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Σύντομη ανασκόπηση του προσφυγικού στην Ελλάδα το 2018
Τρία και πλέον χρόνια μετά την έκρηξη της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα του 2015, το
προσφυγικό φαινόμενο τείνει να πάρει πλέον σταθερά χαρακτηριστικά.
Η πλειοψηφία των νεοεισερχόμενων συνεχίζει να προέρχεται από χώρες καταγωγής, οι
οποίες βρίσκονται εδώ και χρόνια σε εμπόλεμη κατάσταση ή σε κατάσταση γενικευμένης
βίας (Αφγανιστάν 27,7%, Συρία 24,4%, Ιράκ 18%), ενώ επίσης καταγράφεται μεγάλη αύξηση
Τούρκων πολιτών1, ιδίως μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016.
Στον Πίνακα 1 καταγράφεται το σύνολο αιτήσεων ασύλου το 2018 και το 2017 (η διαφορά
των δύο αριθμών μαρτυρεί την είσοδο μη καταγεγραμμένων προσφύγων από την περιοχή
του Έβρου, ενώ επίσης οφείλεται εν μέρει και στην καταγραφή προσώπων, οι οποίοι
απώλεσαν το καθεστώς παραμονής τους στη χώρα), σημειώνοντας και πάλι σημαντική
αύξηση (14,20%) σε σχέση με το 20172.
2017

2018

Σύνολο Αιτήσεων Ασύλου

58.642

66.970

Αιτήματα Ασύλου Τούρκων πολιτών

1.826

4.834

Πίνακας 1. Αιτήσεις Ασύλου

Το 2018 συνεχίστηκε η εφαρμογή της «Συμφωνίας» ΕΕ – Τουρκίας, με την επιβολή της
πολιτικής γεωγραφικού περιορισμού των αιτούντων άσυλο στα ελληνικά νησιά, ακόμη και
μετά την ακύρωση της σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας τον Απρίλιο
του 2018 κατόπιν σχετικής αίτησης του ΕΣΠ3. Έτσι, οι συνθήκες παραμονής των προσφύγων
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου συνεχίζουν να είναι εξόχως προβληματικές, έχοντας
δημιουργήσει μια πάγια κατάσταση.
Οι αυξημένες αφίξεις μέσω Έβρου διαμορφώνουν επίσης μια νέα κατάσταση, με
συνεχιζόμενες αναφορές και καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις 4 , οι οποίες
πλέον τείνουν να αποτελέσουν μια νέα κανονικότητα, αντίθετη με το διεθνές δίκαιο (βλ.
σχετικές εκθέσεις του ΕΣΠ και συνεργαζόμενων οργανώσεων). Επιπλέον, η είσοδος
προσφύγων από την ίδια περιοχή, οι οποίοι δεν καταγράφονται και φθάνουν στην Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη, ακόμη και σε δομές φιλοξενίας, χωρίς να έχουν υπαχθεί σε
οποιαδήποτε διαδικασία υποδοχής, έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες ανάγκες προστασίας.
Το σύστημα εξέτασης των αιτήσεων ασύλου συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα, κυρίως
ως προς την πρόσβαση, η οποία εμφανίζει προσκόμματα, ιδίως για όσους δεν έχουν εισέλθει
μέσω των ελληνικών νησιών. Παραμένουν επίσης σταθερά τα προβλήματα με την εφαρμογή
1
2
3
4

Η αύξηση φαίνεται στην καταγραφή αιτημάτων ασύλου Τούρκων πολιτών με βάση τα στοιχεία της
Υπηρεσίας Ασύλου. Ο αριθμός τους ανήλθε σε 4.834 άτομα το 2018, έναντι 1.826 το 2017.
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf
https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/873-dt-esp-oxfam
https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ektheseis/reports/item/790-anafores-gia-systimatikesepanaproothiseis-ston-evro-apo-eksypiretoymenous-tou-esp
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της ταχείας διαδικασίας συνόρων μετά τη «Συμφωνία» ΕΕ – Τουρκίας, με την εμπλοκή
υπαλλήλων – εισηγητών του EASO στη διαδικασία παραδεκτού (αλλά και στην επί της ουσίας
εξέταση στις μη ευάλωτες περιπτώσεις) και στη σχετική κρίση περί της Τουρκίας ως
ασφαλούς τρίτης χώρας, όπως και στην εκτίμηση της ευαλωτότητας που εφαρμόζεται στα
ελληνικά νησιά.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα συνεχίζει να εντοπίζεται στην αρνητική στάση των
δευτεροβάθμιων Επιτροπών Προσφυγών, οι οποίες απορρίπτουν τις σχετικές αιτήσεις σε
ποσοστό περίπου 97%, σε προφανή αναντιστοιχία με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Την περσινή χρονιά συνεχίστηκε και η εφαρμογή των μεταφορών μέσω του Κανονισμού
Δουβλίνου προς άλλες χώρες της ΕΕ (συνολικά 5.456 άτομα για το 2018), κυρίως μέσω της
διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης5. Ολοκληρώθηκε, επίσης, στις 30-3-2018 και η
εφαρμογή του συστήματος μετεγκατάστασης (Relocation). Η δε 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, συνεχίζει να μην
έχει μαζική εφαρμογή (23 άτομα το 2018). Αυτό συμβαίνει καθώς, ενόψει των
συνεχιζόμενων προβλημάτων στο σύστημα υποδοχής της χώρας, πολλά εθνικά Δικαστήρια
αναστέλλουν τις σχετικές πράξεις επιστροφής προς την Ελλάδα, ενώ 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).
Σύνολο ατόμων

71.000

Άτομα στα ελληνικά νησιά

14.600

Άτομα στο πρόγραμμα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων UNHCR στην

22.700

ενδοχώρα
Άτομα στο πρόγραμμα επείγουσας στέγασης (ΔΟΜ)

2.500

Άτομα σε δομές φιλοξενίας, χρηματοδοτούμενες κυρίως από τη

20.000

διεύθυνση DG ECHO της ΕΕ
Ασυνόδευτοι ανήλικοι

3.741

Αιτούντες άσυλο υπό κράτηση

18.204
Πίνακας 2. Υποδοχή αιτούντων άσυλο

Το σύστημα υποδοχής στη χώρα αντιμετώπισε επίσης σοβαρές δυσκολίες, καθώς η
κατάσταση των δομών φιλοξενίας στα ελληνικά νησιά (αποτέλεσμα της εφαρμογής του
γεωγραφικού περιορισμού) παρέμεινε εκρηκτική, με τη λειτουργία αυτών σε πολύ
μεγαλύτερη χωρητικότητα από τη διαθέσιμη και υπό όρους που δεν σέβονται τα ελάχιστα
5

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/Dublin-stats_December18GR.pdf
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δικαιώματα της Οδηγίας6. Η κατάσταση των δομών φιλοξενίας στην ενδοχώρα, ιδίως των
προσωρινών, υπό τη μορφή των camps, παρουσίασε και αυτή προβλήματα, κυρίως λόγω της
ποικιλομορφίας τους και της διοίκησης και εποπτείας από διάφορους κρατικούς και μη
κρατικούς φορείς, χωρίς κεντρικό σύστημα διαχείρισης. Η δε παύση του συστήματος
relocation και η ανάγκη μεταφοράς ευάλωτων πληθυσμών από τα ελληνικά νησιά, οδήγησε
σε κορεσμό και των δομών φιλοξενίας της ενδοχώρας, με αποτέλεσμα την τελευταία
περίοδο να χρησιμοποιούνται και προσωρινές δομές (κυρίως ξενοδοχεία).

Εικόνα 1. Καρά Τεπέ, Λέσβος

Νέες Προκλήσεις το 2018
Η σημαντική αύξηση του αριθμού των αναγνωρισμένων δικαιούχων διεθνούς προστασίας
μεγαλώνει τις ανάγκες ένταξης αυτών στην χώρα, και συνιστά τη νέα μεγάλη πρόκληση για
το σύστημα ασύλου στη χώρα. Λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της απουσίας
ολοκληρωμένου σχεδίου ένταξης εκ μέρους των κρατικών αρχών, 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 Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες να
παραμένουν διαρκώς πλήρη (ποσοστό κάλυψης 98% το Δεκέμβριο του 2018).
Μόλις τον Ιανουάριο του 2019, ήρθε σε διαβούλευση η Εθνική στρατηγική για την ένταξη,
χωρίς όμως να έχει λάβει χώρα καμία δράση για την υποστήριξη της ένταξης των
αναγνωρισμένων προσφύγων στη χώρα.

Το ΕΣΠ στην Αντιμετώπιση της Κατάστασης – Επιτυχίες το 2018
Το ΕΣΠ, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλες
διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, εδραίωσε την παρουσία του στην Αθήνα, τη
6

https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ektheseis/reports/item/892-nea-ekthesi-tou-esp-gia-tis-synthikesypodoxis-sta-synora
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Θεσσαλονίκη, τα νησιά και τον Έβρο, με την ενίσχυση των γραφείων του και την παροχή
υπηρεσιών σε μεγάλο αριθμό προσώπων.
Ανέπτυξε την παρουσία του σε όλα τα σημεία εισόδου της χώρας, διατηρώντας γραφείο στη
Λέσβο και ομάδες παροχής νομικής προστασίας στα λοιπά νησιά όπου λειτουργούν ΚΥΤ,
αλλά και στην περιοχή της Ρόδου και του Έβρου, ενώ άνοιξε γραφείο και στη Σάμο.
Στην Αθήνα, το ΕΣΠ συνέχισε τη λειτουργία της ΠΥΞΙΔΑΣ, του διαπολιτισμικού κέντρου για
την υποστήριξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο, προσφέροντας εκπαιδευτικά μαθήματα,
υποβοηθώντας στην ένταξη στην αγορά εργασίας7, αλλά και προσφέροντας ψυχοκοινωνική
υποστήριξη σε παιδιά, οικογένειες και γενικά πρόσφυγες σε ευάλωτη κατάσταση.
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 σε πρόσφυγες στην περιοχή της Ηπείρου με γραφείο στα
Ιωάννινα, ενώ επίσης παρείχε συστηματικά υπηρεσίες σε δομές φιλοξενίας – camps της
Αττικής – Βοιωτίας και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με το Δήμο
Θεσσαλονίκης και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, παρείχε επίσης
υπηρεσίες σε φιλοξενούμενους στο σύστημα φιλοξενίας της Ύπατης Αρμοστείας.
Το ΕΣΠ παρείχε ακόμα υπηρεσίες σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, καλύπτοντας όλο το
φάσμα των αναγκών τους, όπως επίσης κατά τον ίδιο τρόπο, σε συνεργασία με άλλες
οργανώσεις (Γιατροί χωρίς Σύνορα, Βαβέλ) σε επιζήσαντες βασανιστηρίων.
Η δράση του ΕΣΠ στην παροχή προστασίας σε ασυνόδευτους ανηλίκους, μέσω των γραφείων
του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κάλυψε σημαντικά κενά προστασίας, ιδίως σε
ασυνόδευτους ανηλίκους που δεν είχαν προηγούμενα καταγραφεί.
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, το ΕΣΠ ανέλαβε σταδιακά τη λειτουργία
προστατευόμενων ζωνών (Safe zones) για ασυνόδευτους ανηλίκους, εντός των δομών
Φιλοξενίας του Ελαιώνα στην Αθήνα και της Αλεξάνδρειας στην Κεντρική Μακεδονία.
Το ΕΣΠ παρείχε επίσης συστηματικά υποστήριξη στο β' βαθμό εξέτασης των αιτημάτων
ασύλου, σε αναπλήρωση της σχετικής κρατικής υποχρέωσης, στην ενδοχώρα (Αττική –
Κόρινθο, Θεσ/νίκη) και τη Ρόδο και τον Έβρο, για το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ ήδη από
το τέλος του 2018 έχει αναλάβει την υποστήριξη των δικηγόρων του μητρώου δικηγόρων
νομικής βοήθειας που συστάθηκε από την Υπηρεσία Ασύλου.
Υποστήριξε 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.

7

http://www.kathimerini.gr/996902/gallery/epikairothta/ellada/prosfyges-me-doyleia-sthn-ellada-vinteo
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Το ΕΣΠ, μαζί με άλλες, ελληνικές κατά κύριο λόγο οργανώσεις, κατάφεραν και ανέστειλαν
αποφάσεις επιστροφών/επανεισδοχής στην Τουρκία, ενώ επίσης παρείχαν προστασία με
αναστολή επιστροφής στην Τουρκία σε πρόσφυγες, των οποίων η αίτηση είχε απορριφθεί.
Τον Απρίλιο του 2018, μετά από αίτηση του ΕΣΠ, ακυρώθηκε η απόφαση της Υπηρεσίας
Ασύλου, με την οποία επιβλήθηκε γεωγραφικός περιορισμός σε όλους του αιτούντες άσυλο
στα ελληνικά νησιά. Η απόφαση επανεπιβλήθηκε αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης
του ΣτΕ, ενώ εκκρεμεί να συζητηθεί αίτηση ακύρωσης κατά της νέας απόφασης, που επέβαλε
εκ νέου όμοιο περιορισμό, και η οποία θα δικαστεί τον Απρίλιο του 2019.
Το 2018, η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ, από κοινού με γνωστούς Πανεπιστημιακούς και τη
συμπαράσταση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, υποστήριξε ενώπιον της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας την πρώτη από τις υποθέσεις των 8 Τούρκων
στρατιωτικών, που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου
2016. Ο εξυπηρετούμενος έλαβε άσυλο στην Ελλάδα, κατόπιν άσκησης αίτησης ακύρωσης
και αναστολής από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η απόφαση του Δικαστηρίου
δικαίωσε τον πρόσφυγα, καταγράφοντας μια σημαντική νίκη για το σύστημα ασύλου στη
χώρα και το ίδιο το κράτος δικαίου8.

Σημεία Εισόδου
Tα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παρέμειναν βασικά σημεία εισόδου των αιτούντων άσυλο
στην Ελλάδα και κατά το 2018, όμως την ίδια χρονιά αυξήθηκαν σημαντικά και οι ροές από
τα βόρεια σύνορα, και πιο συγκεκριμένα από την περιοχή του Έβρου. Το ΕΣΠ εδραίωσε την
παρουσία του σε όλα τα σημεία εισόδου στην Ελλάδα το 2018.

Νησιά
Με μικρή αύξηση στους αριθμούς εισόδου το 2018 έναντι του 2017 (32.497 άτομα έναντι
29.718) η κατάσταση στα νησιά συνέχισε να παραμένει εξόχως προβληματική, εξαιτίας του
υπερσυνωστισμού των υφιστάμενων δομών υποδοχής και της εφαρμογής της πολιτικής του
γεωγραφικού περιορισμού στα νησιά, δημιουργώντας έτσι άθλιες συνθήκες διαβίωσης.
Από το σύνολο των 66.970 αιτημάτων ασύλου, στα νησιά υποβλήθηκαν συνολικά 27.426
αιτήσεις ως εξής ανά νησί:
Λέσβος

11.949

Κως

2.141

Σάμος

6.743

Λέρος

1.784

Χίος

4.082

Ρόδος

727

Πίνακας 3. Αιτήματα ασύλου στα νησιά

8

https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/949-deltio-typou-tou-esp-gia-toskeptiko-tis-apofasis-tou-ste
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Μέσω διαφόρων προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων (OXFAM, UNHCR, MSF, Dutch
Council for Refugees κλπ.), το ΕΣΠ κατάφερε να διατηρήσει παρουσία, στο σύνολο σχεδόν
του έτους, σε όλα τα νησιά – σημεία εισόδου στην ελληνική επικράτεια, μέσω παρουσίας
δικηγόρων σε κάθε νησί (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος, Κως, Ρόδος), ενώ στη Λέσβο και τη
Σάμο διατηρούσε γραφείο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Συνολικά, στα νησιά,
εξυπηρετήθηκαν 1.820 περιπτώσεις.
Ταυτόχρονα, ομάδες δικηγόρων και κοινωνικών λειτουργών στο γραφείο της Αθήνας,
συντόνιζαν τη δράση τους, ενώ πραγματοποιήθηκαν και αποστολές στα κατά τόπους νησιά,
για επαφές με τις τοπικές αρχές και φορείς και για εποπτεία της κατάστασης.
Επίσης οι δικηγόροι του ΕΣΠ ανέλαβαν, κατά κύριο λόγο, το βάρος της δικαστικής
εκπροσώπησης, μετά την απόρριψη αιτήσεων ασύλου σε β' βαθμό (κατά πλειοψηφία Σύρων
που τα αιτήματά τους κρίθηκαν οριστικά ως απαράδεκτα με το κριτήριο της Τουρκίας –
ασφαλούς τρίτης χώρας, αλλά και Αφγανών, Ιρακινών κλπ.), ασκώντας αιτήσεις ακύρωσης
και αναστολής κατά των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπών Προσφυγών, αλλά και κατά
των αποφάσεων απέλασης/επανεισδοχής, για να αποτρέψει επανεισδοχή τους στην
Τουρκία, κατ' εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας.
Ακόμη η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ ανέλαβε πολυάριθμες περιπτώσεις κρατουμένων, επί
των οποίων ασκήθηκαν παρεμβάσεις για την άρση αυτών, όπως επίσης και ενδικοφανείς
προσφυγές κατά των αποφάσεων απέλασης/επανεισδοχής.

Έβρος
Λόγω της μεγάλης αύξησης εισόδων από τον Έβρο, το ΕΣΠ συνέχισε την παρουσία του στην
περιοχή, προσφέροντας υπηρεσίες σε αιτούντες άσυλο τόσο στο ΚΥΤ Φυλακίου, όσο και στο
ΠΡΟΚΕΚΑ Φυλακίου. Παρακολούθησε επίσης στενά, με αποστολές από το Γραφείο της
Θεσσαλονίκης το φαινόμενο των επαναπροωθήσεων, το οποίο έλαβε ανησυχητικές
διαστάσεις εντός του 2018.
Χάρη στην ευρεία παρουσία του ΕΣΠ σε όλα τα βασικά σημεία εισόδου στην Ελλάδα
(συμπεριλαμβανομένου και του Έβρου) και την ενδοχώρα και στην άμεση συνεργασία
μεταξύ των ομάδων που στελεχώνουν τα νησιά και των ομάδων της ενδοχώρας, καθίσταται
εφικτός ο πληρέστερος, αποδοτικότερος και ολιστικότερος χειρισμός των υποθέσεων, με
παραπομπή από πρόγραμμα σε πρόγραμμα (π.χ. αποκατάστασης επιζώντων βασανιστηρίων
ή ασυνόδευτων ανηλίκων), έτσι ώστε να παρέχεται πλήρης προστασία στον
εξυπηρετούμενο. Συγκεκριμένα, η εκπροσώπηση των εξυπηρετούμενών μας συνεχίζει και
εξασφαλίζεται τόσο σε περίπτωση μεταφοράς/μεταγωγής αυτών σε άλλο νησί από το αρχικό
σημείο εισόδου, όσο και μετά την άφιξή τους στην ενδοχώρα.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018

7

Οι υπηρεσίες του ΕΣΠ
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες διαρθρώνεται σε διακριτές υπηρεσίες, που
συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, με στόχο την ολιστική και ολοκληρωμένη πλαισίωση των
εξυπηρετούμενων της οργάνωσης, από την άφιξή τους στην ελληνική επικράτεια έως την
στιγμή που νιώθουν έτοιμοι να ξεκινήσουν το ταξίδι της ένταξής τους στην ελληνική
κοινωνία. Αυτές είναι η Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής, η Νομική Υπηρεσία, η Κοινωνική
Υπηρεσία και το Διαπολιτισμικό Κέντρο ΠΥΞΙΔΑ.

Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής & Διερμηνείας
Η Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής, το τμήμα Screening και Διερμηνέων, αποτελούνται από
διερμηνείς που μεσολαβούν ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες εξυπηρέτησης ατόμων που
αιτούνται άσυλο στην Ελλάδα & στην Ευρώπη, γνωρίζουν τις πολιτιστικές, πολιτισμικές και
θρησκευτικές παραδόσεις των ανθρώπων αυτών και κατανοούν σε βάθος τις δυσκολίες
προσαρμογής τους στην ελληνική & ευρωπαϊκή πραγματικότητα, καθώς στην πλειονότητα
των περιπτώσεων έχουν υπάρξει και οι ίδιοι αιτούντες άσυλο σε αυτές τις χώρες.

Εικόνα 2. Υπηρεσία αρχικής υποδοχής

Οι διερμηνείς συμμετέχουν σε όλες τις υπηρεσίες και μεσολαβούν σε όλα τα στάδια
επικοινωνίας με τους εξυπηρετούμενους από το σημείο πρώτης υποδοχής, μέχρι τις
τηλεφωνικές επικοινωνίες και την επαφή τους με τα στελέχη όλων των τμημάτων του
οργανισμού. Ταυτόχρονα, συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα του ΕΣΠ, στα νησιά Σάμος,
Λέρος, Χίος, Μυτιλήνη, Κως, καθώς και στη Θεσσαλονίκη και Γιάννενα, ενώ συνοδεύουν
εξυπηρετούμενους σε δομές παροχής υγείας και διευκολύνουν τη νομική τους αρωγή σε
κέντρα κράτησης.
Κατά το Έτος 2018 από την ομάδα Screening του ΕΣΠ εξυπηρετήθηκαν 5.242 νέες υποθέσεις,
οι οποίες αφορούν 7.633 άτομα.
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Νομική Υπηρεσία
Κατά το έτος 2018, η Νομική υπηρεσία του ΕΣΠ υλοποίησε σειρά προγραμμάτων για την
προάσπιση των δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο, δικαιούχων διεθνούς προστασίας, όσο και
ευάλωτων περιπτώσεων.

Παροχή προστασίας σε δομές φιλοξενίας (camps) Αττικής – Θεσ/νίκης
Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους
Πρόσφυγες, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες παρείχε νομική ενημέρωση και έως
τις 30/06/2018 συνδρομή σε δομές φιλοξενίας στην περιοχή της Αττικής (δομές Μαλακάσας,
Θήβας, Λαυρίου, Ριτσώνας) και της Βοιωτίας (διαμερίσματα στη Λειβαδιά) καθώς και στην
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης-Κιλκίς (δομές Νέας Καβάλας Κιλκίς και Βόλβης) που
αφορούσαν τη διαδικασία ασύλου σε α' και β' βαθμό, όπως επίσης και τη νομική υποστήριξη
των αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης.

Παροχή υπηρεσιών από τα γραφεία Αθήνας – Θεσ/νίκης
Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους
Πρόσφυγες, αλλά και μέσω άλλων χρηματοδοτήσεων (μέσω του προγράμματος HELP έως
07/2018, από κοινού με την Ισπανική οργάνωση “Comisión Española de Ayuda al Refugiado”
(CEAR), και με χρηματοδότηση του Δήμου Μαδρίτης), το Ελληνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες παρείχε νομική ενημέρωση και συνδρομή σε αιτούντες άσυλο, διαμένοντες σε
διαμερίσματα του προγράμματος ESTIA (React στην περιοχή της Θεσσαλονίκης), καθώς και
σε όσους απευθύνονταν στα γραφεία του στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πόρτας (open
door policy) που εφαρμόζει. Η νομική βοήθεια αφορούσε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
ασύλου, καθώς και σε περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης.
Τα Γραφεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης του ΕΣΠ συλλέγουν συστηματικά τις αναφορές
εξυπηρετούμενων περί αδυναμίας πρόσβασης στο σύστημα ασύλου και υποβάλλουν αυτές
στις αρμόδιες αρχές και στο Συνήγορο του Πολίτη.

Η παρουσία του ΕΣΠ στην περιοχή της Ηπείρου
Με χρηματοδότηση της OXFAM έως το Μάρτιο του 2018, και στη συνέχεια με
χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, συνέχισε και το έτος
2018 η παρουσία του ΕΣΠ στην περιοχή, καλύπτοντας τις ανάγκες νομικής προστασίας,
αρχικά για το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού και στη συνέχεια για τον πληθυσμό που
διέμενε στην πόλη των Ιωαννίνων.
Ειδικότερα, το ΕΣΠ παρείχε, έως τον Μάρτιο του 2018, υπηρεσίες με τακτικές επισκέψεις στις
δομές φιλοξενίας της περιοχής για υπηρεσίες προς τον προσφυγικό πληθυσμό των
Ιωαννίνων που διέμενε σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Στη συνέχεια, από τον Απρίλιο του
2018, το ΕΣΠ παρείχε υπηρεσίες στον προσφυγικό πληθυσμό της πόλης, από γραφείο που
διατηρούσε εντός του Κέντρου Κοινότητας (Community Center). Ταυτόχρονα, η ομάδα των
Ιωαννίνων συνεργάστηκε στενά με τα γραφεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, για τη διενέργεια

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018

9

αυτοψιών σε χώρους κράτησης της περιοχής (κρατητήρια Ηγουμενίτσας), παρεμβαίνοντας
επιτυχώς προς τις αρμόδιες αρχές.

Αποκατάσταση 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 συνέχισε την επιτυχή λειτουργία του και το 2018 με
χρηματοδότηση από το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και το Ταμείο Θυμάτων Βασανιστηρίων
των Ηνωμένων Εθνών (UNFVT).

Παροχή προστασίας σε ασυνόδευτους ανηλίκους
Το ΕΣΠ κατάφερε, συνδυάζοντας πολλαπλές χρηματοδοτήσεις (World Jewish Relief, Christian
Aid, πρόγραμμα Help, πρόγραμμα Πολύχρωμη Πόλη με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Αττικής) να συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών σε ασυνόδευτους ανηλίκους και οικογένειες,
προκειμένου να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικότερα οι συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες
του προσφυγικού πληθυσμού που απευθύνονται στα γραφεία του στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη.
Η πλειονότητα των υποθέσεων αφορούσε παρεμβάσεις για πρόσβαση στο άσυλο,
οικογενειακές επανενώσεις, διαδικασίες ενώπιον του Εισαγγελέα Ανηλίκων για χορήγηση
εξουσιοδότησης ως προς συγκεκριμένες ενέργειες, αλλά και για προσωρινές ρυθμίσεις του
καθεστώτος επιμέλειας των ανηλίκων.

Παροχή νομικής βοήθειας στο β΄ βαθμό ασύλου
Το πρόγραμμα δωρεάν νομικής βοήθειας (Free Legal Aid) του ΕΣΠ, με χρηματοδότηση της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2018
τη δράση του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, υποκαθιστώντας με επάρκεια και στο μέτρο του
δυνατού την υποχρέωση παροχής νομικής συνδρομής στο δεύτερο βαθμό με βάση την
προγραμματική συμφωνία UNHCR και Υπηρεσίας Ασύλου.
Από το τέλος του 2018, το ΕΣΠ με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας ανέλαβε την
υποστήριξη των δικηγόρων του Μητρώου της Υπηρεσίας Ασύλου, παρέχοντας ενημέρωση
και προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα δίκτυο επικοινωνίας για την υποβοήθηση στο έργο
τους.

Παροχή υπηρεσιών σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας
Το ΕΣΠ με την χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συνέχισε
και το 2018 την παροχή υπηρεσιών σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τις οικογένειες
τους, αρχικά έως το Μάρτιο του 2018 με τη λειτουργία της Ομάδας Ένταξης (One Stop-
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Shop), και στη συνέχεια παρέχοντας υπηρεσίες στο πλαίσιο λειτουργίας των γραφείων
Αθήνας – Θεσσαλονίκης και της πολιτικής ανοικτής πόρτας (open door policy).
Το ΕΣΠ ειδικότερα παρείχε υπηρεσίες ανανέωσης των εγγράφων τους (προσφυγικού
καθεστώτος ή/και για ανθρωπιστικούς λόγους), χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων ή
παρέμβασης για την επανένωση με μέλη της οικογένειάς τους, παρεμβάσεις για θέματα
αστικής κατάστασης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας ή αστικής φύσεως διαφορές,
παρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες για διευκόλυνση της ένταξής τους στη χώρα, καθώς και
υποστήριξη σε διοικητικές υποθέσεις, ενώ επίσης προέβη και σε θεσμικές παρεμβάσεις για
ανάκληση κακών πρακτικών της διοίκησης ή για την ενημέρωση για την κατάσταση των
δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.

Δικαστική παρουσία
Το ΕΣΠ μέσω της παρουσίας τους σε διάφορα σημεία στην ενδοχώρα, και υποστηρίζοντας
τους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ασύλου υπέβαλε 25
αιτήσεις ακύρωσης και 4 αιτήσεις αναστολής κατά απορριπτικών αποφάσεων των
Επιτροπών Προσφυγών, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 2 θετικές αποφάσεις από παλαιότερες
υποθέσεις, ενώ επίσης υπέβαλλε μάλλον την πρώτη αίτηση ακύρωσης και αναστολής κατά
απόφασης διακοπής φιλοξενίας από δομή φιλοξενίας της ενδοχώρας με θετικό αποτέλεσμα
για τον αιτούντα.

Υποστήριξη Κρατουμένων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της Διεθνούς
Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) η ομάδα υποστήριξης των κρατούμενων χρηζόντων
διεθνούς προστασίας, συνέχισε και το έτος 2018 να παρέχει υπηρεσίες σε ένα πλαίσιο
μεγάλης αύξησης των κρατουμένων αιτούντων άσυλο, πραγματοποιώντας τακτικές
επισκέψεις σε χώρους κράτησης της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, αλλά καλύπτοντας και με
αποστολές το σύνολο σχεδόν των Προαναχωρησιακών Κέντρων κράτησης της χώρας
(Κόρινθος, Παρανέστι, Ξάνθη, Φυλάκιο Ορεστιάδας).
Η ομάδα της κράτησης αντιμετώπισε από κοινού με την ομάδα των νησιών και τις
επιστροφές αιτούντων άσυλο 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. Το ΕΣΠ σε 34
τουλάχιστον περιπτώσεις, αμφισβήτησε το μέτρο της κράτησης ενώπιον Δικαστηρίων με
αντιρρήσεις, από τις οποίες 12 έγιναν δεκτές.

Παροχή νομικής συνδρομής σε ποινικές / αστικές υποθέσεις
Το ΕΣΠ παρείχε επίσης 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.
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Ειδικότερα το ΕΣΠ παρείχε συνδρομή σε υποθέσεις κατηγοριών υποστήριξης θυμάτων
ρατσιστικής ή σεξουαλικής/έμφυλης βίας (SGBV-πρόγραμμα DAPHNE), θυμάτων εμπορίας
ανθρώπων (trafficking), παράνομης εισόδου/εξόδου από τη χώρα, παράνομης διακίνησης
προσώπων, όταν συνέτρεχε κατάσταση ανάγκης κλπ. Ακόμη ανέλαβε υποθέσεις ρύθμισης
καθεστώτος επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων, διορθώσεων ληξιαρχικών πράξεων, όπως
και δικαστικής συμπαράστασης. Το ΕΣΠ, μεταξύ άλλων, υποστήριξε επιτυχώς θύμα εμπορίας
ανθρώπων υπό τη μορφή της εργασιακής εκμετάλλευσης, θύματα ρατσιστικής βίας, όπως
επίσης και πρόσφυγες με κατηγορίες για διακίνηση ή διευκόλυνση μεταναστών στο
εσωτερικό της χώρας.
Υποστήριξε επίσης επιτυχώς 9 υποθέσεις έκδοσης Τούρκων πολιτών, αλλά και Ιρανού
πολίτη, στις οποίες οι εκζητούμενοι είχαν ανάγκη παροχής διεθνούς προστασίας στην
Ελλάδα ή όπου η επιστροφή τους στη χώρα που τους εκζητούσε θα συνιστούσε απειλή
υποβολής τους σε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση.

Υποθέσεις στρατηγικής σημασίας (Strategic Litigation)
Το ΕΣΠ έχει υποβάλλει αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του Διευθυντή της Υπηρεσίας
Ασύλου με την οποία επιβλήθηκε γεωγραφικός περιορισμός στους αιτούντες άσυλο στα
ελληνικά νησιά, η οποία εκδικάζεται στις 16-4-2019 ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
Το ΕΣΠ συνεχίζει επίσης την υποστήριξη, από κοινού με Πανεπιστημιακούς και
διανοούμενους και με τη συμπαράσταση του ΔΣΑ, των υποθέσεων των 8 Τούρκων
στρατιωτικών, που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου
2016, με σκοπό τη χορήγηση ασύλου σε αυτούς και την παροχή προστασίας τους απέναντι
στις απειλούμενες διώξεις εναντίον τους.
Το ΕΣΠ συνέβαλε στη συλλογική προσφυγή που κατατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE-European Council on Refugees and Exiles) και
τη Διεθνή Επιτροπή Νομικών (ICJ) στις 21.12.2018 ενώπιον της Επιτροπής Κοινωνικών
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με τις παραβιάσεις των
δικαιωμάτων των ασυνόδευτων και μη παιδιών στην Ελλάδα.
Σχετικά με τη Συμφωνία Διοικητικής Διευθέτησης Ελλάδας – Γερμανίας για την επιστροφή
αιτούντων άσυλο, το ΕΣΠ ανέλαβε την υπόθεση Σύρου αιτούντος που επιστράφηκε από τη
Γερμανία τον Σεπτέμβριο του 2018 και κατέδειξε τις παραβιάσεις του διεθνούς, ευρωπαϊκού
και ενωσιακού δικαίου.

Δράσεις υπεράσπισης και 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 2018.
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Αυτές στόχευσαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις και
δίκτυα υποστήριξης προσφύγων και αιτούντων άσυλο, μέσω τακτικών συναντήσεων
ομάδων εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το ΕΣΠ συνεισέφερε με στοιχεία για τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο στα νησιά αλλά και
στην ενδοχώρα, κατόπιν της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, καθώς και
για την κατάσταση των συνθηκών υποδοχής που έχει επικρατήσει με την πολιτική του
γεωγραφικού περιορισμού στα ελληνικά νησιά.
Στο ίδιο πλαίσιο, το ΕΣΠ συμμετείχε σε συναντήσεις με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών
θεσμών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα (όπως την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικών
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κλπ.), με εκπροσώπους ξένων Πρεσβειών στην
Ελλάδα (όπως τη Γερμανική και την Ολλανδική) και με ξένους βουλευτές (όπως με
αντιπροσωπεία Ολλανδών βουλευτών).

Εικόνα 3. Ημερίδα του ΕΣΠ με θέμα "Ζητήματα Διεθνούς Προστασίας ενώπιον των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών"

Συμμετοχή σε δημόσιους φορείς και δίκτυα οργανώσεων στην Ελλάδα
Το ΕΣΠ έχει την τιμητική θέση να συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώματα του
Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Η ΕΕΔΑ παρενέβη αρκετές φορές για ζητήματα προστασίας μεταναστών
και προσφύγων κατά τη διάρκεια του 2018, με πιο σημαντικές Συστάσεις της για την
εφαρμογή της απόφασης Chowdury από την ελληνική Πολιτεία, την ανακοίνωσή για την
κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ειδικά στη Μόρια και την παρέμβαση –
δήλωσή της για τις άτυπες επαναπροωθήσεις στον Έβρο.
Η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ συνέχισε και το 2018 από κοινού με το Δανικό Συμβούλιο για
τους Πρόσφυγες την Προεδρία της Νομικής Επιτροπής του Κέντρου Συντονισμού
Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίου (ACCMR).
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Το ΕΣΠ συμμετέχει ενεργά στην Ομάδα Εργασίας Υπεράσπισης και Διεκδίκησης
Δικαιωμάτων (Advocacy Working Group), στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι ελληνικών
και διεθνών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη χώρα, με παρεμβάσεις προς το Υπουργείο
Μεταναστευτικής πολιτικής και άλλους φορείς.
Το ΕΣΠ συμμετέχει επίσης σε όλες τις Ομάδες Εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στην Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο.
Συμμετέχει επίσης ενεργά σε όλες τις πρωτοβουλίες δημοσίων φορέων για την αντιμετώπιση
ειδικών ζητημάτων, όπως στην Ομάδα Εργασίας για τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς
σχετικά με το trafficking του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και στο Δίκτυο
για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται, του Συνηγόρου του Πολίτη.

Παροχή επιμόρφωσης (training)
Το ΕΣΠ συμμετείχε σε πολυάριθμες δράσεις παροχής επιμόρφωσης, τόσο σε στελέχη της
δημόσιας διοίκησης, όσο και σε λοιπούς δημόσιους φορείς ή άλλες οργανώσεις. Η πιο
σημαντική από αυτές έγινε τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2018, με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος “European Judicial Training on the
rights of persons in need of international protection”, όταν μέλη της ΝΥ του ΕΣΠ παρείχαν
επιμόρφωση σε φοιτητές και φοιτήτριες της Εθνικής Σχολής Δικαστών στη Θεσσαλονίκη
και την Αθήνα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε και εκπαιδευτική επίσκεψη στα κρατητήρια της
Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.
Ακόμη, το ΕΣΠ παρείχε επιμόρφωση στο πλαίσιο Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου για Δικηγόρους
-μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης, που συνδιοργάνωσε ο Σύλλογος σε
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες τον Ιούνιο του 2018.
Το Δεκέμβριο του 2018, δικηγόροι του ΕΣΠ παρείχαν ενημέρωση στους δικηγόρους του
Μητρώου της Υπηρεσίας Ασύλου, στο πλαίσιο σεμιναρίου επιμόρφωσης που διοργάνωσε η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Τον ίδιο μήνα, δικηγόροι του ΕΣΠ δίδαξαν στο Νομικό σχολείο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φοιτητών Νομικής (ELSA) με θέμα «Refugee and Migration Law».

Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια – ημερίδες - εκδηλώσεις
Το ΕΣΠ διοργανώνει και συμμετέχει τακτικά σε συνέδρια, καθώς έτσι δίνεται όχι μόνο η
ευκαιρία ενημέρωσης και συζήτησης μεταξύ επαγγελματιών του πεδίου, της κοινωνίας των
πολιτών, εκπροσώπων της Πολιτείας και ακαδημαϊκών.
Έτσι, το ΕΣΠ οργάνωσε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2018 διημερίδα «Θεμελιώδη
Δικαιώματα του Ανθρώπου και η εφαρμογή τους», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Εκπαιδευτικού Προγράμματος για Λειτουργούς της Δικαιοσύνης για τα δικαιώματα των
προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και όσων είναι θύματα ρατσιστικής βίας, ενώ
το Μάρτιο του 2018, από κοινού με τις οργανώσεις Διεθνή Αμνηστία, Solidarity Now και
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, οργάνωσε συνέντευξη τύπου με αφορμή τα 2 έτη από την
υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας.
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Ακόμα, τον Ιούνιο του 2018, το ΕΣΠ οργάνωσε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας εκδήλωση
με θέμα: Ζητήματα διεθνούς προστασίας ενώπιον των Ανεξάρτητων Επιτροπών
Προσφυγών, ενώ συμμετείχε στο 15ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για το Άσυλο που διοργάνωσε
η Επιτροπή των Εκκλησιών για τα δικαιώματα των μεταναστών στην Ευρώπη (CCME) στην
Αθήνα τον Οκτώβριο του 2018, καθώς και σε ημερίδες του Συνηγόρου του Πολίτη, του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος Supporting
University Community pathways for Refugees-migrants (SUCRE), του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Jean Monnet European Center of Excellence, της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και
Διεθνών Σχέσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ.λπ.

Δημοσιεύσεις εκθέσεων
Το ΕΣΠ στο πλαίσιο υπεράσπισης και διεκδίκησης δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο,
προσφύγων και ευάλωτων ομάδων, προβαίνει συστηματικά σε συγγραφή και δημοσίευση
εκθέσεων για τη ανάδειξη των σχετικών προβλημάτων.
ΕΚΘΕΣΗ AIDA: Σημαντικό εργαλείο για τη συλλογή στοιχείων και την ανάδειξη των
προβλημάτων που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση
διεθνούς προστασίας, αποτελεί η 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.9 Τον Μάρτιο του 2018, το ΕΣΠ δημοσίευσε την επικαιροποιημένη έκθεση AIDA
για το προηγούμενο έτος (2017). Το ΕΣΠ ακόμη δημοσιοποίησε το Φεβρουάριο έκθεση με
μαρτυρίες για περιστατικά επαναπροωθήσεων στον Έβρο, ενώ το Νοέμβριο του 2018
προέβη από κοινού με τις οργανώσεις ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και
Ηuman rights 360 στη δημοσιοποίηση έκθεσης για το ίδιο θέμα.
Τέλος το ΕΣΠ το Μάϊο του 2018 δημοσίευσε έκθεση για τις συνθήκες υποδοχής των
αιτούντων άσυλο στα σύνορα, αποτέλεσμα συλλογής στοιχείων από την παρουσία του ΕΣΠ
στο σύνολο της χώρας, αλλά και από επιτόπια έρευνα που διεξήχθη με χρηματοδότηση του
Social Change Initiative, με τίτλο “Borderlines of Despair: First-line reception of asylum
seekers at the Greek borders”.10

9 http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece
10 https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ektheseis/reports/item/892-nea-ekthesi-tou-esp-gia-tis-synthikesypodoxis-sta-synora
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Κοινωνική Υπηρεσία
Η Κοινωνική Υπηρεσία αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από
κοινωνικούς
λειτουργούς,
ψυχολόγους,
εκπαιδευτικούς,
βρεφονηπιοκόμους,
εργασιακούς συμβούλους, επαγγελματίες ειδικά καταρτισμένους στη ανάληψη και
διαχείριση επωφελούμενων σε θέματα παιδικής προστασίας, επιζώντων έμφυλης βίας και
βασανιστηρίων. Η ιδιαιτερότητα της Κοινωνικής Υπηρεσίας έγκειται στη στενή συνεργασία
με την Νομική Υπηρεσία, στην προσπάθεια ολιστικής πλαισίωσης των αιτούντων άσυλο και
προσφύγων αναλόγως με τις ανάγκες τους.
Το μείζον ζήτημα του 2018 παρέμεινε αυτό της στέγασης των αιτούντων άσυλο/
προσφύγων. Υποστηρίχθηκαν τα αιτήματά τους ενημερώνοντας και παραπέμποντας στην
Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες ή στην αρμόδια κρατική αρχή (ΕΚΚΑ και Υπουργείο).
Σε εξαιρετικά ευάλωτες περιπτώσεις αστεγίας, η Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ έκανε άμεση
παρέμβαση, εξασφαλίζοντας προσωρινή διαμονή/ φιλοξενία με πόρους του ΕΣΠ.
Η Κοινωνική Υπηρεσία έκανε παρέμβαση σε κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες για να
διευκολυνθεί η έκδοση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, επιδομάτων και για τη γενικότερη δυνατότητα
απόλαυσης των δικαιωμάτων τους. Κατά τη διάρκεια του έτους έγιναν παρεμβάσεις σε
κρατητήρια (παρασχέθηκε νομική και κοινωνική συνδρομή σε 1200 άτομα), για την
υποστήριξη της άρσης της διοικητικής κράτησης εξυπηρετούμενων, με κοινωνικές εκθέσεις
και αναζήτηση στεγαστικού πλαισίου.
Η Κοινωνική Υπηρεσία υποστήριξε τον πληθυσμό στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης
της Μόριας, με παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο με στόχο τη διευκόλυνση της αναγκαστικής
παραμονής του προσφυγικού πληθυσμού εκεί, καθώς και της διαδικασίας αιτήματος
διεθνούς προστασίας ή οικογενειακής επανένωσης.

Γραφείο απασχόλησης
Η ομάδα εργασιακών συμβούλων του ΕΣΠ εξυπηρέτησε για το έτος 2018, 314 πρόσφυγες
και αιτούντες άσυλο, εκ των οποίων οι 40 εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας. Από αυτούς, η
πλειοψηφία των ατόμων που εξυπηρετήθηκαν από το γραφείο είναι άντρες (80%). Οι
χώρες από τις οποίες προέρχονται είναι κυρίως η Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράν, το Ιράκ, η
Τουρκία, το Πακιστάν και αφρικάνικες χώρες. Ειδική μνεία αξίζει να γίνει στο ότι αρκετά από
τα άτομα αυτά ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (LGBT, αποφυλακισμένοι, θύματα
βιασμού- κακοποίησης – βασανιστηρίων).
Πιο συγκεκριμένα, παρασχέθηκαν υπηρεσίες πληροφόρησης, εργασιακής συμβουλευτικής
(επαγγελματικού προσανατολισμού, προετοιμασίας για παρουσίαση σε συνεντεύξεις,
ενίσχυσης αυτοεικόνας κ.ά.), υποστήριξης σε πρακτικά ζητήματα (όπως εκδόσεις ΑΦΜ,
ΑΜΚΑ, βιβλιαρίων υγείας, κάρτες ανεργίας κ.ά.), ψυχοκοινωνικής στήριξης,
διαμεσολάβησης σε υπηρεσίες, ενημέρωσης και προώθησης σε προγράμματα εκμάθησης
ελληνικών και επαγγελματικής κατάρτισης, εκμάθησης τεχνικών εξεύρεσης εργασίας καθώς
και υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση και τοποθέτηση σε νέες θέσεις εργασίας.
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Οργανώθηκε πολύ καλή δικτύωση και συνεργασία με άλλους φορείς, ανταλλάσσοντας καλές
πρακτικές, πληροφορίες και εμπειρίες και, επιπλέον, αλληλοενημέρωση για θέσεις εργασίας
για να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες απορρόφησης των εξυπηρετούμενων.
Οι θέσεις απασχόλησης στις οποίες οι εξυπηρετούμενοί μας βρίσκουν εργασία είναι ως επί
το πλείστο στον τομέα της καθαριότητας, των κατασκευαστικών έργων, του τουρισμού, ως
εργάτες σε διάφορες υπηρεσίες, ως διερμηνείς και ως οικιακοί βοηθοί.

Παιδική Προστασία στις Ασφαλείς Ζώνες
Στις ασφαλείς ζώνες (safe zones) που βρίσκονται μέσα στα κέντρα φιλοξενίας, οι
ασυνόδευτοι ανήλικοι που έχουμε υπό την προστασία μας (30 σε κάθε κέντρο φιλοξενίας)
πλαισιώνονται σύμφωνα με τις αρχές της Διεθνούς Παιδικής Προστασίας, εφαρμόζοντας την
τεχνογνωσία που παραλάβαμε από την IRC (International Rescue Committee). Οι ομάδες μας
απαρτίζονται από φροντιστές, ψυχολόγο, εκπαιδευτικό, κοινωνικούς λειτουργούς,
διερμηνείς και τις υπεύθυνες παιδικής προστασίας (υπεύθυνες δομής). Οι ανήλικοι
φροντίζονται σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις ψυχοκοινωνικές, ιατρικές, εκπαιδευτικές,
πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ανάγκες τους.

Εικόνα 4. Επίσκεψη ισπανικού σχολείου Sunion στο safe zone του Ελαιώνα

Μια καλή πρακτική που αξίζει να αναφερθεί είναι η εγγραφή των ασυνόδευτων ανηλίκων
στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με τους Συμβούλους Επαγγελματικής
Σταδιοδρομίας του Υπουργείου Παιδείας, όπου τα παιδιά έχουν επιλέξει μια κατεύθυνση και
μαθαίνουν και κάνουν πρακτική άσκηση στο μελλοντικό αντικείμενο της εργασίας τους.
Επίσης, οι έφηβοι έλαβαν πιστοποίηση από την Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου, έγιναν πολλές συνεργασίες με αξιόλογους φορείς στα πλαίσια της
ψυχοκοινωνικής τους υποστήριξης και καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες να
υπάρχουν όσο περισσότερο ομαλές συνθήκες γίνεται στην παρούσα φάση της ζωής τους.
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Διαπολιτισμικό Κέντρο ΠΥΞΙΔΑ
Το 2018 πήραν μέρος στα μαθήματα ελληνικής γλώσσας της ΠΥΞΙΔΑΣ 517 μαθητές, ενώ τα
μαθήματα αγγλικών παρακολούθησαν 47 μαθητές. Οι χώρες από τις οποίες προέρχονται
είναι η Λ.Δ. Κονγκό, το Αφγανιστάν, η Συρία, το Ιράν, το Ιράκ και η Τουρκία. Μεγάλο
ενδιαφέρον για συμβουλευτική για εγγραφή σε Πανεπιστήμιο εξέφρασαν κυρίως Ιρανοί
και Αφγανοί (23 άντρες και 11 γυναίκες). Κατά την διάρκεια του 2018, οι εθελοντές στην
ΠΥΞΙΔΑ ήταν 37, εκ των οποίων 29 γυναίκες και 8 άντρες.
Οργανώθηκαν πολιτιστικές δράσεις εντός και εκτός του χώρου της ΠΥΞΙΔΑΣ καθ’ όλη τη
διάρκεια της χρονιάς. Ενδεικτικά αναφέρουμε καλλιτεχνικά και μουσικά δρώμενα,
εποχιακές εκδηλώσεις (Χριστούγεννα, Πάσχα, Απόκριες, Καλοκαίρι), γιορτές, παιδικές
εκδρομές, αθλητικές δράσεις, παιδική χορωδία και συναντήσεις ομάδων δημιουργικής
γραφής.
Επίσης, υπήρξε ομάδα δημιουργικής απασχόλησης προσχολικής ηλικίας για παιδιά 0-6
ετών, με την υποστήριξη αρχικά εθελοντή και στη συνέχεια με επαγγελματία
βρεφονηπιοκόμο, όπου εγγράφηκαν συνολικά 55 παιδιά (29 κορίτσια και 26 αγόρια), κυρίως
από Ιράκ, Κονγκό, Ερυθραία, Νιγηρία, Συρία και Αφγανιστάν, και παρακολούθησαν τελικά
16 από αυτά. Το πρόγραμμα συμπεριλάμβανε συναισθηματική αγωγή με στόχο την
ψυχοεκπαίδευση των παιδιών στην αναγνώριση και αποδοχή των συναισθημάτων τους και
την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης αυτών και επίλυσης συγκρούσεων.
Ομάδα Υποστήριξης Μητέρων: Πραγματοποιήθηκαν 13 ομαδικές συνεδρίες με στόχο την
ψυχοκοινωνική υποστήριξη 15 μητέρων νιγηριανής καταγωγής από την ψυχολόγο της
ΠΥΞΙΔΑΣ και μία κοινωνική λειτουργό. Οι γυναίκες έλαβαν ενημέρωση για τις δυνατότητες
εξέλιξης της εκπαίδευσής τους στην Ελλάδα, μέσω τεχνικών εξεύρεσης εργασίας και
προετοιμασίας για συνεντεύξεις με εργοδότες.
Ομάδα Εφήβων: Πραγματοποιήθηκαν 3 ομαδικές συνεδρίες με τη συμμετοχή 5 εφήβων.
Σκοπός της ομάδας ήταν αρχικά η γνωριμία των μελών της και στη συνέχεια η συζήτηση για
θέματα που απασχολούσαν τα παιδιά (εκπαιδευτικά, κοινωνικά, επαγγελματικού
προσανατολισμού).
Ομάδα Δημιουργικής Γραφής: Πραγματοποιήθηκαν 4 συναντήσεις με 10 μαθητές των
τμημάτων εκμάθησης ελληνικών, οι οποίοι συμμετείχαν σε ασκήσεις δημιουργικής γραφής
στο πλαίσιο της διοργάνωσης Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου.
Δημιουργική Απασχόληση Προσχολικής Ηλικίας: Στην ομάδα προσχολικής ηλικίας (0-6
χρονών) που πραγματοποιήθηκε το 2018 με την υποστήριξη αρχικά εθελοντή και στη
συνέχεια με επαγγελματία βρεφονηπιοκόμο, εγγράφηκαν συνολικά 55 περιπτώσεις(29
κορίτσια και 26 αγόρια).
Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών: Πραγματοποιήθηκαν 5 συναντήσεις με τη συμμετοχή
10 παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας
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Συναισθηματική Αγωγή: Πραγματοποιήθηκαν 10 συνεδρίες με ομάδα 14 παιδιών σχολικής
ηλικίας με στόχο την ψυχοεκπαίδευση των παιδιών στην αναγνώριση και αποδοχή των
συναισθημάτων τους και την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης αυτών και επίλυσης
συγκρούσεων.
Κοινωνική Υποστήριξη: Κατά το έτος 2018 εξυπηρετήθηκαν συνολικά 59 αιτούντες άσυλο
από τον Κοινωνικό Λειτουργό του Διαπολιτισμικού Κέντρου ΠΥΞΙΔΑ. Οι περισσότεροι ήταν
από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λ.Δ. Κονγκό από τους οποίους 37 ήταν άντρες και 22
γυναίκες. Τα θέματα που τους απασχολούσαν ήταν κυρίως συμβουλευτική για κοινωνικά
θέματα, εγγραφές σε σχολεία και εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς.
Ψυχολογική Υποστήριξη: Συνολικά 80 άτομα έλαβαν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης
σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες αφορούσαν τη συμβουλευτική γονέων,
παιδιών και εφήβων, την ψυχολογική υποστήριξη παιδιών, εφήβων και μόνων μητέρων και
την ενημέρωση για ένταξη σε ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Οι περισσότεροι
εξυπηρετούμενοι ήταν από τη Νιγηρία, τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ (48 γυναίκες, 32
άντρες).

Εικόνα 5. Χάρτης γραφείων ΕΣΠ και αποστολών
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Οικονομικός Απολογισμός
Τα συνολικά έσοδα που προέκυψαν μέσα από τα Προγράμματα τα οποία ανέλαβε προς
υλοποίηση το ΕΣΠ κατά το 2018 ανέρχονται σε 5.541.593,65€. Σύμφωνα με τον Ισολογισμό
2018, οι δαπάνες ανήλθαν στο σύνολο 5.208.346,02€.
Δαπάνες- Έτος 2018: 5.208.346,02 €
Χρηματοδότες

ΠΟΣΟ

UNHCR

2.342.292,31 €

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE

570.474,43 €

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

490.530,36 €

OXFAM

380.690,00 €

MUNICIPALITY OF MADRID - Project in Partnership with CEAR

263.127,21 €

DUTCH COUNCIL FOR REFUGEES

244.726,80 €

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

210.989,29 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

183.024,00 €

WORLD JEWISH RELIEF

167.095,07 €

SIGRID RAUSING TRUST

101.346,76 €

HELP

93.504,78 €

CHRISTIAN AID

79.836,61 €

EU COMMISSION PROJECTS

78.776,87 €

UNITED NATIONS VOLUNTARY FUND FOR VICTIMS OF TORTURE

60.186,73 €

MSF FRANCE

57.463,85 €

INTERNATIONAL COMMITTEE OF RED CROSS

35.644,00 €

MSF SWISS

30.600,00 €

SOCIAL CHANGE INITIATIVE

16.575,73 €

ΔΩΡΕΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

14.118,96 €

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

12.580,95 €

EPIM

9.660,00 €

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

7.977,87 €

COUNCIL OF EUROPE

4.000,00 €

MIDDLESEX UNIVERSITY

3.647,24 €
Πίνακας 4. Χρηματοδότηση 2018

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018

20

Ευχαριστίες
Το ΕΣΠ ευχαριστεί όλους εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε στην υλοποίηση των
προγραμμάτων για την παροχή πολύτιμων υπηρεσιών υποστήριξης στους πρόσφυγες, τους
αιτούντες άσυλο και τις ευάλωτες ομάδες.
Χωρίς την ευγενική χορηγία και την υποστήριξη των χρηματοδοτών μας, 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.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνεται προς τους πολύτιμους εθελοντές μας που, με την
υποστήριξη, τον ενθουσιασμό και την πρωτοβουλία τους, συνεπικουρούν στο έργο μας.
Χωρίς τους εθελοντές, δεν θα ήταν εφικτή η επίτευξη των στόχων και των δράσεων του
Οργανισμού μας με την ίδια επιτυχία.
Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει να δοθούν προς τα μέλη του προσωπικού του ΕΣΠ που,
για ακόμα μια χρονιά, εργάστηκαν με ενσυναίσθηση, μεγάλη αφοσίωση, ποιότητα και
επαγγελματική ευθύνη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και ικανοποίηση των αναγκών των
ωφελούμενών μας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) παρέχονται στην
ιστοσελίδα www.gcr.gr
Facebook: https://www.facebook.com/gcr.gr/
Twitter: https://twitter.com/GCRefugees

Η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης 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. ©2019/Ελληνικό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες.
Φωτογραφία Εξωφύλλου: Δημήτρης Μιχαλάκης / GCR
Φωτογραφικό Υλικό: Δημήτρης Μιχαλάκης, Κατερίνα Καπετάνη, Άρης Αθάνατος
Επιμέλεια Έκθεσης - Σχεδιασμός: Δανάη Λειβαδά, Άγγελος Χάλαρης
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