGIUM

24,299.86

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

19,983.87

ΙΔΡΥΜΑ ΤΣΑΤΣΟΣ

10,312.12

ΔΩΡΕΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

2,500.49

10%
Αναφορά Δράσης

10%Διοικητικά Έξοδα
90%Παροχές προς Πρόσφυγες

90%
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8. Διοικητικός Απολογισμός

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με
τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία του,
απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και τα οποία επηρεάζει. Στο
πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά, με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά
από δράσεις, με στόχο:
• Τη λειτουργία του Σωματείου με σεβασμό
• Τους Προμηθευτές
στο περιβάλλον
• Τις Τοπικές Κοινωνίες
• Τους Εργαζόμενους
• Τις Κρατικές Αρχές.
• Τους Εξυπηρετούμενους
Οι αξίες μας αποτυπώνονται ως εξής:
• «Ακεραιότητα», καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια, σεβόμενοι τις ανάγκες των χορηγών μας.
• «Σεβασμός στον άνθρωπο», καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Το Σωματείο
συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Όλοι οι εργαζόμενοι του φορέα
υπόκεινται σε κώδικα δεοντολογίας για την συμπεριφορά τους προς τους εξυπηρετούμενους
και τους συναδέλφους τους.
• «Υψηλές επιδόσεις», με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα
αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός
προς τον άνθρωπο.
• «Ομαδικότητα», καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και πείρα και δείχνουμε εμπιστοσύνη
στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Η επιτυχημένη δραστηριότητα του Σωματείου οφείλεται στους εξής παράγοντες:
• Εξειδικευμένες υπηρεσίες
• Εξειδικευμένο προσωπικό
• Συνέπεια λόγων και έργων από μέρους της διοίκησης.
Νέες Αρμοδιότητες & Συνεργασίες
• Δημιουργήθηκε Γραφείο Προμηθειών, όπου εντός του 2017 δημοσιεύθηκαν 126 προσκλήσεις
ενδιαφέροντος (διαγωνιστική διαδικασία), συνολικού ποσού περίπου 265.000€.
• Στελεχώθηκε τον Μάιο 2017 η θέση του Υπεύθυνου Επικοινωνίας.
• Στελεχώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 η θέση του Υπεύθυνου Χρηματοδότησης (Fundraising
Officer).
Νέες Διαδικασίες και Κανονισμοί – Οδηγίες
Μέλη του τμήματος προγραμμάτων, σε συνεργασία με στελέχη άλλων διοικητικών τμημάτων,
συμμετείχαν στο σχεδιασμό των νέων διαδικασιών, καθώς και κανονισμών – οδηγιών που
αναπτύχθηκαν/εφαρμόστηκαν το 2017 όπως :
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• Κανονισμός
λειτουργίας
Γραφείου
Ιωαννίνων.
• Κανονισμός Προμηθειών, με έγκριση από
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες (UNHCR) και ισχύ τριών ετών.
• Καθορισμός
διαδικασιών
για
την
δικαιολόγηση εξόδων στέγασης-σίτισης.
• Σχεδίαση
και
εφαρμογή
εντύπων
Εξοδολογίων για την συγκεντρωτική

αποτύπωση δαπανών.
• Καθορισμός
διαδικασιών
για
την
δικαιολόγηση δικαστικών εξόδων.
• Καθορισμός διαδικασιών για υποβολή
δαπανών μέσω της χρήσης ενιαίου
εντύπου ΜΕΜΟ.

Προκλήσεις για το ΕΣΠ στον οργανωτικό τομέα το 2017
• Παροχή υπηρεσιών σε σημαντικά μεγάλο
αριθμό εξυπηρετούμενων, είτε στην έδρα
του ΕΣΠ είτε στους χώρους φιλοξενίας.
• Στελέχωση ΕΣΠ σε εξειδικευμένο
προσωπικό για την ανταπόκρισή του στις
νέες ανάγκες και απαιτήσεις, με νέες
ειδικότητες.
• Κτιριακή Υποδομή και Εκσυγχρονισμός
Τεχνολογικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού.
• Επέκταση δράσεών του σε νέες περιοχές
όπως τα Ιωάννινα, και σχεδόν σε όλα τα
νησιά του Αιγαίου.

• Διαχείριση πολλών –σε αριθμό και σε
προϋπολογισμό—προγραμμάτων
και
έργων.
• Αναδιοργάνωση Οικονομικής Υπηρεσίας
και Ενίσχυση Τμήματος Προγραμμάτων.
• Οργανωτική δομή και λειτουργία, ώστε
να είναι δυνατή η υποστήριξη της
επέκτασης των δραστηριοτήτων και της
κάλυψης των νέων αναγκών στο πεδίο.
• Πολιτική
Διαχείρισης
Ανθρώπινου
Δυναμικού.
• Εξασφάλιση Χρηματοδότησης Διαφοροποίηση Πηγών Χρηματοδότησης.

Αναπροσαρμογές σε Κτιριακές Υποδομές
• Μεταφορά Αρχείου στην Καποδιστρίου 2.
• Ανακαίνιση 6ουΟρόφου κεντρικού κτιρίου,
δημιουργία 2 νέων γραφείων.
• Ανακαίνιση 1ουΟρόφου κεντρικού κτιρίου,
δημιουργία Γραφείου Κινητών Ομάδων
&
Γραφείων
για
εξυπηρέτηση
Αναγνωρισμένων Προσφύγων (‘’ONE STOP
SHOP’’).
• Δημιουργία γραφείων Καποδιστρίου 2,
3οςόροφος,CEAR.
• Ολοκλήρωση ανακαίνισης 4ουΟρόφου,
Καποδιστρίου 2,Free Legal Aid.

• Αντικατάσταση αλουμινίων σε γραφεία
1ου,2ου,3ου ορόφου.
• Αποκατάσταση φθορών &
ελαιοχρωματισμός γραφείων κεντρικού
κτιρίου.
• Ολική ανακαίνιση των χώρων υγιεινής του
κεντρικού κτιρίου.
• Καθαρισμός φρεάτων, τοποθέτηση
ακίδων.
• Ηλεκτρολογική αναβάθμιση υποδομής
κεντρικού κτιρίου.

Εξοπλισμός & Υποδομή στο Τμήμα Μηχανογράφησης
• Ολοκλήρωση προμήθειας νέου Server –
Εγκατάσταση βάσεων δεδομένων.

• Προμήθεια δικτυακών εκτυπωτών στους
ορόφους.
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• Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού σε
όλα τα γραφεία που λειτούργησε το ΕΣΠ.
• Προμήθεια γραφείων και επίπλων σε
χώρους λειτουργίας του ΕΣΠ.
• Ολοκλήρωση διαγωνισμού για ανάδειξη
μειοδότη για κατασκευή ιστοσελίδας.
• Νέο τηλεφωνικό κέντρο με χρήση 30
γραμμών, αυτόματο μενού επιλογών,
αυτόματο
τηλεφωνητή,
απευθείας
επικοινωνία.
• Ενίσχυση
ασφάλειας
Δικτύου
με
παραμετροποίηση Firewall & Antivirus
στο Server.
• Δημιουργία
εκ
νέου
δομημένης

καλωδίωσης στους ορόφους του ΕΣΠ σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
• Προμήθεια κινητών τηλ/κών συσκευών &
καρτών Sim για χρήση από τις
Μετακινούμενες Ομάδες.
• Εγκατάσταση
Access
Control
για
ηλεκτρονική καταγραφή Εισόδου-Εξόδου
και άμεσης ενημέρωσης για παρουσία
προσωπικού στο κτίριο για λόγους
ασφαλείας.
• Προμήθεια 5 τηλεοράσεων, μίας στην 2ο
όροφο και τεσσάρων στην «Πυξίδα» για
προβολή ενημερωτικού περιεχομένου και
χρήση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Ασφάλεια Προσωπικού – Χώρων – Υποδομών
• Πρόσληψη Υπεύθυνου Ασφαλείας.
• Επικαιροποίηση πυροπροστασίας & λήψη
Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.
• Δημιουργία Φαρμακείου σε όλες της
Υπηρεσίες του ΕΣΠ.
• Συνεργασία με Γιατρό Εργασίας & Τεχνικό
Ασφαλείας για όλες τις δομές του ΕΣΠ και
το σύνολο του προσωπικού.
• Προμήθεια ειδικών γιλέκων για Antistub
Προστασία – Ασύρματη επικοινωνία για
κεντρική είσοδο κτιρίου & Υποδοχή.
• Τοποθέτηση
μεμβρανών
για
αντιθραυστική προστασία στις εσωτερικές
επιφάνειες του 1ου,2ου,3ου ορόφου επί της
Σολωμού 25.
• Τοποθέτηση αλεξίσφαιρου τζαμιού στην
είσοδο και στην πόρτα του κεντρικού
κτιρίου.
• Ενίσχυση φύλαξης εισόδου – Εκπαίδευση
σε
θέματα
ασφαλείας-Δημιουργία

•
•
•

•

•

•

σχεδίων εκκένωσης και διαφυγής για όλες
τις δομές του ΕΣΠ.
Εξασφάλιση εξόδου διαφυγής για
κεντρικό κτίριο.
Προμήθεια αντιπυρικών κουβερτών.
Διοργάνωση ενημερωτικού σεμιναρίου
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για
θέματα Ασφάλειας και Πυρασφάλειας.
Ενημέρωση όλων των εργαζομένων για
θέματα πυρασφάλειας με προώθηση
σχετικού οπτικοακουστικού υλικού.
Προμήθεια υλικού εξοπλισμού (τζάκετ,
γιλέκα,
αντιανεμικά,
γαλότσες,
ισοθερμικά,
σόμπες),
για
τις
Μετακινούμενες Ομάδες σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και νησιά.
Ελληνικό Ι και ΙΙ, συνεχής επιμέλεια χώρων
και ασφάλειας προσωπικού.
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Το Προσωπικό του ΕΣΠ σε αριθμούς

Η αύξηση του προσφυγικού πληθυσμού κατά το 2017
επέφερε την αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων
του ΕΣΠ και την διόγκωση των αναγκών για παρεχόμενες
υπηρεσίες από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αυτό είχε
ως συνέπεια την αύξηση κατά 30% του προσωπικού,
συγκριτικά με το 2016.
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8.1.Οργανόγραμμα

BOARD OF DIRECTORS (7)

DIRECTOR

IT (2)
Security (3)

SECRETARIAT
AthensThessaloniki Ioannina (4)

ASSISTANT DIRECTOR
Thessaloniki

SOCIAL UNIT (49)
Procurement
(2)

HUMAN
RESOURCES
(2)

HR
Manager
(1)

HR Assistant/
Volunteer
Coordinator
(1)

FINANCE
(6)

PROGRAMS
UNIT (8)

Media &
Fundraising (2)

LEGAL
UNIT (78)

COORDINATOR
(1)

COORDINATOR
(1)
Head of
accountant
office (1)

INTERPRETER
UNIT (52)

COORDINATORS
(2)

Senior Officers
Focal Points (7)

Focal Point (1)
Project
Manager
Coordinator
(1)

Drivers (5)

Senior
Officers/
Focal Points
(10)
Social
Workers (34)

Accountants
(5)
Project
Managers
(7)

Political
Scientists (2)

Lawyers
(65)

Interpreters
(49)

Psychologists
(3)

Reception &
Screening

Social
Scientists (2)
Education
Counselors (2)
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9. Επικοινωνία & Προβολή

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες πραγματοποίησε τις ακόλουθες δράσεις σε σχέση με
την επικοινωνία και την προβολή του ΕΣΠ το 2017:

 Ανάρτηση περισσότερων από

Δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα και

αποστολή πάνω από
Δελτίων Τύπου και ενημερώσεων από το κεντρικό e-mail σε φορείς,
οργανώσεις και ΜΜΕ για αναδημοσίευση.
 Παραγωγή πρωτότυπου υλικού για την ιστοσελίδα (ιστορίες, συνεντεύξεις προσφύγων, κείμενα
για δράσεις του ΕΣΠ/ «Πυξίδα» κλπ).
 Επαφές με ΜΜΕ και δημοσιογράφους και πάνω από
συνεντεύξεις που δόθηκαν από
εργαζομένους του ΕΣΠ σε διάφορα media, ελληνικά και διεθνή, για θέματα επικαιρότητας.
 Διοργάνωση δύο events για το κοινό και τους εργαζομένους/χορηγούς (εκδήλωση του ΕΣΠ για
την μέρα των Προσφύγων και Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με βράβευση χορηγών, με κάλυψη
φωτογραφίας και βίντεο στην πρώτη και φωτογραφική κάλυψη στην δεύτερη).
 Διοργάνωση μιας εκπαιδευτικής διημερίδας με τίτλο «Ένας χρόνος μετά το κλείσιμο των
συνόρων και την υπογραφή της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας».
 Διοργάνωση 3 συνεντεύξεων Τύπου: 1) Ένας χρόνος μετά την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας (κοινή
συνέντευξη Τύπου με άλλες οργανώσεις) 2) απόφαση ΕΔΔΑ για Μανωλάδα 3) συνέντευξη
Τύπου για τους Πρόσφυγες - Θύματα Βασανιστηρίων (ολοκλήρωση προγράμματος “Time for
Needs”).
 Επίσημη συμμετοχή σε δύο κοινές εκδηλώσεις με άλλες οργανώσεις, (εορτασμός της Ημέρας
των Προσφύγων, μαζί με Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και άλλες οργανώσεις, Παγκόσμια Ημέρα
κατά των Βασανιστηρίων, με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και την Βαβέλ).
 Συμμετοχή στην εσπερίδα της έδρας Jean Monnet-EU Solidarity - Civil Protection -Humanitarian
Action του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το ΕΚΕΚΔΑΑΔ .
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 Σχεδιασμός και εκτύπωση δύο φυλλαδίων (ένα γενικό/promotional για το ΕΣΠ και ένα για το
πρόγραμμα ‘’Time for Needs’’), μιας επιστημονικής έκθεσης στα πλαίσια του ίδιου
προγράμματος, folders (φάκελοι της οργάνωσης) στα ελληνικά και αγγλικά και δημιουργία
αγγλικού και ελληνικού letterhead.
 Ανάθεση αποστολής σε φωτογράφο για παραγωγή πρωτότυπου φωτογραφικού υλικού του
ΕΣΠ (το τελικό προϊόν ήταν 60 αυθεντικές φωτογραφίες από Λέσβο και Β. Ελλάδα-copyright
GCR).
 Μελέτη και ανάθεση κατασκευής καινούριου σάιτ σε εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων, με
σκοπό την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΕΣΠ (Δεκέμβριος 2017, με προοπτική ολοκλήρωσης
το 2018).
 Δημιουργία και διεύρυνση λίστας επαφών με ΜΜΕ/δημοσιογράφους/οργανώσεις.

8.608
Facebook Likes/Friends

1.380
Twitter Followers
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10.Δράσεις Προάσπισης & Διεκδίκησης Δικαιωμάτων (Advocacy)

Στο πλαίσιο του σκοπού του για προάσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και των
ευάλωτων ομάδων, το ΕΣΠ προέβη σε ποικίλες δράσεις υπεράσπισης και διεκδίκησης δικαιωμάτων
κατά τη διάρκεια του 2017. Οι δράσεις αυτές στόχευσαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με
ελληνικές και διεθνείς Οργανώσεις και Δίκτυα υποστήριξης προσφύγων και αιτούντων άσυλο, μέσω
τακτικών συναντήσεων και ομάδων εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το ΕΣΠ κατέγραψε με στοιχεία τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι
αιτούντες άσυλο στα νησιά αλλά και στην ενδοχώρα, κατόπιν του κλεισίματος του «Βαλκανικού
διαδρόμου» και της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, προκειμένου να
αναδειχθούν τα προβλήματα και να ασκηθεί πίεση στους αρμόδιους φορείς για την επίλυσή τους,
με ταυτόχρονη κατάθεση προτάσεων και υπόδειξη βέλτιστων πρακτικών.
Στο ίδιο πλαίσιο, το ΕΣΠ πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών
Θεσμών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα, διοργάνωσε συνέδρια και συμμετείχε με εισηγήσεις σε
σχετικές εκδηλώσεις.
Σημαντικό εργαλείο για τη συλλογή στοιχείων και την ανάδειξη των προβλημάτων που
προκύπτουν κατά τις διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση διεθνούς προστασίας, καθώς και
στην επισήμανση των αδυναμιών του συστήματος υποδοχής αιτούντων άσυλο, αποτέλεσε η
επικαιροποιημένη Εθνική Έκθεση Asylum Information Database (AIDA), την οποία εκπονεί το ΕΣΠ
υπό την αιγίδα του European Council οn Refugees and Exiles (ECRE) σε ετήσια βάση.
(Βλ. http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece)
Τον Μάρτιο του 2017, το ΕΣΠ δημοσίευσε την επικαιροποιημένη έκθεση AIDA για το
προηγούμενο έτος (2016). Περίπου 12.200 μοναδικοί χρήστες κατέβασαν/είδαν online την ελληνική
έκθεση AIDA, μόνο από το επίσημο site όπου δημοσιεύεται η έκθεση (τέταρτη σε σειρά μετά την
αντίστοιχη γερμανική, γαλλική και ιταλική). Στην Έκθεση παραπέμπουν, ως προς την κατάσταση
στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, αποφάσεις ξένων Δικαστηρίων, όπως του Ομοσπονδιακού
Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας (BVerfG, 2 BvR 157/17, 8 Μαΐου 2017).
Παράλληλα με τις παραπάνω δράσεις, το ΕΣΠ συνέχισε να ασκεί θεσμική πίεση για την
υπεράσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων του πληθυσμού που εξυπηρετεί. Γι’ αυτόν τον λόγο,
ανέδειξε τις σημαντικές δικαστικές αποφάσεις υποθέσεων που υποστηρίχθηκαν από τη Νομική
Υπηρεσία ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), συνέβαλε στον έλεγχο συμμόρφωσης της Ελλάδας με την απόφαση M.S.S. Κατά
Βελγίου και Ελλάδας με την αποστολή παρατηρήσεων στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της
Ευρώπης, ζήτησε την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για παραβιάσεις δικαιωμάτων,
κατήγγειλε τις κακές πρακτικές της Διοίκησης και επιδίωξε τροποποιήσεις της εθνικής νομοθεσίας
προκειμένου αυτή να εναρμονιστεί με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.
 Συμμετοχή σε Δημόσιους Φορείς και Δίκτυα Οργανώσεων στην Ελλάδα
 Το ΕΣΠ βρίσκεται στην τιμητική θέση να συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Η ίδια η Αντιπρόεδρος του ΕΣΠ, Αγγελική Αργυροπούλου - Χρυσοχοΐδου, η οποία
απεβίωσε τον Ιούλιο του 2017, παρακολουθούσε συστηματικά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής,
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καθώς υπήρξε εξέχον μέλος της.
 Η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ ανέλαβε τον Ιούνιο του 2017 την Προεδρία της Νομικής Επιτροπής
του νεοσυσταθέντος Κέντρου Συντονισμού Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων
(ACCMR), από κοινού με το Δανέζικο Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Danish Refugee Council-DRC).
Στην Επιτροπή συμμετέχουν ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο
της προσφυγικής προστασίας, διεθνείς οργανισμοί και εκπρόσωποι της Διοίκησης.
 Το ΕΣΠ επίσης συμμετέχει ενεργά, από την ίδρυσή του, στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών
Ρατσιστικής Βίας, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της UNHCR και της ΕΕΔΑ, με παρουσία ιδιαίτερα
σημαντική στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα.
 Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας Υπεράσπισης και Διεκδίκησης
Δικαιωμάτων (Advocacy Working Group), στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι ελληνικών και
διεθνών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Η μεγαλύτερη δράση της Ομάδας που αξίζει να
αναφερθεί για το 2017 ήταν η διεξαγωγή εκστρατείας ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τις
κάκιστες συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο στα ελληνικά νησιά, λόγω της επιβολής
γεωγραφικού περιορισμού, κατόπιν της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016. Οι
οργανώσεις που συμμετέχουν στην Ομάδα απηύθυναν επιστολή στον Πρωθυπουργό, καθώς και
στους Πρέσβεις των κρατών-μελών της ΕΕ που υπηρετούν στην Αθήνα, προκειμένου να λάβουν
σχετικά μέτρα.
 Το ΕΣΠ συμμετείχε επίσης σε όλες τις Ομάδες Εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τα μέλη των οποίων συναντιούνται τρεις φορές
μηνιαίως. Πιο σημαντική ανάμεσα στις παρεμβάσεις μας ήταν η συμβολή στη διαμόρφωση
κειμένου σχετικά με τα κενά στην παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησης και στην
υποβολή συγκεκριμένων συστάσεων προς τις εθνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Κατά τη διάρκεια του 2017, το ΕΣΠ εξακολούθησε να συμμετέχει στην Καμπάνια για την
Πρόσβαση στο Άσυλο, η οποία συγκροτείται από ελληνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται
στο πεδίο. Τα μέλη της Καμπάνιας πραγματοποίησαν αυτοψίες σε χώρους διοικητικής κράτησης και
εξέδωσαν δελτία τύπου σχετικά με την άμεση μεταφορά των αιτούντων άσυλο από τα νησιά του
Αιγαίου στην ενδοχώρα, για δίκαιη επί της ουσίας εξέταση των αιτήσεών τους σε συνθήκες
ελευθερίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης, για την υποστήριξη των αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, για τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών και τον
χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας, καθώς και για τα προβλήματα στη
μεταφορά αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα στη Γερμανία, στο πλαίσιο της διαδικασίας
οικογενειακής επανένωσης που προβλέπεται από τον Κανονισμό του Δουβλίνου.
 Κατά το 2017 συστάθηκε επίσης η Ομάδα Εργασίας για τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς σχετικά
με το trafficking, που δημιουργήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στην
οποία το ΕΣΠ συμμετείχε ενεργά.
 Το ίδιο έτος επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη προχώρησε στη σύσταση του Δικτύου για τα
Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται –με σκοπό την ανάπτυξη της διαρκούς συνεργασίας
μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παιδικής προστασίας –στο οποίο το ΕΣΠ
έλαβε ενεργά μέρος.
Το ΕΣΠ συμμετείχε τέλος, σε άτυπες πρωτοβουλίες οργανώσεων, όπως:
 Διοργάνωση εκδήλωσης/συνέντευξης Τύπου σχετικά με την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας τον
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Μάρτιο του 2017.
 Κοινή παρέμβαση οργανώσεων για την κατάργηση του γεωγραφικού περιορισμού στα νησιά που
κατέληξε στην από 4-8-2017 επιστολή προς όλους τους αρμόδιους φορείς.
 Συναντήσεις και συνεργασία με εκπροσώπους ξένων κυβερνήσεων και ευρωπαϊκών θεσμών
Κατά τη διάρκεια του 2017 το ΕΣΠ πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών
θεσμών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα και έθεσε υπ’ όψιν τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι αιτούντες άσυλο εξαιτίας των μέτρων εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.
 Το Μάιο του 2017 εκπρόσωποι του ΕΣΠ συναντήθηκαν με μέλη και τον Πρόεδρο της Επιτροπής
LIBE καθώς και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης (Development) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
 Τον Ιούνιο του 2017 το ΕΣΠ συμμετείχε σε συνάντηση με εκπροσώπους των Πρεσβειών της
Σουηδίας, της Δανίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Νορβηγίας στην Ολλανδική Πρεσβεία,
όπου συζήτησαν για τα προβλήματα στη διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα και για τη συνεργασία
των κρατών μελών της ΕΕ.
 Τον Ιούλιο επίσης του 2017, ο Διευθυντής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της
ΕΕ επισκέφτηκε το ΕΣΠ προκειμένου να ενημερωθεί, από κοινού με άλλες οργανώσεις, για τα
ζητήματα προστασίας και τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ελλάδα.
 Κατά τη διάρκεια επίσης του 2017, δύο φορές, με πρωτοβουλία της Γερμανικής πρεσβείας, έγινε
ενημέρωση του Γερμανού πρέσβη, αλλά και ομάδας βουλευτών Ομοσπονδιακού Κρατιδίου της
Γερμανίας, σχετικά με την κατάσταση του ασύλου στην Ελλάδα.
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11. Συνέδρια και Συμμετοχές
Ιανουάριος

Συμμετοχή σε συνάντηση του δικτύου οργανώσεων Separated Children in
Europe Programme (SCEP) στο Leiden της Ολλανδίας.

Μάρτιος

Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας μεταξύ εκπροσώπων ελληνικών και
ιταλικών ΜΚΟ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με θέμα “The implementation of the ‘hotspot approach’ in
Greece and Italy” στο Open Society European Policy Institute στις
Βρυξέλλες.
Διοργάνωση διημερίδας στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας με τίτλο: «Ένας
χρόνος μετά το κλείσιμο των συνόρων και την υπογραφή της Κοινής
Δήλωσης Ε.Ε. – Τουρκίας», για την αποτύπωση της κατάστασης που
επικρατούσε στα νησιά από την αρχή της προσφυγικής κρίσης έως τότε,
αλλά και των καταστροφικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεπειών
των εφαρμοζόμενων πολιτικών στη διαχείριση των εισερχόμενων
προσφυγικών ροών.

Ιούνιος

Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας των μελών του ECRE στις Βρυξέλλες,
όπου διαμορφώθηκε η στρατηγική υπεράσπισης και διεκδίκησης
δικαιωμάτων σχετικά με την αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού
Συστήματος Ασύλου.
Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι που οργανώθηκε στη Βιέννη από τον
Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης με
θέμα: “Realizing the Right to Family Reunification of Refugees in Europe”.
Συμμετοχή στην ακρόαση φορέων, κατόπιν πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Νομικής Συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο
Στρασβούργο, σχετικά με την Κωδικοποίηση των υφιστάμενων διεθνών
κανόνων για την κράτηση των αλλοδαπών. Στην ακρόαση είχαν επίσης
προσκληθεί και συμμετείχαν και άλλα όργανα του Συμβουλίου της
Ευρώπης (όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των
Βασανιστηρίων/CPT), εκπρόσωπος της DG Home της ΕΕ, Διεθνείς
Οργανισμοί, Εθνικοί μηχανισμοί πρόληψης των βασανιστηρίων,
εκπρόσωποι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και διεθνείς ΜΚΟ.

Ιούλιος

Συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο στη Βηρυτό, που οργανώθηκε από την
Oxfam με θέμα: “Shifting Policies: Asylum and protection seeking revisited”
με σκοπό την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων που
δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο.
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Σεπτέμβριος

Συμμετοχή στην εκδήλωση “Between Politics and Enforcement:
Safeguarding and Advancing Migrant Rights in Europe”, που διοργανώθηκε
από το Open Society Initiative For Europe στη Μαδρίτη. H εκδήλωση
αποτέλεσε ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας, ως προς την
υπεράσπιση και διεκδίκηση δικαιωμάτων, με άλλες επωφελούμενες ΜΚΟ
στον τομέα των επαναπροωθήσεων, της αποεδαφικοποίησης του ασύλου
και των συμφωνιών επανεισδοχής με τρίτες χώρες.

Νοέμβριος

Συμμετοχή στην ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων
Αποκατάστασης Επιζησάντων Βασανιστηρίων, που έγινε στο Βουκουρέστι.
Συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας του Συνηγόρου του Πολίτη με
οργανώσεις μεταναστών και προσφύγων «Ξεπερνώντας τα εμπόδια στην
ένταξη».
Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Βηρυττό
στο πλαίσιο του δικτύου Euromed Droits, όπου το ΕΣΠ, από κοινού με
ιταλικές και γαλλικές οργανώσεις, πραγματοποίησε παρέμβαση ενώπιον
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για υπόθεση
που αφορά παραβιάσεις δικαιωμάτων εντός του hotspot της Χίου και
υποστηρίζεται από τη γαλλική ΜΚΟ Gisti.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες υπεράσπισης και διεκδίκησης δικαιωμάτων στο πλαίσιο του
European Council on Refugees and Exiles (ECRE), του οποίου το ΕΣΠ είναι μέλος, αξίζει να σημειωθεί
η συμμετοχή σε εσωτερική Στρογγυλή Τράπεζα που διοργάνωσαν το ECRE και η Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στις Βρυξέλλες, με θέμα “Procedural Safeguards Within the Context of
Efficient and Streamlined Procedures”. Η συνεισφορά του ΕΣΠ εστίασε στις ασφαλείς χώρες
καταγωγής και στις ταχύρρυθμες διαδικασίες ασύλου στα σύνορα. Στη συνάντηση συμμετείχαν
επίσης εκπρόσωποι ΜΚΟ-μελών του ECRE από τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ολλανδία και την
Ελβετία.
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11.1. Εκπαιδευτικές Δράσεις
Απρίλιος

Σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Νομικών (ICJ) το ΕΣΠ διοργάνωσε
διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Ζητήματα Προστασίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων», στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθήνας.

Ιούνιος

Συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα: "WE ARE ALL MIGRANTS -A human
rights approach to global human movement", που διοργανώθηκε στις
Βρυξέλλες από την Ευρωβουλευτή Renate Weber.

Ιούλιος

Mε τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του
προγράμματος “European Judicial Training on the rights of persons in need
of international protection”, το ΕΣΠ παρείχε επίσης επιμόρφωση σε
φοιτητές και φοιτήτριες της Εθνικής Σχολής Δικαστών, καθώς και σε
δικαστές του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, τον Ιούλιο του 2017.
Στο πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε, μαζί με φοιτητές
και φοιτήτριες της Εθνικής Σχολής Δικαστών, επίσκεψη στα κρατητήρια
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, για τη σύνδεση της
θεωρητικής τους κατάρτισης με την πραγματικότητα της διοικητικής
κράτησης στη Θεσσαλονίκη.

Σεπτέμβριος

Oι δικηγόροι του προγράμματος Free Legal Aid παρείχαν επιμόρφωση, στο
πλαίσιο διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου, σε δικηγόρους - μέλη του
Μητρώου της Υπηρεσίας Ασύλου, που δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του
2017, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες και μαζί με τη Νομική Υπηρεσία της ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση.

Νοέμβριος

Σε συνεργασία με τις οργανώσεις Γιατροί Χωρίς Σύνορα και Βαβέλ, με τις
οποίες το ΕΣΠ υλοποιεί το πρόγραμμα «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», οργανώθηκε
τριήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης για αντιμετώπιση επιζησάντων
βασανιστηρίων από τον καθηγητή Ρένο Παπαδόπουλο (Καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο του Essex και διευθυντής του Centre for Trauma, Asylum
and Refugees).

Δεκέμβριος

Συμμετοχή σε ημερίδα επιμόρφωσης του Κέντρου Αριστείας της έδρας
Jean Monnet του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με
θέμα: «Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική
Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Τουρκία και η Ελλάδα».
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12. Στιγμιότυπα του 2017
1

3

2

4

5

6
1 Ομάδα ενδυνάμωσης παιδιών στους χώρους
της «Πυξίδας» (α)
2 Ομάδα ενδυνάμωσης παιδιών στους χώρους
της «Πυξίδας» (β)
3 Επίσκεψη της τάξης ελληνικών – ενηλίκων στο
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
4 Διανομή σχολικών ειδών
5 - 6 Επίσκεψη ομάδας παιδιών στο Πλανητάριο
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8

10

14

9

11

12

13

14

16

17

15

7-8. Πάρτι μασκέ στο Κέντρο Φιλοξενίας
Ελληνικού
9-10. Ομάδα ενδυνάμωσης παιδιών στο
Ελληνικό
11. Δράση φύτευσης φυτών στο Κέντρο
Φιλοξενίας Ελληνικού
12-13-14 Κέντρο Φιλοξενίας Ελληνικού,
διανομή παιχνιδιών (προσφορά της
εταιρείας παιχνιδιών Mattel).
15-16-17. Διανομή υποδημάτων &
ενδυμάτων στον χώρο της «Πυξίδας»
(ευγενική δωρεά ιδιωτών).
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13. Ευχαριστίες & Αναγνώριση
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Το ΕΣΠ ευχαριστεί όλους εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε στην υλοποίηση προγραμμάτων
για την παροχή πολύτιμων υπηρεσιών στήριξης σε πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και ευάλωτες
ομάδες.
Χωρίς την ευγενική χορηγία και υποστήριξη των προαναφερθέντων χρηματοδοτών, το έργο μας δεν
θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί.
Επίσης, το ΕΣΠ ευχαριστεί όλα τα μέλη του, τους ιδιωτικούς φορείς και δωρητές που προέβησαν σε
δωρεές σε είδος ή σε χρηματικά ποσά υπέρ των δράσεων μας.
Ειδικότερα, η οργάνωσή μας ευχαριστεί την οικογένεια Κυριακοπούλου που, επί σειρά ετών,
προσφέρει ανιδιοτελώς τη στήριξή της ως δωρήτρια μεγάλων ποσών. Το 2017, με τη δική της
συμβολή, υποστηρίχθηκαν 20 οικογένειες προσφύγων που βελτίωσαν τις βιοτικές τους συνθήκες με
την αγορά οικιακών ειδών.
Επίσης, θερμή αναγνώριση απευθύνεται προς:
 Την εταιρεία Mattel που, με τη δωρεά παιχνιδιών, προσέφερε χαμόγελα χαράς και ιδιαίτερη
ικανοποίηση στα παιδιά που διέμεναν στο Κέντρο Φιλοξενίας του Ελληνικού.
 Το 2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης που, κάθε χρόνο, δείχνει την εμπιστοσύνη του και την έμπρακτη
στήριξή του με τις γενναιόδωρες δωρεές του στον φορέα μας.
 Όλους εκείνους που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για συγκέντρωση χρηματικού ποσού για την
αποθανούσα εξυπηρετούμενη του ΕΣΠ, S.N., υπήκοο Ουγκάντας, με σκοπό να μεταφερθεί η
σορός της στην πατρίδα της.
 Όσους επέλεξαν να συνδράμουν με δωρεά χρηματικού ποσού εις μνήμην της Αγγελικής
Αργυροπούλου-Χρυσοχοΐδου.
Θα θέλαμε ακόμα να απευθύνουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» προς τους πολύτιμους εθελοντές μας,
που, με την υποστήριξη, τον ενθουσιασμό και την πρωτοβουλία τους, συνεπικουρούν το έργο μας.
Χωρίς τους εθελοντές, δεν θα ήταν εφικτή η επίτευξη των στόχων και των δράσεων του Οργανισμού
μας στον ίδιο βαθμό.

Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει να δοθούν προς όλους τους εργαζόμενους του ΕΣΠ που, για
ακόμα μια χρονιά, εργάστηκαν με αφοσίωση, ενσυναίσθηση και επαγγελματική ευθύνη, με σκοπό
την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των αιτημάτων και αναγκών των προσφύγων που
απευθύνθηκαν σε εμάς για υποστήριξη.

62

«Σπίτι είναι εκεί που επιστρέφουμε όταν χαθούμε.
Σπίτι είναι ο χώρος που ανακαλύπτουμε τον εαυτό µας. Ξανά και ξανά.
Σπίτι είναι το µέρος όπου ανήκουµε».

ΠΥΞΙΔΑ
Ένα σπίτι για τους πρόσφυγες στο κέντρο της Αθήνας

ΑΠΟ ΤΟ 1996
Η «ΠΥΞΙΔΑ»
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΓΙΝΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

63

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή.
Η αναπαραγωγή του φωτογραφικού υλικού επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο της παρούσας εκδόσεως.
Για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται έγκριση του Οργανισμού.
©2018/Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Περισσότερες πληροφορίες για το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) παρέχονται στην
ιστοσελίδα www.gcr.gr.

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες(ΕΣΠ)
Αθήνα
Σολωμού 25, Τ.Κ. 10682
T: (+30) 210-3800990-1| F: (+30) 210-3803774| e: gcr1@gcr.gr
Θεσσαλονίκη
Κασσάνδρου 37Α, Τ.Κ. 54633
Τ: (+30) 2310-250045 | F: (+30) 2314-011225
Λέσβος
Aγίου Θεράποντος 5, Τ.Κ. 81100
Like us!www.facebook.com/GreekCouncilForRefugees
Follow us!www.twitter.com/#!/GCRefugees
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